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INLEIDING	

	

Onder	regie	van	de	gemeente	Deventer	voeren	GGD	IJsselland,	kindercentra,	scholen,	Raster	Groep	
en	Sine	Limite	samen	het	Deventer	VVE-beleid	uit.	De	VVE	Monitor	meet	jaarlijks	hoe	het	VVE-beleid	
in	Deventer	ervoor	staat.	Voor	u	ligt	de	6e	VVE	Monitor.		

De	VVE	Monitor	bestaat	uit	twee	delen:	

1. BEREIK	EN	DEELNAME	AAN	VVE	2018	
Het	bereik	in	2018,	opgesteld	door	GGD	IJsselland	(met	input	van	de	jaarrapportage	over	
toeleiding	naar	VVE)	
	

2. OPBRENGSTEN	VAN	VVE		
De	effecten	van	VVE	in	schooljaar	2017-2018	op	de	ontwikkeling	van	kinderen,	gemaakt	door	
IJsselgroep	

De	VVE	Monitor	is	tot	stand	gekomen	in	nauwe	samenwerking	met	de	betrokken	
kinderopvangorganisaties,	schoolbesturen,	scholen,	GGD	en	de	toeleiders	VVE	die	de	benodigde	
gegevens	hebben	aangeleverd.	Rob	Segerink	(Snap	it)	heeft	zorg	gedragen	voor	de	verwerking	van	
alle	gegevens.		

De	factsheet	van	deze	monitor:	‘VVE	‘staat’	steeds	steviger,	resultaten	2017-2018’	is	te	vinden	op	
www.sinelimite.nl.	

De	Stuurgroep	VVE	gebruikt	de	monitor	VVE	en	de	factsheet	als	onderlegger	voor	de	jaarlijkse	
evaluatie	van	het	VVE-beleid.	We	nodigen	kindercentra	en	scholen	ook	uit	om	gebruik	te	maken	van	
de	factsheet	bij	de	evaluatie	van	de	effecten	van	het	beleid	voor	het	jonge	kind	op	locatieniveau.		

Dank	aan	de	leden	van	de	werkgroep	VVE	Monitor	voor	het	meedenken	en	puzzelen!	Marja	de	Jong	
(GGD),	Yvonne	Tiemens	(Gemeente	Deventer),	Martijn	Vrielink	(Quo	Vadis),	Ingrid	Snoeijer	(OPOD),	
Bart	Roumen	(eenpitters)	Colette	Vermeulen	(Sam&ko),		en	speciale	dank	aan	Piet	Bakker	
(IJsselgroep).	
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Hoofdstuk Bereik en Deelname van VVE 2018 
 
Procedure VVE toekenning:  
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD verstrekt sinds 2012 systematisch VVE-toekenningen 
aan kinderen vanaf 14 maanden. Dat gebeurt op het consultatiebureau bij een regulier 
contactmoment, of op verzoek van  ouders of een verwijzer. In 2017 is het vaste contactmoment bij 18 
maanden voor alle kinderen opgeheven, maar de kinderen in het zogenaamde PLUS zorgpad hebben 
wel een contactmoment met 18 mnd. Bij het contactmoment met de jeugdarts als het kind 14 
maanden is, kijkt de arts ook of VVE nodig is. 
De JGZ registreert de toekenning in het digitaal kind dossier en volgt de plaatsing van kinderen met 
een VVE toekenning, wat vervolgens ook wordt geregistreerd. Dat maakt het (non) bereik zichtbaar.  
Er vindt een betrouwbare en uitgebreide registratie van VVE toekenning plaats van kinderen vanaf 
geboortejaar 2009.  
	
De toekenning van VVE, plaatsing en het volgen van het kind schematisch weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cijfers bij bovenstaand schema 
      2018  2017  2016  2015 
Totaal # kinderen 0-4 jaar Deventer: 4109  4143  4237  4350   
In beeld GGD/JGZ lft 0-4 jr:  3956 (96,3%) 3949 (95,1%) 4173 (98,5%) 4281 (98,4%)  
# VVE toekenningen (14 mnd - 4 jr):  251  (  6,3%)   224  ( 5,4%)     256 (  6,1%)   326 (  7,5%)    
Door toeleiders Raster in 2018:    127  153      224    205    
Inkoop VVE pl (regulier & VVE.):  737  769      522      656    
	
Tabel 1. Aantal kinderen met een VVE-toekenning in 2018 

      
   

Woonservicezone 
Door 
GGD 

Door signaal 
extern Onbekend Eindtotaal 

Bathmen 3 
  

3 
Binnenstad 8 1 

 
9 

Borgele en Platvoet 13 
  

13 
Colmschate-Noord 9 2 

 
11 

Colmschate-Vijfhoek 20 13 
 

33 
Colmschate-Zuid 8 1 1 10 
Diepenveen 

  
2 2 

Keizerslanden 48 6 1 55 
Onbekend 3 

 
1 4 

Rivierenwijk en 
Bergweide 44 2 

 
46 

Schalkhaar 5 1 
 

6 
Voorstad 31 2 

 
33 

Zandweerd 24 2 
 

26 
Eindtotaal 216 30 5 251 
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In 2018 hebben 251 kinderen een VVE toekenning gekregen. Hiervan kreeg het overgrote deel, 86%, 
deze toekenning via direct contact met de jeugdgezondheidszorg van de GGD. De andere 14% komt 
binnen of via een signaal van anderen, of het is onbekend hoe ze binnen zijn gekomen. In deze 
gevallen worden de kinderen gezien door een jeugdverpleegkundige, deze kijkt zo nodig het dossier 
na en geeft de VVE toekenning.	
	
Met de gemeente Deventer is afgesproken dat alles rondom de VVE toekenning uitgebreid 
geregistreerd word. Dit houdt in dat er naast de toekenning en plaatsing ook geregistreerd wordt op 
welk van de vijf domeinen is gescoord. Omdat kinderen kunnen scoren op meerdere van deze 
domeinen is het eindtotaal hoger dan het aantal kinderen met een VVE toekenning.  
 
Tabel 2. 
Aantal kinderen met een VVE-toekenning in 2018 naar domeinen 

       
     

Woonservicezone 

Sociaal 
economische 
factoren 

Sociaal 
medische 
factoren 

Sociaal-
culturele 
factoren 

Sociaal-
emotionele 
factoren Taalachterstand Eindtotaal 

Bathmen 
   

2 2 4 
Binnenstad 2 1 

 
3 7 13 

Borgele en Platvoet 1 
 

4 9 14 
Colmschate-Noord 1 

 
4 6 11 

Colmschate-Vijfhoek 1 
 

10 27 38 
Colmschate-Zuid 

  
1 8 9 

Keizerslanden 5 7 1 7 37 57 
Onbekend 

   
2 1 3 

Rivierenwijk en 
Bergweide 4 1 

 
12 36 53 

Schalkhaar 2 
 

1 3 3 9 
Voorstad 2 7 1 13 20 43 
Zandweerd 3 4 

 
12 16 35 

Eindtotaal 18 23 3 73 172 289 
       

 
Echter hoeft de toekenning van een VVE niet te betekenen dat kinderen ook deelnemen. Zo waren er 
in 2018 12 kinderen (4,8%) die geen gebruik maakten van de VVE toekenning en van 9 kinderen 
(3,5%) is nog onbekend of ze geplaatst zijn. De belangrijkste reden van niet-deelname is verhuizing. 
 
Tabel 3. Aantal kinderen met een VVE-toekenning in 2018 en geplaatst 
  Deelname 

   Woonservicezone Ja Nee Onbekend Eindtotaal 
Bathmen 3 

  
3 

Binnenstad 9 
  

9 
Borgele en Platvoet 11 1 1 13 
Colmschate-Noord 9 1 1 11 
Colmschate-Vijfhoek 31 1 1 33 
Colmschate-Zuid 10 

  
10 

Diepenveen 2 
  

2 
Keizerslanden 51 4 

 
55 

Onbekend 4 
  

4 
Rivierenwijk en Bergweide 40 2 4 46 
Schalkhaar 5 1 

 
6 

Voorstad 31 1 1 33 
Zandweerd 24 1 1 26 
Eindtotaal 230 12 9 251 
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Zoals eerder gezegd hebben in 2018 in totaal 251 kinderen een VVE toekenning gekregen. Deze VVE 
toekenningscijfers zijn ook uitgesplitst geboortejaar en wijken. Zoals te zien is in tabel 4 zijn de meeste 
kinderen die in 2018 een VVE toekenning kregen, geboren in 2016. Zij waren op het moment van 
toekenning 2 jaar. Er hebben ook 23 kinderen een VVE toekenning gekregen, geboren in 2017; dat 
was nog voor de 2de verjaardag. 
  
Tabel 4.  
Aantal kinderen per geboortejaar met VVE-toekenning in 2018  

    Geboortejaar 
    Woonservicezone 2014 2015 2016 2017 Eindtotaal 

Bathmen 2 1 
  

3 
Binnenstad 1 1 6 1 9 
Borgele en Platvoet 

 
1 10 2 13 

Colmschate-Noord 
 

3 7 1 11 
Colmschate-Vijfhoek 4 13 14 2 33 
Colmschate-Zuid 2 3 5 

 
10 

Diepenveen 
 

1 1 
 

2 
Keizerslanden 3 17 29 6 55 
Onbekend 1 2 1 

 
4 

Rivierenwijk en Bergweide 1 12 24 9 46 
Schalkhaar 

 
3 2 1 6 

Voorstad 
 

18 15 
 

33 
Zandweerd 1 8 16 1 26 
Eindtotaal 15 83 130 23 251 

 
Deze tabel laat ook zien dat in de wijk Keizerslanden qua absolute aantallen de meeste kinderen met 
een VVE toekenning wonen. Verder scoren ook de wijken Rivierenwijk en Bergweide, Voorstad, 
Colmschate-Vijfhoek en Zandweerd hoog.  
 
Van de geboortejaren 2011 tot en met 2017 is het totale aantal kinderen dat een VVE toekenning 
heeft gekregen op een rijtje gezet in tabel 5. De aantallen verschillen per geboortecohort. In de jaren 
2011 t/m 2015 werden er per jaar resp. 1132, 1167, 1092, 1077 en 1004 kinderen geboren. Per 
geboortejaar kregen 22% (2011), 24% (2012), 29% (2013), 29% (2014) en 27% (2015) van de 
kinderen een VVE toekenning. Van de geboortecohorten 2016 en 2017 zijn de aantallen nog niet 
compleet, omdat deze kinderen op de peildatum jonger zijn dan 4 jaar. 
Tabel 5. Aantal kinderen met een VVE-toekenning per geboortecohort 

     Geboortejaar 
       Woonservicezone 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Eindtotaal 

Bathmen 5 6 3 14 4 
  

32 
Binnenstad 10 13 20 15 20 9 2 89 
Borgele en Platvoet 11 15 19 19 11 10 3 88 
Colmschate-Noord 12 19 16 14 17 10 1 89 
Colmschate-Vijfhoek 33 39 36 38 28 19 3 196 
Colmschate-Zuid 18 16 11 13 11 5 

 
74 

De Hoven 1 4 3 2 4 
  

14 
Diepenveen 1 2 

 
2 2 1 1 9 

Keizerslanden 45 49 65 59 44 42 11 315 
Lettele 1 1 1 

    
3 

Onbekend 3 1 
 

2 2 1 
 

9 
Rivierenwijk en Bergweide 26 23 38 41 36 36 11 211 
Schalkhaar 3 8 8 4 5 2 1 31 
Voorstad 46 62 57 51 55 29 1 301 
Zandweerd 38 26 43 38 29 24 3 201 
Eindtotaal 253 284 320 312 268 188 37 1662 

  *Het totaal voor 2016 en 2017 is nog niet compleet, omdat peildatum jan 2019 is. 
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Signalering en toekenning VVE door JGZ en samenwerking in de keten  
Van de 251 VVE toekenningen in 2018 zijn er 193 gegeven op basis van het consult door de 
jeugdgezondheidszorg. Dat is 85%, wat vrijwel gelijk ligt met het percentage VVE toekenningen vanuit 
de JGZ uit 2017. Dit geeft aan dat de jeugdverpleegkundigen alert zijn op VVE en dat ze bij twijfel -op 
een van de domeinen- zo nodig een (extra) contactmoment inplannen. Zoals hiervoor vermeld is ook 
de toekenning op basis van het signaal van derden. Dit aantal is iets verhoogd van 27 in 2017 naar 30 
(15%) in 2018. Het is goed om dit in de gaten te houden, omdat de werkwijze van de JGZ en het 
moment van signalering veranderd is. 
Ook dit jaar blijkt weer dat de samenwerking tussen gemeente, Kenniscentrum VVE, toeleiders 
(Raster) en JGZ goed is. De signalen van externen komen bij de JGZ terecht, zodat die de toekenning 
kan afgeven. De professionals in de VVE zorgketen weten elkaar te vinden en zijn goed op de hoogte 
van elkaars rol en werkzaamheden.  
 
Toeleiders 
In het geval dat ouders hun kind niet uit zichzelf aanmelden op een kindercentrum, zet de GGD via het 
Kenniscentrum VVE zogenaamde toeleiders in. Deze toeleiders gaan op huisbezoek bij de 
betreffende ouders om hen uit te leggen wat VVE inhoudt en kan betekenen voor hun kind. Het doel 
hiervan is ouders te ondersteunen en hen er toe aan te zetten hun kind aan te melden bij een 
kindercentrum. 
 
In 2018 zijn 127 kinderen aangemeld bij de toeleiders, waarvan 68 afkomstig van de JGZ. In 2017 
waren er nog 123 kinderen afkomstig van de JGZ.  
 
Aanmeldingen 
2018 

Afkomstig van 
JGZ Toegeleid In 

behandeling 
Geen toeleiding 
nodig na contact 

Niet 
toegeleid 

127 68 118 3 5 1 
 
De reden voor geen toeleiding van 5 kinderen was dat de ouders het zelf al hadden geregeld. De 
overige 3 kinderen die nog niet toegeleid zijn, zijn nog in behandeling. 
Voor meer informatie over de toeleiders verwijzen we naar de Jaarrapportage 2018. (bijlage…) 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In totaal waren er in 2018 251 kinderen die een VVE toekenning hebben gekregen. Het aantal is 
toegenomen in vergelijking met 2017 toen er 224 kinderen een VVE toekenning kregen. Van de 251 
kinderen waren er 12 kinderen, waarvan de ouders er voor hebben gekozen om geen gebruik te 
maken van de VVE. Belangrijkste reden hiervoor was verhuizing naar een andere gemeente. 
Het doel was om minstens 95% van de kinderen die een toekenning krijgen ook gebruik te laten 
maken van de VVE, met een percentage van 95,2% is dus aan dit doel voldaan.  
In 2018 hebben ook kinderen die geboren zijn in 2017, dus nog voor de 2de verjaardag een VVE 
toekenning gekregen. De veranderde werkwijze en vaste contactmomenten van de JGZ lijken niet tot 
verminderde signalering te leiden. Het is wel goed om dit de komende jaren te blijven volgen. 
 
Omdat de inzet van de toeleiders vanaf 2017 is verminderd, hebben JGZ en toeleiders hierover 
nieuwe afspraken gemaakt. Uit de registraties blijkt dat er ook in 2018 veel minder ouders door JGZ 
worden doorverwezen naar de toeleiders( van 123 in 2017 naar 68 in 2018). Dat komt overeen met de 
afspraak, maar tegelijkertijd is het totaal aantal aanmeldingen bij de toeleiders minder sterk 
afgenomen; van 153 in 2017 naar 127 in 2018. Dat betekent dat aanmeldingen uit andere ‘bronnen’ is 
verdubbeld. Het is aan te bevelen om na te gaan waar deze aanmeldingen vandaan komen en om wat 
voor problematiek het gaat.  
 
Het is op dit moment niet bekend op welke leeftijd de kinderen starten met VVE. Gemeente Deventer 
heeft biedt alle kinderen met een VVE toekenning de mogelijkheid om vanaf 2 jaar te starten. Het 
vermoeden bestaat dat niet alle kinderen hier ook gebruik van maken. Aanbeveling is om -
bijvoorbeeld bij de kindercentra- de startdatum van de VVE kinderen op te vragen.  
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Inleiding  
 

In de gemeente Deventer wordt al vele jaren gewerkt aan voor- en vroegschoolse educatie. In 2010 heeft 
de Onderwijsinspectie een bestandsopname gemaakt van de voor- en vroegschoolse educatie in 
Deventer. In 2010 is ook de wet OKE, waarin o.a. het landelijke VVE-beleid is vastgelegd, in werking 
getreden. Deze bestandsopname en de wet OKE hebben geresulteerd in een aantal vernieuwingen binnen 
het Deventer VVE-beleid. In maart 2012 is een convenant gesloten tussen het rijk en de gemeente 
Deventer over de inzet van de extra middelen die Deventer krijgt voor met name VVE. In 2013 heeft de 
Onderwijsinspectie onderzocht in hoeverre binnen de gemeente Deventer voortgang wordt geboekt op 
het terrein van VVE. In 2016 heeft de Onderwijsinspectie dat nogmaals gedaan en constateerde: “Afgezet 
tegen 2013 en de bestandsopname in 2011 is sprake van een forse toename van de kwaliteit”. 
In 2019 wordt binnen de gemeente een nieuw VVE-convenant opgesteld dat richting geeft aan de verdere 
ontwikkeling van het Deventer VVE-beleid.  
 
De gemeente Deventer kent een stuurgroep VVE die onder regie van de gemeente de voortgang bewaakt 
van Voor- en Vroegschoolse Educatie. In opdracht van de stuurgroep verzorgt de IJsselgroep een 
rapportage over de effecten van VVE over het schooljaar 2017-2018. Daarbij wordt onder andere 
nagegaan hoe de kinderen zich ontwikkelen op verschillende types (voor)scholen en worden uitsplitsingen 
gemaakt naar leerlingen van lager en hoger opgeleide ouders  en naar kinderen met en zonder VVE-
toekenning. Daar waar mogelijk wordt een trendanalyse gemaakt van de opbrengsten van VVE in de 
schooljaren 2012-2013 tot en met 2017-2018.   
 
Deze rapportage is opgebouwd uit een algemeen deel waarin gegevens over aantallen deelnemende 
kinderen te vinden zijn.  Als tweede volgt een hoofdstuk met de opbrengsten van VVE in de 
peuterperiode. Het volgende deel gaat over de opbrengsten in de kleuterperiode. Dan volgt een deel over 
de doorgaande lijn naar groep  3, 4, 5, 6 en 7. Het voorlaatste onderdeel betreft een aantal trendanalyses 
en als afsluiting volgt een hoofdstuk met samenvattende conclusies en aanbevelingen.  
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Algemene gegevens VVE-beleid  
 

In dit hoofdstuk beschrijven we het VVE-beleid in Deventer en de manier waarop dit in de praktijk vorm 

wordt gegeven.  

 

Het doel van VVE is ervoor te zorgen dat alle kinderen die naar groep 3 gaan een goede basis meekrijgen 

voor hun verdere schoolloopbaan. Kinderen met een verhoogd risico op onderwijsachterstanden hebben 

veelal ondersteuning nodig om dit doel te realiseren. VVE biedt die ondersteuning.  

De doelgroep van VVE wordt gevormd door kinderen die meer stimulans of steun nodig hebben vanwege:  
sociaal-medische problemen, sociaal-economische problemen, sociaal-emotionele problemen en / of een 
taalachterstand.  
Het consultatiebureau (GGD) onderzoekt bij alle kinderen of ze in aanmerking komen voor een VVE-
toekenning. Een kind dat een VVE toekenning krijgt, heeft daarmee de mogelijkheid van deelname aan 
voorschoolse educatie.  Voor al deze peuters stelt  de gemeente kindplaatsen beschikbaar op een 
kindercentrum met voorschoolse educatie.  
Dat VVE-aanbod wordt verzorgd door reguliere kindercentra en VVE kindercentra. Ook basisscholen 
bieden VVE aan in groep 1 en 2, waardoor een doorgaande lijn ontstaat van de voor- naar de 
vroegschoolse periode.  
De doelgroep van het Deventer VVE-beleid wordt primair gevormd door de kinderen die een VVE-
toekenning hebben gekregen.1.  
 
Kinderen volgen in hun ontwikkeling 
Op de Deventer basisscholen en op de voorschoolse voorzieningen wordt op grote schaal gewerkt met de 
Citotoetsen Taal en Rekenen. Deze toetsen geven een indicatie of kinderen aan het eind van groep 2 tot 
de risicogroep behoren van de 25% laagst scorende kinderen. VVE gaat natuurlijk over meer dan taal en 
rekenen. Daarom wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen gevolgd met behulp 
van observatielijsten. 
 
Doelen 
Het Deventer VVE-beleid is ambitieus. De doelen met betrekking tot de effecten VVE zijn: 

1. kinderen die tot de doelgroep van het VVE-beleid behoren laten een aanzienlijk snellere 
ontwikkeling zien dan gemiddeld op de CITO-toetsen Taal en Rekenen en lopen hun achterstand 
gedeeltelijk in.   

2. ouders van kinderen met een VVE-toekenning zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun 
kind. 

3. tussen ‘voorschool’ en basisschool is er sprake van een doorgaande lijn. 
 
In deze rapportage kijken we alleen naar de taal- en de rekenontwikkeling, zoals die gemeten wordt via de 

                                                   
1 In Deventer is nadrukkelijk gekozen voor een brede doelgroepdefinitie. Kinderen die meer stimulans of steun nodig 

hebben vanwege:  sociaal-medische problemen, sociaaleconomische problemen, sociaal-culturele, sociaal-emotionele 
problemen en/of een taalachterstand tot de doelgroep van VVE.  
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Cito-toetsen Taal en Rekenen en vergelijkbare toetsen voor groep 3 en hoger.  

 

Peuters 

Het hoofdstuk over het bereik van VVE bevat de informatie over aantallen en percentages kinderen met 

een VVE-toekenning.2 

Deventer kent twee typen kindercentra waar kinderen vanaf 2 tot 4 jaar terecht kunnen: 

● Reguliere kindercentra: deze voldoen aan de wettelijke eisen en zijn geregistreerd in het LRKP. 

● VVE-Kindercentra: conform regulier, maar deze kindercentra voldoen ook aan de wettelijke VVE 

kwaliteitsnormen en werken conform het kwaliteitskader van de Onderwijsinspectie. Er wordt 

gewerkt met een VVE-programma en de pedagogisch medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd. De 

kinderen gaan vier dagdelen naar het kindercentrum. 

Reguliere kindercentra en VVE-kindercentra bieden peuters met een VVE-toekenning van hun tweede tot 

hun vierde jaar maximaal 46 weken per jaar vier dagdelen VVE van 3,5 uur. 

 

Kleuters 

Op teldatum 1 oktober 2017 bezochten in totaal 2156 4- en 5-jarige leerlingen de basisscholen in 

Deventer. Van hen hadden er 1934 een leerlinggewicht3 van 0 (= 89,7%);  102 een leerlinggewicht van 0,3 

(= 4,73%) en 120 een leerlinggewicht van 1,2 (= 5,57%).  

In Deventer wordt onderscheid gemaakt tussen VVE-scholen en reguliere scholen.  

●  VVE-school: 10% of meer van de kinderen in groep 1 en 2 heeft een leerlinggewicht van 0,3 of 1,2.  

● Reguliere scholen zijn de overige scholen. 

Op basis van de gegevens van teldatum 1 oktober 2017 blijkt dat 9 basisscholen bezocht worden door 

meer dan 10% gewichtenleerlingen. Dat zijn er twee minder dan in het vorige schooljaar. 

 

NB: De doelgroep van het Deventer VVE-beleid wordt primair gevormd door de kinderen die een VVE-
toekenning hebben gekregen. Daarnaast wordt er binnen het Deventer VVE-beleid gekeken naar het 
niveau waarop de kleuters instromen in het basisonderwijs. 

Naast de peuter- en kleuterresultaten nemen we sinds 2013-2014 ook de resultaten van de kinderen uit 

de hogere groepen mee in de monitor. Doel is te onderzoeken of de behaalde positieve resultaten 

beklijven in latere leerjaren. 

 

In bijlage 1 is een tabel opgenomen met de aantallen en percentages gewichtenleerlingen van alle 

Deventer basisscholen geordend op percentage gewichtenleerlingen in groep 1 en 2.  

Uit de demografische gegevens van de gemeente Deventer valt af te leiden dat op teldatum 1 – 1 – 2018 

het aantal 4- en 5-jarige kinderen respectievelijk 1022 en 1128 is.  In totaal waren er dus 2150 4 en 5-

jarigen in de gemeente.  

Het totaal aantal 4- en 5-jarige  leerlingen in het basisonderwijs in Deventer bedraagt 2.156 kinderen. Dit 

aantal correspondeert met de demografische gegevens van de gemeente van de 4- en 5- jarigen op 1 

januari 2018.   

                                                   
2 Dit hoofdstuk is niet opgenomen in deze deelrapportage. In de uiteindelijke VVE-monitor, waar deze deelrapportage deel 
van uitmaakt, is ook informatie opgenomen over doelgroepbereik. 
3 Voor informatie over de gewichtenregeling in het basisonderwijs, zie:  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-gewichtenregeling-in-het-
basisonderwijs.html 
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De resultaten van VVE zijn een bewerking van de CITO toetsgegevens van de peuters, de kleuters en 

kinderen in groep 3 tot en met 7 die verzameld zijn in het schooljaar 2017-2018. In bijlage 2 is een 

uitgebreide toelichting over Citotoetsen opgenomen.  
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Opbrengsten VVE in de peuterperiode 
 

Inleiding 

Peuters met een VVE-toekenning worden twee maal getoetst: als ze net drie jaar zijn (P1) en als ze bijna 

vier jaar zijn (P2).  

Van elk kind worden de toetsscores op het eerste en het tweede toetsmoment vergeleken.  

In totaal zijn er toetsgegevens beschikbaar van 287 peuters. Van een groot aantal peuters is echter alleen 

de P1 of de P2-score bekend. Dat is logisch, omdat van de jongste peuters nog geen P2-score bekend is. 

De P1- en de P2-score zijn bekend van 144 peuters (Taal) en van 118 peuters (Rekenen). Van deze 

kinderen zijn de resultaten verwerkt.  

Een aanzienlijk aantal peuters is nog niet toetsbaar als ze net drie jaar zijn. Dat betreft met name kinderen 

die nog onvoldoende Nederlands begrijpen om de toetsvragen te kunnen beantwoorden. Deze kinderen 

scoren dan 0 items goed. Op het tweede toetsmoment, als de kinderen bijna vier jaar oud zijn, is hun 

beheersing van het Nederlands over het algemeen voldoende om de toetsvragen te kunnen 

beantwoorden. De peutertoetsen bestaan uit drie-keuzevragen: kinderen moeten het juiste van drie 

plaatjes aanwijzen. Als een kind alles gokt heeft hij een derde van de antwoorden goed. Dat maakt dat het 

niet realistisch is om de vaardigheidsgroei van deze kinderen te berekenen door de vaardigheidsscore van 

P1 (= 0) af te trekken van die score op P2. Dat zou een forse overschatting geven van hun 

vaardigheidsgroei. Daarom beschrijven we de ontwikkeling van deze kinderen apart (19 bij de Taaltoets (= 

13,2%) en 27 bij de Rekentoets (= 22,9%).  

 

Resultaten 

De onderstaande figuren hebben betrekking op alle 3-jarige kinderen met een VVE-toekenning van wie 

P1- en P2-scores beschikbaar zijn, met uitzondering van de kinderen die op P1 een score van 0 hebben. 

Het betreft de resultaten van dezelfde kinderen op de twee tijdstippen P1 en P2.  

 

Figuur 1:  ontwikkeling alle getoetste peuters Taal + Rekenen (respectievelijk 125 en 91 kinderen) 

 
 

Toelichting: 

Het percentage kinderen dat laag scoort (D- en E-score) op Taal neemt in de peuterperiode af van 45,6% 

tot 30,4%. Bij Rekenen is er een afname van 47,3% naar 20,9%. Het percentage kinderen dat wat betreft 

taal- en rekenontwikkeling in de laagste twee niveaubanden scoort, neemt dus sterk af.  

Het percentage kinderen met een A- of B-score op de Taaltoets neemt in de peuterperiode toe van 26,4% 
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tot 51,2%.  Bij Rekenen neemt het aantal kinderen dat A of B scoort toe van 23,1% tot 58,3%.  

Het aantal peuters met een VVE-toekenning dat hoog scoort op taal en rekenen neemt dus sterk toe.  

 

Van de kinderen die nog niet toetsbaar waren aan het begin van de peuterperiode staan vergelijkbare 

staafdiagrammen in figuur 2. Het aantal kinderen dat niet toetsbaar was aan het begin van de 

peuterperiode  laat een licht wisselend beeld zien over de afgelopen 3 schooljaren. Het percentage niet 

toetsbare kinderen schommelt rond de 18% bij taal en rond de 26% bij Rekenen. In schooljaar 2017 – 

2018 liggen de percentages iets lager.  

 

Figuur 2:  ontwikkeling peuters Taal + Rekenen die op toetsmoment P1 niet toetsbaar waren 

(respectievelijk 19 en 27 kinderen) 

 

 

Toelichting: 

Aan het begin van de peuterperiode was het niveau van de kinderen zo laag dat ze niet getoetst konden 

worden. Eigenlijk scoorden deze kinderen laag in de E-band.  

Aan het einde van de peuterperiode was het wel mogelijk om deze kinderen te toetsen (P2). Een groot 

deel van deze kinderen scoorde zelfs niet meer in de E-band: dat was het geval bij 47,4% van de kinderen 

bij taal en bij 63,0% van de kinderen bij rekenen. Deze kinderen maakten dus een (sterk) versnelde 

ontwikkeling door.  

Aan het einde van de peuterperiode scoort 89,4% van de kinderen in de laagste twee niveaubanden D en 

E bij de Taaltoets. Bij rekenen betreft dit 70,3%. De overige kinderen scoren na deelname aan het VVE-

aanbod in niveauband C of hoger.  

 

Vrijwel alle kinderen die niet toetsbaar waren aan het begin van de peuterperiode bezochten een VVE-

kindercentrum. Slechts 2 (Rekenen) en 3 (Taal) kinderen bezochten een regulier kindercentrum.   

 

Door te kijken naar de vaardigheidsgroei van de peuters is het goed mogelijk om na te gaan in hoeverre 

de kinderen hun aanvankelijke achterstanden inhalen. De grafieken in figuur 3 beschrijven in hoeverre  

dat het geval is in schooljaar 2017 – 2018.  
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Figuur 3:  vaardigheidsgroei van alle peuters Taal en Rekenen (respectievelijk 125 en 91 kinderen)  

 

 

Toelichting: 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van de peuters op de toets Taal is 11,4 vaardigheidspunten en op de 

toets Rekenen is dat 14,5 vaardigheidspunten. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 6 punten 

(Taal) en 7 punten (Rekenen).  

Uit de onderste rij figuren blijkt dat 47,2% van de peuters een vaardigheidsgroei van 12 of meer boekt bij 

Taal en 40,7% van de peuters boekt bij Rekenen een vaardigheidsgroei van 15 of meer.  

Het rode gedeelte van de staaf betreft het percentage kinderen dat onder het landelijk gemiddelde scoort 

van 6 of 7 vaardigheidspunten. Dat betreft bij taal 23,2% en bij rekenen 26,4%. Het landelijk gemiddelde 

ligt op 50%. Immers, de helft van de kinderen zal minder dan de gemiddelde vaardigheidsgroei van 6 

respectievelijk 7 punten doormaken. De peuters in Deventer laten dus een enorme leerwinst zien, die ver 

uitstijgt boven het landelijk gemiddelde. 

 

Conclusies over de resultaten van alle peuters: 

De Deventer peuters die deelnemen aan het VVE-aanbod laten aan het begin van de peuterperiode een 

laag niveau zien op de toetsen Taal en Rekenen.  Aan het eind van de peuterperiode is de scoreverdeling 

over de niveaubanden bij de peuters die aan het begin van de peuterperiode wel toetsbaar waren, 

vergelijkbaar met die van de landelijke normgroep.  

De peuters die aan het begin van hun peuterperiode nog niet toetsbaar waren, laten in de peuterperiode 

ook een duidelijke ontwikkeling zien, maar scoren aan het einde van de peuterperiode nog ruim onder 

het landelijk gemiddelde.  
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Resultaten peuters uitgesplitst naar uitvoeringsvariant 

In Deventer wordt voorschoolse VVE aangeboden in twee categorieën voorschoolse voorzieningen:   

● VVE-kindercentra: bieden peuters van 2 en 3 jaar vier dagdelen VVE van 3,5 uur (14 uur). Elke 

groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Er wordt gewerkt met een VVE- 

programma en de medewerkers zijn VVE opgeleid. 

● Reguliere kindercentra: bieden peuters van 2 en 3 jaar vier dagdelen VVE van 3,5 uur (14 uur). De 

groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers.   

 

Hieronder geven we aan hoe de peuters zich gemiddeld ontwikkelen binnen deze twee  

uitvoeringsvarianten.    

NB: vergeleken met schooljaar 2016 – 2017 zijn er meer gegevens beschikbaar van VVE-kindercentra en 

veel minder van de reguliere kindercentra.  

 

In onderstaande figuren zijn de kinderen die aan het begin van de peuterperiode niet toetsbaar waren, 

niet meegenomen. Op de VVE-kindercentra betrof dit bij Taal 16 kinderen (15,5%) en bij Rekenen 25 

kinderen (26,6%). Op de reguliere kindercentra betrof dit bij Taal 3 kinderen (7,3%) en bij Rekenen 2 

kinderen (8,3%).  

 

Figuur 4a: resultaten peuters VVE-kindercentra: respectievelijk 87 (taal) en 69 (rekenen) kinderen 

 

Toelichting: 

Het percentage kinderen dat laag scoort (D- en E-score) op Taal neemt in de peuterperiode af van 52,8% 

tot 35,6%. Bij Rekenen is er een afname van 56,5% naar 24,60%. Het percentage kinderen dat wat betreft 

taal- en rekenontwikkeling in de laagste twee niveaubanden scoort, neemt dus sterk af.  

Het percentage kinderen met een A- of B-score op de Taaltoets neemt in de peuterperiode toe van 17,2% 

tot 43,6%.  Bij Rekenen neemt het aantal kinderen dat A of B scoort toe van 14,5% tot 50,7%.  

Het aantal peuters met een VVE-toekenning dat hoog scoort op taal en rekenen neemt dus sterk toe.  
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Figuur 4b: resultaten peuters reguliere kindercentra: respectievelijk 38 (taal) en 22 (rekenen) kinderen  

 

 

Toelichting: 

Het percentage kinderen dat laag scoort (D- en E-score) op Taal neemt in de peuterperiode af van 29,0% 

tot 18,4%. Bij Rekenen is er een afname van 18,1% naar 9,0%. Het percentage kinderen dat wat betreft 

taal- en rekenontwikkeling in de laagste twee niveaubanden scoort, neemt dus sterk af.  

Het percentage kinderen met een A- of B-score op de Taaltoets neemt in de peuterperiode toe van 47,4% 

tot 68,4%.  Bij Rekenen neemt het aantal kinderen dat A of B scoort toe van 50,0% tot 81,9%.  

Het aantal peuters met een VVE-toekenning dat hoog scoort op taal en rekenen neemt dus sterk toe.  

 

Figuren 5a en 5b geven de gemiddelde vaardigheidsgroei van de peuters weer in beide 

uitvoeringsvarianten. 

 

Figuur 5a:  vaardigheidsgroei peuters VVE-kindercentra op Taal en Rekenen (respectievelijk 87 en 69 

kinderen)  
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Toelichting: 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van de peuters op de toets Taal is 12,4 vaardigheidspunten en op de 

toets Rekenen is dat 15,1 vaardigheidspunten. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 6 punten 

(Taal) en 7 punten (Rekenen).  

Uit de onderste rij figuren blijkt dat 49,4% van de peuters een vaardigheidsgroei van 12 of meer boekt bij 

Taal en 40,6% van de peuters boekte bij Rekenen een vaardigheidsgroei van 15 of meer.  

 

Figuur 5b:  vaardigheidsgroei peuters reguliere kindercentra op Taal en Rekenen (respectievelijk 38 en 22 

kinderen)  

 

 

 

Toelichting: 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van de peuters op de toets Taal is 8,9 vaardigheidspunten en op de 

toets Rekenen is dat 12,8 vaardigheidspunten. Dat ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 6 punten 

(taal) en 7 punten (Rekenen).  
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Uit de onderste rij figuren blijkt dat 42,1% van de peuters een vaardigheidsgroei van 12 of meer boekt bij 

Taal en 40,9% van de peuters boekte bij Rekenen een vaardigheidsgroei van 15 of meer.  

 

Conclusies naar aanleiding van figuur 4 en 5: 

● Kinderen op de VVE-kindercentra laten een beduidend lager niveau zien aan het begin van de 

peuterperiode dan de kinderen die de reguliere kindercentra bezoeken. Dat verschil bedraagt 8 (Taal) 

á 9 (Rekenen) vaardigheidspunten. 

● In beide uitvoeringsvarianten is er sprake van een vaardigheidsgroei die ver boven het landelijk 

gemiddelde ligt. Dit geldt zowel voor taal als voor rekenen. 

● De vaardigheidsgroei van de peuters die naar een VVE-kindercentrum gaan is echter groter dan de 

vaardigheidsgroei van de peuters die naar een regulier kindercentrum gaan. Dit kan samenhangen 

met het gegeven dat de kinderen op de reguliere kindercentra een beduidend hoger niveau hebben 

aan het begin van de peuterperiode.  
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Opbrengsten VVE in de kleuterperiode  
 

 

Inleiding 

Van de kinderen die aan het einde van schooljaar 2017 - 2018 in groep 2 zaten, zijn alle toetsgegevens 

verwerkt. Zo kunnen we op een betrouwbare manier de ontwikkeling van de kinderen in beeld brengen 

over een langere periode. Dat doet goed recht aan VVE: kinderen nemen immers gedurende enkele jaren 

deel4.  

Uit tabel 1 in bijlage 1 kan afgeleid worden hoeveel kinderen er in schooljaar 2017 - 2018 in groep 2 zaten. 

In oktober 2017 zaten er op de Deventer basisscholen in totaal 2156 4- en 5-jarige kinderen. De helft van 

dat aantal (1078) geeft een redelijke schatting van het aantal kinderen in groep 2. Onder deze ± 1078 

kinderen bevinden zich naar schatting 111 leerlingen met een leerlinggewicht groter dan 0.  

 

Een aantal scholen in Deventer heeft geen gegevens aangeleverd voor de VVE-monitor. Het betreft de 
volgende scholen: Nicolaas basisschool, Deventer Leerschool, Deventer Montessorischool, L’Ambiente, 
Vrije school Kleine Johannes, de EBS Olijfboom, De Sleutel, De Zonnewijzer, Sancta Maria,  Kolmenscate 
en De Ontdekking. 
 

Het totaal aantal kinderen op deze 11 scholen in Deventer in groep 2 in schooljaar 2017 - 2018 is 

ongeveer 334, waaronder zich 3 leerlingen bevinden met een leerlinggewicht groter dan 0.  

In totaal hebben we gegevens ontvangen van 793 kinderen die in schooljaar 2017 - 2018 in groep 2 zaten, 

inclusief kinderen die groep 2 gedoubleerd hebben. Van scholen die gegevens hebben aangeleverd zijn 

gegevens bekend van een zeer hoog percentage van de kinderen5.  

 

Omdat we de ontwikkeling van de kinderen in de kleuterperiode willen volgen, verwerken we alleen de 

gegevens van kinderen van wie we toetsgegevens hebben op vier toetsmomenten: M1, E1, M2 en E2. Dit 

betreft voor de toets Taal 240 kinderen en voor de toets Rekenen 237 kinderen. Op de 24 scholen die 

toetsgegevens hebben aangeleverd, blijkt in groep 1 door 22 scholen niet of niet structureel getoetst te 

worden. We hebben gecontroleerd  of deze resultaten overeenkomen met gegevens over de kinderen 

van wie scores op toetsmoment M1 ontbreken (van ongeveer 360  kinderen zijn de resultaten op E1, M2 

en E2 beschikbaar). De gemiddelde scores bij Taal en Rekenen zijn vrijwel gelijk aan de scores bij de 

kinderen van wie alle vier de toetsscores bekend zijn; ook de vaardigheidsgroei van beide groepen komt 

overeen. 

 
We presenteren hieronder eerst de resultaten van alle kleuters, vervolgens de resultaten van kinderen 

met en zonder VVE-toekenning en van kinderen met en zonder leerlinggewicht. We beschrijven van alle 

groepen kinderen ook de resultaten van kinderen met een laag dan wel een hoog niveau aan het begin 

van de kleuterperiode. Tenslotte beschrijven we de resultaten van de VVE-scholen en de reguliere 

                                                   
4 NB: kinderen die in juni 2018 in groep 2 zaten en in de periode 2015 - 2018 zijn blijven zitten, zijn niet meegenomen, 

omdat dat een verkeerd beeld zou geven. Die kinderen doen immers twee jaar over groep 2: het ligt voor de hand dat zij 

het tweede jaar in groep 2 hoger scoren dan het eerste jaar. Het meenemen van de zittenblijvers zou dus een te rooskleurig 

beeld geven. In bijlage 3  is een beeld van deze groep kleuters te zien.  
5 Zie bijlage 1, tabel 2 voor een overzicht van aangeleverde toetsgegevens  
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scholen. 

 

Resultaten alle kleuters 

In figuur 6 presenteren we de toetsgegevens van alle leerlingen die in 2017 - 2018 in groep 2 zaten en die 

niet zijn blijven zitten in de periode 2015 - 2018.  

 
Figuur 6: Resultaten Taal en Rekenen (betreft respectievelijk 240 en 237 leerlingen) van alle kinderen.  

 

De kinderen scoorden op de toets Taal  in januari 2017 (M1) gemiddeld in de C-band en anderhalf jaar 

later (E2) ligt hun score hoog in de B-band.  

Op de toets Rekenen scoorden de kinderen in januari 2017 (M1) gemiddeld laag in de B-band en 

anderhalf jaar later (E2) ligt hun score midden in de B-band. Het verloop van de taalontwikkeling en de 

rekenontwikkeling bij alle kinderen verloopt iets sneller dan bij de landelijke vergelijkingsgroep.   

 

Resultaten alle kleuters met een startniveau van C, D of E 

Kinderen die aan het begin van de kleuterperiode relatief laag scoren op de toetsen vormen een 

belangrijke doelgroep van het Deventer VVE-beleid. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning.  

Hieronder brengen we in beeld hoe de ontwikkeling verloopt van de kleuters die aan het begin van de 

kleuterperiode C, D of E scoren op de toetsen. Het betreft de resultaten van dezelfde leerlingen op de vier 

tijdstippen M1, E1, M2 en E2. De leerlingen worden dus met zichzelf vergeleken op vier verschillende 

tijdstippen.  
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Figuur 7: Resultaten Taal en Rekenen van kinderen die C, D of E scoren op M1 (respectievelijk 130 en 121 

leerlingen) 

 

 

 

Toelichting 

● De grafieken laten een versnelde vaardigheidsgroei zien, zowel bij Taal als bij Rekenen. De leerlingen 

lopen hun achterstanden dus gedeeltelijk in.  

● Op de toets Taal en de toets Rekenen scoren de leerlingen halverwege groep 1 hoog in de E-band; 

aan het einde van groep 2 scoren ze op beide toetsen in de D- band.   

● Van de leerlingen die op de Taaltoets bij toetsmoment M1 C, D of E scoorden, scoort anderhalf jaar 

later nog 70% C, D of E. 30 % van deze kinderen scoort dus aan het einde van groep 2 A of B.  

● Van de leerlingen die op de Rekentoets bij toetsmoment M1 C, D of E scoorden, scoort anderhalf jaar 

later nog 69,4 C,  D of E. Van deze kinderen scoort 30,6% aan het einde van groep 2 dus A of B.  

 

Vaardigheidsgroei 

Wanneer de vaardigheidsgroei in Deventer wordt vergeleken met de gemiddelde landelijke 

vaardigheidsgroei blijkt dat zeer veel leerlingen een bovengemiddelde vaardigheidsgroei laten zien: Bij 

Taal behaalt 68,2% van de kinderen een vaardigheidsgroei van meer dan 18 punten en bij Rekenen haalt 

60,8% van de kinderen een vaardigheidsgroei van meer dan 21 punten.  Ter vergelijking: Landelijk scoort 

50% van de kinderen boven het gemiddelde.  

Bij Taal behaalt 34,1% van de kinderen die op M1 C, D of E scoren zelfs een vaardigheidsgroei van 25 of 

meer punten; bij Rekenen behaalt 27,7% van de kinderen die op M1 C, D of E scoren een 

vaardigheidsgroei van 28 of meer punten.  
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Figuur 7 laat verder zien dat kinderen met lager opgeleide ouders iets minder vaak een bovengemiddelde 

vaardigheidsgroei (18 en 21 punten) laten zien, namelijk 63,2% bij Taal en 57,9% bij Rekenen. De taal- en 

rekenachterstand van kinderen met laag opgeleide ouders wordt dus in mindere mate ingelopen in de 

kleuterperiode.  

 
Resultaten kleuters met een startniveau van A of B 

Extra ondersteuning voor kinderen die relatief laag scoren op toetsen mag niet ten koste gaan van 

kinderen die aan het begin van de kleuterperiode juist relatief hoog scoren.  

Hieronder brengen we de ontwikkeling in beeld van de kleuters die aan het begin van de kleuterperiode A 

of B scoren op de toetsen. 

 

Figuur 8: Vaardigheidsgroei Taal en Rekenen van kinderen die A of B scoren op M1 (respectievelijk 111  en 

119  leerlingen) 

 

 

Uit de figuren blijkt dat bij kinderen die op de M1 toets A of B scoren de gemiddelde vaardigheidsgroei bij 

Taal 21,0 vaardigheidspunten bedraagt. Bij Rekenen ligt de gemiddelde vaardigheidsgroei op 23,4 

vaardigheidspunten.  

Landelijk bedraagt de gemiddelde vaardigheidsgroei van M1 tot E2 voor Taal 18 punten en voor Rekenen 

21 punten. De Deventer kinderen die op M1 A of B scoren, laten op Taal en Rekenen een 

vaardigheidsgroei zien die enkele punten hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.  

Figuur 8 laat verder zien dat de vaardigheidsgroei bij Taal van kinderen die A of B scoorden op de M1-

toets, bij kinderen met lager opgeleide ouders beduidend lager is dan die van kinderen van hoger 

opgeleide ouders. Bij Rekenen is de vaardigheidsgroei van de kinderen van laag opgeleide ouders iets 

lager. Het gaat hierbij echter om slechts 8 kinderen,  wat deze resultaten zeer onbetrouwbaar maakt. 

 

Resultaten kleuters met en zonder VVE-toekenning 
De primaire doelgroep van het Deventer VVE-beleid wordt gevormd door kinderen die een VVE-

toekenning hebben gekregen (zie ook blz. 5).  

Over schooljaar 2016 – 2017 zijn voor het eerst voldoende gegevens beschikbaar gekomen van kleuters 

met een VVE-toekenning om te rapporteren over de opbrengsten van deze groep kinderen. In de VVE-

monitor over 2017-2018 doen we dat voor de tweede keer. Tabel 2 in Bijlage 1 laat zien hoeveel kinderen 

uit groep 2 geregistreerd staan als kind met een VVE-toekenning. Daaruit blijkt dat de basisscholen niet 

allemaal registreren of een kind een VVE-toekenning heeft. Maar, ook al hebben minder scholen 

toetsgegevens aangeleverd dan vorig jaar, het aantal kinderen waarvan is geregistreerd dat ze een VVE-
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toekenning hadden is gestegen. Daaruit blijkt dat nu meer scholen registreren of een kind een VVE-

toekenning had.  

Uit de gegevens van de GGD blijkt dat ongeveer 300 kinderen per geboortejaar een VVE-toekenning 

krijgen. Van de kinderen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 2 zaten weten we van 143 kinderen dat ze 

een VVE-toekenning hadden. Van deze 143 kinderen bezochten er 89 een VVE-school en 54 een reguliere 

school. Uitgaande van het percentage kinderen dat een VVE-toekenning krijgt (± 27%) zouden ruim 200 

kinderen van de scholen waar we gegevens van hebben een VVE-toekenning moeten hebben. Grafieken 

die betrekking hebben op kinderen met een VVE-toekenning geven dus een wat minder representatief 

beeld.  

Als kinderen die geen VVE-toekenning hebben gekregen laag scoren aan het begin van de kleuterperiode 

op de toetsen, zou dat er op kunnen wijzen dat kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand 

ten onrechte geen VVE-toekenning hebben gekregen. Om een indicatie te krijgen of dat het geval kan zijn, 

is onderzocht hoeveel kleuters met en zonder VVE-toekenning op toetsmoment M1 in niveauband D of E 

scoren. 

 Taal: Van de 78 kinderen met VVE-toekenning betreft dit 32 kinderen (41,1%) 

 Taal: Van de 162 kinderen zonder VVE-toekenning betreft dit 35 kinderen (21,6%) 

 Rekenen: Van de 71 kinderen met VVE-toekenning betreft dit 32 kinderen (45,1%) 

 Rekenen: Van de 166 kinderen zonder VVE-toekenning betreft dit 33 kinderen (19,9%) 
Omdat de registratie van VVE-toekenningen bij scholen nog niet overal correct gebeurt, is het 

waarschijnlijk dat een deel van de 35 / 33 kinderen zonder VVE-toekenning in werkelijkheid wel een VVE-

toekenning had. Uit de gegevens valt dus niet direct te concluderen dat in de voorschoolse periode 

kinderen met verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand gemist worden tijdens het proces van 

VVE-toekenning. 

 

In deze paragraaf onderzoeken we in hoeverre er bij kinderen met een VVE-toekenning inderdaad sprake 

is van een lager beginniveau en of deze kinderen hun eventuele achterstanden inlopen tijdens de 

kleuterperiode.  

 

In figuur 9 beschrijven we de resultaten van de Deventer kleuters, uitgesplitst naar kinderen met en 

zonder VVE-toekenning.  

 



 

 
20 

Figuur 9: Resultaten Taal kleuters met en zonder VVE-toekenning: met: 78 lln en zonder: 162 lln en 

Rekenen kleuters met en zonder VVE-toekenning: met: 71 lln en zonder: 166 lln 

 

Conclusies: 

In figuur 9 is duidelijk te zien dat de kinderen met VVE-toekenning structureel lager scoren dan de 

kinderen zonder VVE-toekenning, zoals te verwachten was. Dit geldt zowel voor Taal als voor Rekenen. 

Hun achterstand aan het begin van de kleuterperiode bedraagt bij Taal 7,4 punten en bij Rekenen 8,0 

punten.  

De kinderen zonder VVE-toekenning scoren op Taal op toetsmoment M1 hoog in de C-band en op 

toetsmoment E2 in de A-band. Op de toets Rekenen scoren deze kinderen laag in de A-band.  

De scores van de kinderen met een VVE-toekenning  liggen bij Taal en Rekenen in of vlakbij de D-band.  

 

Figuur 10 laat de vaardigheidsgroei van beide groepen kinderen zien. 

 

Figuur 10: gemiddelde vaardigheidsgroei Taal kleuters met en zonder VVE-toekenning (resp. 78 en 165 

kinderen)6en Rekenen kleuters met en zonder VVE-toekenning (resp. 80 en 169 kinderen) 

 

Conclusies: 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van alle kinderen bedraagt bij Taal 22,2 punten en bij Rekenen 23,7 

punten (zie ook figuur 14). Uit figuur 10 blijkt dat de gemiddelde taalvaardigheidsgroei van de groep 

kinderen met VVE-toekenning 18,7 punten bedraagt en van de groep kinderen zonder VVE-toekenning 

23,8 punten. Bij Rekenen bedraagt de vaardigheidsgroei van kinderen met VVE-toekenning 22,0 punten 

                                                   
6 Het aantal kinderen waarop figuur 10 betrekking heeft, ligt hoger dan bij de voorgaande figuur. In figuur 10 

zijn ook de kinderen meegenomen van wie toetsscore E1 en / of M2 ontbreekt. 
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en van de kinderen zonder een VVE-toekenning 24,5 punten.  

De vaardigheidsgroei van de kinderen met een VVE-toekenning ligt wel iets boven het landelijk 

gemiddelde.  

Kleuters met een VVE-toekenning ontwikkelen zich dus minder gunstig dan kinderen zonder VVE-

toekenning. In de loop van de kleuterperiode neemt hun taal- en rekenachterstand op de overige 

kinderen in Deventer dus toe.  

 

Resultaten kleuters met en zonder VVE-toekenning met startniveau C, D of E  

Hieronder beschrijven we de resultaten van de leerlingen met en zonder VVE-toekenning die aan het 

begin van hun schoolloopbaan C, D of E scoren.  

 

Figuur 11: Resultaten Taal en Rekenen van kinderen met en zonder VVE-toekenning die C, D of E scoren op 

M1. Taal met: 59  lln en zonder: 71 lln en Rekenen kleuters met en zonder VVE-toekenning: met: 51 lln en 

zonder: 70 lln 

 

Conclusies: 

De lijnen die de ontwikkeling van de kinderen met en zonder VVE-toekenning weergeven, liggen aan het 

begin van de kleuterperiode vrij dicht bij elkaar, maar in de loop van de kleuterperiode groeit de afstand 

tussen kinderen met en zonder VVE-toekenning: er is sprake van een groeiende achterstand van de 

kinderen met een VVE-toekenning, met name bij Taal.   

NB: de ontwikkelingslijnen van de kinderen met een VVE-toekenning lopen ongeveer parallel aan de 

niveaubanden: ze lopen dus geen extra achterstand op ten opzichte van de landelijke vergelijkingsgroep. 

De kinderen zonder VVE-toekenning verkleinen hun achterstand op die vergelijkingsgroep. 

 

Resultaten kleuters met en zonder VVE-toekenning met een startniveau A of B  
Hieronder beschrijven we de resultaten van de leerlingen met en zonder VVE-toekenning die aan het 

begin van hun schoolloopbaan A of B scoren.  
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Figuur 12: Resultaten Taal en Rekenen van kinderen met en zonder VVE-toekenning die A of B scoren op 

M1. Taal met: 19 lln en zonder: 91 lln en Rekenen kleuters met en zonder VVE-toekenning: met: 20 lln en 

zonder: 96 lln 

 

Conclusies: 

Het is duidelijk dat kinderen met een VVE-toekenning sterk ondervertegenwoordigd zijn binnen de groep 

kinderen met een hoog beginniveau.  

De lijnen die de ontwikkeling van de kinderen met VVE-toekenning weergeven, liggen onder de lijnen van 

de kinderen zonder VVE-toekenning en de afstand neemt toe, met name bij Taal.  

De gemiddelde vaardigheidsgroei van de kinderen met een VVE-toekenning ligt vele punten lager dan die 

van kinderen zonder VVE-toekenning.  De taalvaardigheidsgroei van de kinderen met een VVE-toekenning 

ligt bovendien enkele punten onder het landelijk gemiddelde. Bij Rekenen ligt hun vaardigheidsgroei 

ongeveer op het landelijk gemiddelde.  

 

 

Resultaten alle kleuters uitgesplitst naar leerlinggewicht 
VVE heeft als primair doel het verkleinen van de onderwijsachterstanden bij kinderen die het grootste 

risico lopen op een dergelijke achterstand. Binnen het landelijke Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)  

vormen kinderen van laagopgeleide ouders de doelgroep van VVE in het basisonderwijs. In het landelijke 

achterstandenbeleid wordt gewerkt met de gewichtenregeling. Er worden drie categorieën 

onderscheiden: kinderen met een leerlinggewicht van 1.2 (zeer laag opgeleide ouders), van 0.3 (laag 

opgeleide ouders) en van 0 (hoger opgeleide ouders).  

 

In figuur 13 beschrijven we de resultaten van de Deventer kleuters, uitgesplitst naar leerlinggewicht. 

Omdat het om relatief kleine aantallen leerlingen gaat, nemen we de kinderen met een leerlinggewicht 

van 0,3 en 1,2 samen.  
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Figuur 13: Resultaten Taal uitgesplitst naar leerlinggewicht: 0 (191 lln) en 0.3 + 1,2 (27 lln) en Rekenen 

uitgesplitst naar leerlinggewicht: 0 (190 lln) en 0.3 + 1,2 (24 lln)7 
 

 

 
 

Conclusies op basis van de bovenstaande grafieken: 

● Op de toets Taal scoren de leerlingen met een leerlinggewicht van 0 halverwege groep 1 in de C-band 

en aan het einde van groep 2 op de grens van de A- en de B-band. De kinderen met een 

leerlinggewicht van 0,3 en 1,2 scoren aanmerkelijk lager dan de kinderen zonder leerlinggewicht. De 

gewichtenleerlingen scoren gemiddeld in de D-band, ruim onder het landelijke gemiddelde (de grens 

van de C- en de B-band).   

● Op de toets Rekenen scoren de leerlingen met een leerlinggewicht van 0 gemiddeld in de B-band. De 

kinderen met een leerlinggewicht van 0,3 en 1,2 scoren gemiddeld aanmerkelijk lager dan de 

kinderen zonder leerlinggewicht, namelijk in of rond de D-band , dus ruim onder het landelijk 

gemiddelde.  

 

De onderstaande figuren geven de vaardigheidsgroei van de kleuters weer, uitgesplitst naar 

leerlinggewicht.  

 

                                                   
7 IBS De Zonnebloem heeft geen gegevens over leerlinggewichten aangeleverd. De gegevens van deze school zijn hier 
daarom niet meegenomen. 
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Figuur 14: vaardigheidsgroei kleuters Taal en Rekenen, uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

Taal: alle lln 243; 0: 192 lln en 0.3 + 1,2: 27 lln  

Rekenen: alle lln: 249; 0: 198 lln en 0.3 + 1,2: 27 lln 

 

Conclusies naar aanleiding van figuur 14:  

● De vaardigheidsgroei van de gewichtenleerlingen ligt 3 (Taal) en 1 (Rekenen) punten lager dan de 

vaardigheidsgroei van kinderen zonder leerlinggewicht. Hun achterstand op kinderen van hoger 

opgeleide ouders neemt dus licht toe. 

● De vaardigheidsgroei van de kinderen met een leerlinggewicht > 0 ligt ongeveer op het landelijk 

gemiddelde. 

● Bij de Taal- en de  Rekentoets ligt de gemiddelde vaardigheidsgroei van alle leerlingen boven het 

landelijk gemiddelde.  

 

 

Resultaten kleuters met een startniveau C, D of E uitgesplitst naar leerlinggewicht 

Hieronder beschrijven we de resultaten van de leerlingen die aan het begin van hun schoolloopbaan C, D 

of E scoren, uitgesplitst naar leerlinggewicht.  
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Figuur 15: Resultaten Taal en Rekenen van kinderen die C, D of E scoren op M1, uitgesplitst naar 

leerlinggewicht. Taal: leerlinggewicht 0: n= 97, leerlinggewichten 0.3 + 1,2: n = 19  

Rekenen: leerlinggewicht 0: n = 95, leerlinggewichten 0.3 + 1,2: n = 17  

 

 

 

Als gekeken wordt naar de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen die aan het begin van de 

kleuterperiode C, D of E scoren, valt op dat de vaardigheidsgroei van de kinderen van hoger  en lager 

opgeleide ouders vrijwel gelijk is.   

 

 

Resultaten kleuters met startniveau A of B uitgesplitst naar leerlinggewicht  
Figuur 8 op blz 18 laat de vaardigheidsgroei zien de kleuters met een startniveau A of B op M1, uitgesplitst 

naar leerlinggewicht.  Het gaat hierbij om zeer kleine aantallen kinderen met een leerlinggewicht. De 

grafieken geven geen betrouwbaar beeld van de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen van laag en 

hoger opgeleide ouders.  
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Resultaten uitgesplitst naar VVE-scholen en reguliere scholen  

Binnen het Deventer VVE-beleid wordt onderscheid gemaakt tussen VVE-scholen en reguliere scholen. 

Hieronder gaan we na of de kinderen die gebruik maken van deze twee categorieën scholen, verschillen in 

begin- en eindniveau en of er verschillen zijn in vaardigheidsgroei. In figuur 16 staan de opbrengsten van 

de twee categorieën scholen .  

 

Figuur 16: resultaten Taal en Rekenen voor VVE-scholen en reguliere scholen  

VVE:   Taal: 125 lln, Rekenen: 116 lln;  

regulier:  Taal: 115 lln, Rekenen: 121 lln. 

 

 

Conclusies op basis van de grafieken in figuur 16: 

Het startniveau van Taal en Rekenen bij alle kinderen ligt op reguliere scholen beduidend hoger dan op de 

VVE-scholen. Deze verschillen zijn natuurlijk te verwachten, omdat de categorieën scholen gedefinieerd 

worden op basis van het percentage leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden.   

Om na te kunnen gaan of de categorieën scholen verschillen in effectiviteit (gerealiseerde 

vaardigheidsgroei) presenteren we in figuur 17 de vaardigheidsgroei . 
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Figuur 17: vaardigheidsgroei kleuters Taal en Rekenen, uitgesplitst naar categorie scholen.  

VVE: (Taal: 128, Rekenen: 128). Regulier: (Taal: 115, Rekenen: 121)  

 

 

Conclusies op grond van figuur 17:  

● Op de reguliere scholen laten de kinderen voor Taal en Rekenen een sterkere vaardigheidsgroei zien 

dan op de  VVE-scholen.  

● De vaardigheidsgroei van de kinderen op de VVE-scholen licht rond of boven het landelijk 

gemiddelde. Op de reguliere scholen ligt de vaardigheidsgroei ruim boven het landelijk gemiddelde. 

 

Als we kijken naar de vaardigheidsgroei van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders vallen een paar 

zaken op: 

 De vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders is op de VVE-scholen even groot (Taal) 

of iets groter (Rekenen) dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders.  

 Op de reguliere scholen ligt dit andersom: daar ontwikkelen de kinderen van hoger opgeleide ouders 

zich juist iets sterker dan kinderen van lager opgeleide ouders  
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Doorgaande lijn groep 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
 

 

In de VVE-monitors 2012 - 2013 tot en met 2017 - 2018 is het niveau en de vaardigheidsgroei beschreven 

van de kinderen die in dat schooljaar in groep 2 zaten. In grote lijnen kwam daaruit naar voren dat het 

gemiddelde niveau aan het eind van groep 2 op de toetsen Taal en Rekenen bovengemiddeld hoog is. 

 

Een interessante vraag is dan: hoe ontwikkelen deze kinderen zich in groep 3 en verder?  

Om die vraag te beantwoorden, zijn de resultaten verzameld van de kinderen die in schooljaar 2017 - 

2018 in groep 3, 4, 5, 6 of 7 zaten, op een drietal toetsen: Woordenschat, Begrijpend lezen, Rekenen- 

wiskunde. 
Opmerking: Cito heeft voor de toetsen Begrijpend lezen en Rekenen-wiskunde nieuwe normen bepaald. Uit onderzoek van 

Cito was namelijk gebleken dat van de kinderen die na het normeringsonderzoek de toetsen maakten, ruim meer dan 50% 

boven het landelijk gemiddelde scoort. De normen die opgesteld zijn naar aanleiding van het normeringsonderzoek zijn dus 

te laag en corresponderen niet met het daadwerkelijke landelijk gemiddelde. Cito heeft de normen van een aantal toetsen 

daarom bijgesteld, zodat ze beter overeenkomen met de werkelijkheid. In dit hoofdstuk presenteren we grafieken die 

uitgaan van de nieuwe, realistischer normen.  

                                                    

Deze toetsen geven een goed beeld van kennis en vaardigheden die van groot belang zijn voor de 

schoolloopbaan van de kinderen en zijn inhoudelijk geschikt om de doorgaande lijn in taal- en 

rekenontwikkeling in beeld te brengen.  Deze drie toetsen lopen door tot en met groep 8. Dat maakt dat 

we de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen in principe kunnen volgen tot het einde van de 

basisschool.   

Een complicerende factor is dat de toetsen Rekenen/wiskunde en Begrijpend lezen onlangs zijn herzien. 

De Deventer scholen zijn in verschillende jaren overgestapt naar de vernieuwde versie van de toetsen.  

We beschrijven eerst de beschikbare gegevens en geven aan welke gegevens in voldoende mate 

beschikbaar zijn om te verwerken in de monitor.  

 

Beschikbare gegevens 

 

Toetsgegevens uit groep 3 zijn beschikbaar van:  

● Woordenschat:   619 kinderen van 22 scholen 
● Begrijpend lezen 2012:  33 kinderen van 2 scholen 
● Begrijpend lezen 3.0:  90 kinderen van 6 scholen  
● Rekenen-wiskunde 2012:  25 kinderen van 1 school 
● Rekenen-wiskunde 3.0:  735 kinderen van 22 scholen 
 

Toetsgegevens uit groep 4 zijn beschikbaar van:  

● Woordenschat:   580 kinderen van 22 scholen 
● Begrijpend lezen 2012:  32 kinderen van 2 scholen  
● Begrijpend lezen 3.0:  130 kinderen van 8 scholen  
● Rekenen-wiskunde 2012:  38 kinderen van 6 scholen 
● Rekenen-wiskunde 3.0:  632 kinderen van 24 scholen 
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Toetsgegevens uit groep 5 zijn beschikbaar van: 

● Woordenschat:   476 kinderen van 23 scholen 
● Begrijpend lezen 2012:  17 kinderen van 4 scholen  
● Begrijpend lezen 3.0:  198 kinderen van 9 scholen  
● Rekenen-wiskunde 2012:  54 kinderen van 8 scholen 
● Rekenen-wiskunde 3.0:  403 kinderen van 18 scholen 
 

Toetsgegevens uit groep 6 zijn beschikbaar van: 

● Woordenschat:   501 kinderen van 24 scholen 
● Begrijpend lezen 2012:  121 kinderen van 8 scholen  
● Begrijpend lezen 3.0:  127 kinderen van 4 scholen 
● Rekenen-wiskunde 2012:  385 kinderen van 10 scholen 
● Rekenen-wiskunde 3.0:  -  
 

Toetsgegevens uit groep 7 zijn beschikbaar van: 

● Woordenschat:   401 kinderen van 20 scholen 
● Begrijpend lezen 2012:  - 
● Begrijpend lezen 3.0:  - 
● Rekenen-wiskunde 2012:  349 kinderen van 10 scholen 
● Rekenen-wiskunde 3.0:  -  
 

Om een voldoende representatief beeld te geven van de ontwikkeling van de kinderen dienen er 

gegevens beschikbaar te zijn van voldoende kinderen en scholen.  

Dat maakt dat het niet zinvol is om de gegevens van de toetsen Begrijpend lezen te presenteren.  

Voor het domein Rekenen-wiskunde verwerken we de gegevens van de oude toetsen voor de kinderen 

die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 6 en 7 zaten en verwerken we de gegevens van de nieuwe toetsen 

voor de kinderen die toen in groep 3, 4 en 5 zaten. De resultaten op de toets Woordenschat presenteren 

we voor alle schooljaren.  

 

We brengen eerst de resultaten in beeld van de kinderen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 3 zaten, 

vervolgens van de kinderen die vorig schooljaar in groep 4 zaten, in groep 5, groep 6 en groep 7. 
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Groep 3 

We presenteren hieronder de resultaten van alle leerlingen in groep 3, ook uitgesplitst naar 

leerlinggewicht. 

 

Figuur 18: Resultaten Woordenschat uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: n = 619; gewicht 0: n = 527; gewicht 0,3 en 1,2: n = 63. 

 

 

 

Conclusies t.a.v. Woordenschat op basis van de bovenstaande grafieken 

● Het beginniveau en het eindniveau voor alle leerlingen ligt midden in de C-band, onder het landelijk 
gemiddelde. De kinderen van hoger opgeleide ouders hebben een niveau dat op de grens van de  C- 
en de B-band ligt, op het landelijk gemiddelde; de kinderen van lager opgeleide ouders scoren in de E-
band, zeer ruim onder het landelijk gemiddelde.  

● Kinderen van hoger opgeleide ouders, laten een vaardigheidsgroei zien die op het landelijk 
gemiddelde ligt, de vaardigheidsgroei van kinderen van lager opgeleide ouders ligt iets onder het 
landelijk gemiddelde.  
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Figuur 19: Resultaten Rekenen-wiskunde 3.0  uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: n = 735; gewicht 0: n = 630;gewicht 0,3 en 1,2: n = 76. 

 

 

 
Conclusies t.a.v. Rekenen-wiskunde  op basis van de bovenstaande grafieken 

● Het beginniveau voor alle leerlingen ligt op de grens van de C- en de B-band, op het landelijk 
gemiddelde. De kinderen van hoger opgeleide ouders scoren een het begin van groep 3 ook op de 
grens van de C- en de B-band. De kinderen van lager opgeleide ouders hebben een startniveau hoog 
in de E-band, zeer ruim onder het landelijk gemiddelde.  

● Het niveau op de Rekentoets aan het einde van groep 3 van alle kinderen ligt gemiddeld laag in de  B-
band. De kinderen met een leerlinggewicht van 0,3 of 1,2 scoren aan het einde van groep 3 hoog in 
de E-band, ruim onder het landelijk gemiddelde.  

● Kinderen van lager en hoger opgeleide ouders laten een vergelijkbare vaardigheidsgroei zien.  
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Groep 4 
 
We presenteren hieronder de resultaten van alle leerlingen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 4 

zaten, ook uitgesplitst naar leerlinggewicht. 

 

Figuur 20: Resultaten Woordenschat uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: 580; gewicht 0: 518; gewicht 0,3 en 1,2: 43 

 

 

 

Toelichting en conclusies t.a.v. Woordenschat op basis van de grafieken 

● In groep 3 scoren alle kinderen gemiddeld op de grens van de C- en de B-band, in groep 4 laag in de C-

band.  

● Het niveau van kinderen van laag opgeleide ouders ligt beduidend lager. Het niveau van de 

woordenschat ligt in de E-band. 

● De vaardigheidsgroei van de kinderen van hoger opgeleide ouders ligt enkele punten onder het 

landelijke gemiddelde. De kinderen met een leerlinggewicht hebben een wat grotere 

vaardigheidsgroei,enkele punten boven het landelijk gemiddelde. 
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Figuur 21: Resultaten Rekenen-Wiskunde 3.0 uitgesplitst naar leerlinggewicht: 

alle leerlingen: 632; gewicht 0: 570; gewicht 0,3 en 1,2: 42 

 

 

 

Toelichting en conclusies t.a.v. Rekenen-wiskunde op basis van figuur 21: 

 De kinderen die vorig jaar in groep 4 zaten, scoren gemiddeld hoog en stabiel op de toets Rekenen-

wiskunde, hoog in de B-band. 

 Het niveau van de kinderen van laag opgeleide ouders ligt twee niveaubanden lager dan van kinderen 

van hoger opgeleide ouders. 

 De vaardigheidsgroei van kinderen met lager en hoger opgeleide ouders is vrijwel gelijk en ligt rond 

het landelijk gemiddelde. 
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Groep 5 

We presenteren hieronder de resultaten van alle leerlingen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 5 

zaten, ook uitgesplitst naar leerlinggewicht. 

 

Figuur 22: Resultaten Woordenschat uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: 476; gewicht 0: 414; gewicht 0,3 en 1,2: 51 

 

 

 
Toelichting en conclusies t.a.v. Woordenschat op basis van deze grafieken: 

 De kinderen die vorig jaar in groep 5 zaten, scoorden toen ze in groep 3 zaten laag in de B-band 

en vanaf groep 4 in de C-band.  

 De kinderen van laag opgeleide ouders scoren erg laag op deze toets, de resultaten liggen in de E-

band. 

 De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Bij de kinderen 

van laag opgeleide ouders is sprake van een iets grotere vaardigheidsgroei dan bij de overige 

kinderen. 
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Figuur 23 : Resultaten Rekenen-Wiskunde uitgesplitst naar leerlinggewicht: 

alle leerlingen: 403; gewicht 0: 374; gewicht 0,3 en 1,2: 29 

 

 

 

Toelichting en conclusies t.a.v. Rekenen-Wiskunde op basis van deze grafieken: 

 De resultaten van alle kinderen op Rekenen-wiskunde schommelen gemiddeld rond de grens van de 

A- en de B-band, ruim boven het landelijk gemiddelde. Dat geldt ook voor de kinderen van hoger 

opgeleide ouders.  

 De kinderen van laag opgeleide ouders scoren aan het begin van groep 3 op het landelijk gemiddelde, 

maar hun gemiddelde niveau daalt via de C-band naar de D-band.  

 Bij de kinderen die in groep 5 zaten is er sprake van een vertraagde rekenontwikkeling. 

 De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt ruim onder het landelijk gemiddelde; dit geldt in 

versterkte mate voor kinderen met een leerlinggewicht. 
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Groep 6 

We presenteren hieronder de resultaten van alle leerlingen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 6 

zaten, ook uitgesplitst naar leerlinggewicht. 

 

Figuur 24: Resultaten Woordenschat uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: 501; gewicht 0: 444; gewicht 0,3 en 1,2: 40 

 

 
 

Toelichting en conclusies t.a.v. Woordenschat op basis van deze grafieken: 

 De gemiddelde scores van alle kinderen schommelen rond de grens van de C- en de B-band, met 

een ‘piek” bij de E3-toets. 

 De kinderen van laag opgeleide ouders scoren een stuk lager op deze toets, de resultaten liggen 

in de D-band, met  een ‘piek”  op toetsmoment E3. 

 De vaardigheidsgroei van de kinderen van hoger opgeleide ouders ligt iets onder het landelijk 

gemiddelde. Kinderen van laag opgeleide ouders laten een vaardigheidsgroei zien die juist iets 

boven het landelijk gemiddelde ligt.  
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Figuur 25 : Resultaten Rekenen-Wiskunde uitgesplitst naar leerlinggewicht: 

alle leerlingen: 385; gewicht 0: 333; gewicht 0,3 en 1,2: 35 

 

 
 

Toelichting en conclusies t.a.v. Rekenen-Wiskunde op basis van deze grafieken: 

 De kinderen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 6 zaten, scoorden op de rekentoets in groep 3 en 

4 laag in de A-band en vanaf groep 5 daalt hun gemiddelde rekenniveau naar de grens van de B- en de 

C-band.  

 De scores van de kinderen van hoger opgeleide ouders laten een vergelijkbaar beeld zien.  

 Ook de scores van de kinderen van laag opgeleide ouders laten een dalende tendens zien: in groep 3 

en 4 lagen hun scores gemiddeld in de C-band, vanaf groep 5 dalen hun scores naar de grens van de 

D- en de E-band. 

 De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt ongeveer 5 punten onder het landelijk gemiddelde; de 

vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders ligt iets hoger dan die van kinderen van 

hoger opgeleide ouders. 
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Groep 7 

We presenteren hieronder de resultaten van alle leerlingen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 7 

zaten, ook uitgesplitst naar leerlinggewicht. 

 

Figuur 26 Resultaten Woordenschat uitgesplitst naar leerlinggewicht:  

alle leerlingen: 401; gewicht 0: 365; gewicht 0,3 en 1,2: 36 

 

 
 

Toelichting en conclusies t.a.v. Woordenschat op basis van deze grafieken: 

 De gemiddelde scores van alle kinderen liggen in de B-band, met een ‘piek” bij de E3-toets. Het 

scoreverloop van de kinderen van hoger opgeleide ouders laat hetzelfde beeld zien. 

 De kinderen van laag opgeleide ouders scoren een stuk lager op deze toets, de resultaten liggen 

in de D-band, met  een sterke ‘piek”  op toetsmoment E3. 

 De vaardigheidsgroei van de kinderen van hoger opgeleide ouders ligt iets onder het landelijk 

gemiddelde. Kinderen van laag opgeleide ouders laten een grotere vaardigheidsgroei zien die 

juist iets boven het landelijk gemiddelde ligt.  
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Figuur 27 : Resultaten Rekenen-Wiskunde uitgesplitst naar leerlinggewicht: 

alle leerlingen: 349; gewicht 0: 308; gewicht 0,3 en 1,2: 41 

 

 
 

Toelichting en conclusies t.a.v. Rekenen-Wiskunde op basis van deze grafieken: 

 De kinderen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 7 zaten, scoorden op de rekentoets op de grens 

van de A- en de B-band; ruim boven het landelijk gemiddeldde. Dit geldt ook voor de kinderen van 

hoger opgeleide ouders.  

 De scores van de kinderen van laag opgeleide ouders liggen gemiddeld in de C-band, iets onder het 

landelijk gemiddelde. 

 De vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders ligt iets hoger dan die van kinderen van 

hoger opgeleide ouders.  
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Algemene conclusies  en opmerkingen ten aanzien van de resultaten van groep 3 tot en met 7 

 Kinderen met een laag niveau op toetsmoment M3 laten een beduidend sterkere vaardigheidsgroei 

zien dan kinderen met een hoog niveau op M3. Dit geldt zowel voor rekenen-wiskunde als voor 

woordenschat en voor alle groepen in schooljaar 2017 – 2018. 

 Kinderen van laag opgeleide ouders scoren op alle toetsen op een aanmerkelijk lager niveau dan 

kinderen van hoger opgeleide ouders.  

 Als de vaardigheidsgroei van kinderen van laag en hoger opgeleide ouders wordt vergeleken, valt op 

dat de vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders over het algemeen wat groter is dan 

die van kinderen van hoger opgeleide ouders. Dit geldt voor de  woordenschat toets en in iets lichtere 

mate voor de toets rekenen-wiskunde. Kinderen van laag opgeleide ouders lopen dus in de midden- 

en bovenbouw van het basisonderwijs hun achterstand gedeeltelijk in.  

 Het gemiddelde niveau van alle kleuters aan het einde van de kleuterperiode ligt in schooljaar 2017 – 

2018 (hoog) in de B-band. Het gemiddelde niveau midden in groep 3 (M3) ligt bij Woordenschat rond 

de grens van de B- en de C-band en bij Rekenen - wiskunde iets hoger. Dit wijst niet op een terugval 

na de kleuterperiode: de normering van de kleutertoetsen is niet gecorrigeerd en de kleutertoetsen 

geven dus een te gunstig beeld (zie ook de voetnoot in bijlage 2). 

 Analyse van het niveau van alle kinderen op toetsmoment M3 laat zien dat dat niveau in de loop der 

jaren langzaam is gedaald, zowel bij Woordenschat als bij Rekenen - wiskunde. Bij woordenschat 

scoorden de kinderen die in schooljaar 2017 -2018 in groep 7 zaten midden in de B-band en de 

kinderen die toen in groep 3 zaten midden in de C-band en de tussenliggende groepen scoren daar 

tussenin.  

Bij Rekenen - wiskunde liggen de gemiddelde scores hoger, maar is er sprake van een vergelijkbaar 

verloop van een lage A-score op M3 bij de kinderen in groep 7 naar een score op de grens van de B- 

en de C-band bij de kinderen die in groep 3 zaten.  

 Bij alle grafieken over woordenschat is er sprake van een piek op toetsmoment E3 gevolgd door een 

dip op toetsmoment M4. Uit de gegevens valt niet af te leiden wat daarvan de oorzaak is.  
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Trendanalyse 
 

Er zijn nu zes  VVE-monitors gemaakt, over de schooljaren 2012-2013 tot en met 2017 - 2018. Dat geeft de 

mogelijkheid om trends te schetsen in de opbrengsten van het Deventer VVE-beleid. 

 

Peuters 

In schooljaar 2012-2013 waren te weinig gegevens van peuters beschikbaar om een representatief beeld 

te geven. Daarom beperken we ons hier tot de laatste vijf schooljaren.   

De belangrijkste maat voor de effectiviteit van het VVE-beleid is de vaardigheidsgroei van de kinderen in 

de peuterperiode.  

 

Figuur 28: percentage peuters dat een vaardigheidsgroei van meer dan 12 (bij Taal) en meer dan 15 (bij 

Rekenen) laat zien in de afgelopen vijf schooljaren 

 

 

 
 

In deze figuur is te zien dat het percentage peuters dat op de taaltoetsen een vaardigheidsgroei van meer 

dan 12 punten laat zien, fluctueert. Na de daling vanaf 2015 – 2016 laat de taalvaardigheidgroei in 2017 -

2018 weer een stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Het percentage peuters dat een vaardigheidsgroei van meer dan 15 punten laat zien op de rekentoetsen 

fluctueerde in de afgelopen schooljaren, maar valt in schooljaar 2017 – 2018 iets lager uit dan in alle 

voorgaande jaren.  

Met uitzondering van schooljaar 2016 – 2017 geldt dat het percentage kinderen dat deze zeer hoge 

vaardigheidsgroei laat zien bij Taal hoger ligt dan bij Rekenen.  

Om deze percentages in het juiste perspectief te zien is het belangrijk om te constateren dat de 

vaardigheidsgroei van 12 en 15 punten twee keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde. 40 à 60 % van 

de Deventer peuters laat zo’n sterke groei zien.  
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Een andere invalshoek om de trend in de vaardigheidsgroei tussen P1 en P2 te beoordelen bieden 

gegevens over het niveau aan het begin van de peuterperiode. Als we de gemiddelde vaardigheidsscore 

op P1 bekijken voor afgelopen schooljaren, zien we de volgende trend: 

 

SCHOOLJAAR P1  TAAL P1  REKENEN 

2013/14 26,3 (N = 123) 33,0  (N =  94) 

2014/15 26,8 (N = 171) 33,9 (N = 145) 

2015/16 28,8 (N = 189) 35,7 (N = 167) 

 2016/17 28,7 (N = 140) 36,1 (N = 113) 

2017/18 28,2 (N = 125) 35,8  (N = 91) 

  

Het gemiddelde beginniveau fluctueert in de afgelopen drie jaren, na een duidelijke stijging in de twee 

jaar daarvoor.  Het beginniveau in 2017 – 2018 ligt een fractie lager dan in het voorgaande jaar.  

Het beginniveau van de kinderen bepaalt samen met de vaardigheidsgroei het niveau aan het einde van 

de peuterperiode.  

Uit de gegevens is natuurlijk niet af te leiden wat de oorzaak is van veranderingen in het beginniveau van 

de peuters. Een mogelijke verklaring kan liggen in de verhoogde kwaliteit van het VVE-aanbod aan 

kinderen jonger dan 3 jaar. 

 

Het taal- en rekenniveau aan het begin van de kleuterperiode geeft ook een redelijke indicatie van de 

effecten van voorschools VVE (inclusief ongeveer het eerste halfjaar in groep 1). Als we de gemiddelde 

scores op toetsmoment M1 van de afgelopen 6 schooljaren vergelijken, valt op dat er vanaf schooljaar 

2016 – 2017 sprake is van een dalende tendens, zowel bij Taal als bij Rekenen.  

 

Kleuters 
Bij de kleuters kunnen trends over de afgelopen zes schooljaren geschetst worden.   

We kijken eerst naar de vaardigheidsgroei van kleuters met een startniveau C, D of E.  

In figuur 29 is een trendanalyse gemaakt van het percentage kleuters met een vaardigheidsgroei van 
minimaal 25 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 28 vaardigheidspunten op de toets 
Rekenen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.  
 
Figuur 29: percentages kleuters met startniveau van C, D of E dat een vaardigheidsgroei laat zien van 25 

(taal) en 28 (rekenen) punten in zes  schooljaren 

 

  
Uit figuur 29 blijkt dat het percentage van de kleuters dat deze hoge vaardigheidsgroei laat zien op de 



 

 
43 

toetsen Taal en Rekenen fluctueert.   
 

We kunnen ook kijken naar het percentage van de Deventer kleuters met een relatief laag startniveau dat 

een bovengemiddelde vaardigheidsgroei laat zien. (De gemiddelde vaardigheidsgroei is landelijk 18 

punten voor Taal en 21 punten voor Rekenen.)  

 

 

Figuur 30: percentages kleuters met startniveau van C, D of E met bovengemiddelde vaardigheidsgroei in 

zes  schooljaren 

 

  
 Uit figuur 30 blijkt dat deze percentages hoog liggen. De percentages fluctueren. De hoogste percentages 
worden behaald in schooljaar 2014-2015 en de laagste in schooljaar 2015-2016.  
 

We kijken vervolgens naar de trends in de vaardigheidsgroei van kinderen met een beginniveau dat boven 
het landelijk gemiddelde ligt.  
Figuur 31 beschrijft de trends in de gemiddelde vaardigheidsgroei in de kleuterperiode van kleuters met 
een beginniveau A en B. 
 

Figuur 31: gemiddelde vaardigheidsgroei kleuters met beginniveau van A of B in zes schooljaren 

 

  
   

Uit figuur 31 blijkt dat de gemiddelde vaardigheidsgroei van kleuters met een bovengemiddeld 

beginniveau fluctueert; bij Taal ligt de vaardigheidsgroei rond het landelijk gemiddelde met een piek in 

2017 – 2018, bij Rekenen ligt de gemiddelde vaardigheidsgroei van deze leerlingen (ruim) boven het 

landelijk gemiddelde.  
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In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er geen duidelijke trends zijn aan te geven in de opbrengsten 

van VVE in Deventer. Er is meer sprake van fluctuaties dan van trends in een bepaalde richting. 

 

De primaire doelgroep van het Deventer VVE-beleid wordt gevormd door kinderen met een VVE-

toekenning. In schooljaar 2016 – 2017 zijn de opbrengsten van deze groep kinderen voor het eerst 

beschreven. Het is dus interessant om deze opbrengsten te vergelijken met die van 2017 -2018.  

Omdat de vaardigheidsgroei het beste beeld geeft van de effectiviteit van het (kleuter)onderwijs, 

beschrijven we die hieronder: 

 

schooljaar Met VVE-toek: 

Taal 

Zonder VVE-

toek: Taal 

Met VVE-toek: 

Rekenen 

Zonder VVE-

toek: Rekenen 

v-groei 2016 - 2017 20,8 18,4 26,3 23,8 

v-groei 2017 - 2018 18,7 23,8 22,0 24,5 

 

De verschillen tussen beide schooljaren zijn opvallend:  in 2016 – 2017 was de vaardigheidsgroei van 

kinderen met een VVE-toekenning groter dan die van kinderen zonder VVE-toekenning. De kinderen met 

een VVE-toekenning liepen hun achterstanden dus gedeeltelijk in. In 2017 – 2018 is het omgekeerde het 

geval: de achterstanden van kinderen met een VVE-toekenning worden juist groter. 

 

 

Groep 3, 4, 5, 6 en 7 

Als VVE effect sorteert, zou dat een hoger instroomniveau in groep 3 (toetsmoment M3) op moeten 

leveren. Daarom gaan we  na in hoeverre dat de afgelopen jaren het geval was. 

In de onderstaande tabel staan de gemiddelde scores op toetsmoment M3: 

 

schooljaar Woordenschat Rekenen 3.0 Rekenen-wiskunde 

2013 - 2014 40,4  38,3 

2014 - 2015  38,7  37,6 

2015 - 2016  38,4 125,3  

2016 - 2017 36,5 119,4  

2017 - 2018 34,1 113,7  

 

Er is sprake van een dalende trend: het niveau van woordenschat en rekenen van kinderen aan het begin 

van groep 3 wordt jaarlijks lager. Dat wijst dus zeker niet op een toenemende effectiviteit van de voor- en 

vroegschoolse educatie.  

Hierbij moet aangetekend worden dat het in elk schooljaar om andere leerlingen gaat. En per schooljaar 

verschilt het aantal scholen waar gegevens van verwerkt kunnen worden. Er zijn dus andere verklaringen 

mogelijk voor de dalende trend dan een daadwerkelijke daling van de effectiviteit van voorschools VVE.  
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Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste conclusies uit deze VVE-monitor samen en formuleren we 

aanbevelingen. We gaan eerst in op de peuters, dan op de kleuters, vervolgens op de doorgaande lijn 

naar groep 3, 4, 5 en 6. Tenslotte trekken we conclusies en doen we aanbevelingen voor het versterken 

en verder uitbouwen van de VVE-monitor. 

 

Peuters 
We beschikken over voldoende gegevens van peuters om verantwoorde conclusies te kunnen trekken. 
Van de Deventer peuters laat 76,8% van de peuters een bovengemiddelde vaardigheidsgroei zien op taal; 
bij rekenen betreft dit 73,6% van de peuters.  
De kinderen die nog niet toetsbaar waren toen ze net drie jaar waren, laten in hun peuterperiode een 
gunstige ontwikkeling zien, maar scoren aan het einde van de peuterperiode nog wel ruim onder het 
landelijke gemiddelde.  
De peuters die wel toetsbaar waren scoren aan het einde van de peuterperiode rond het landelijke 
gemiddelde. 
De vaardigheidsgroei van alle peuters met een VVE-toekenning is erg groot. Peuters die VVE-kindercentra 
bezoeken laten een iets sterkere vaardigheidsgroei zien dan peuters die een regulier kindercentrum 
bezoeken.  Dit beeld komt overeen met het beeld van de afgelopen jaren, met uitzondering van 
schooljaar 2016 – 2017.  
De effecten van VVE in de voorschoolse periode zijn dus zeer gunstig. 
 
Leerlingen groep 1 en 2  

Van de kleuters met een startniveau van C, D of E vertoont 68,2% een bovengemiddelde 

vaardigheidsgroei bij Taal en 60,8% bij Rekenen. De gemiddelde vaardigheidsgroei van deze groep 

kinderen bedraagt 23,3 punten bij Taal en 24,0 punten bij Rekenen, ver boven het landelijk gemiddelde 

van 18 (Taal) en 21 (Rekenen) punten. Deze groep kinderen loopt hun achterstand in taal- en 

rekenontwikkeling in de kleuterperiode dus gedeeltelijk in.  

Kleuters met een startniveau A en B laten gemiddeld een vaardigheidsgroei zien van 21,0 punten op Taal 

en van 23,4 punten op Rekenen. Deze vaardigheidsgroei ligt boven het landelijk gemiddelde. Ook 

kinderen met een hoog beginniveau profiteren dus van het onderwijsaanbod in groep 1 en 2.  
 
Conclusies ten aanzien van de effecten van VVE op leerlingen met en zonder VVE-toekenning  
Kinderen met VVE-toekenning scoren voor Taal en Rekenen ongeveer 2 niveaubanden lager dan kinderen 
zonder VVE-toekenning. Het niveau van de kleuters met een VVE-toekenning ligt ruim onder het 
landelijke gemiddelde.  
De gemiddelde vaardigheidsgroei van kinderen met een VVE-toekenning ligt iets boven het landelijk 
gemiddelde, zowel bij Taal als bij Rekenen. Hun vaardigheidsgroei ligt echter lager dan die van kinderen 
zonder VVE-toekenning. Tijdens de kleuterperiode wordt de achterstand van deze kinderen in taal- en 
rekenontwikkeling dus groter.  
De groep leerlingen met een startniveau van C, D of E laat een versnelde ontwikkeling zien in de 
kleuterperiode wat betreft taal- en rekenontwikkeling. Kinderen met een VVE-toekenning laten een licht 
versnelde ontwikkeling zien; kinderen zonder VVE-toekenning een sterk versnelde ontwikkeling.  
Bij de groep kinderen met een hoog beginniveau (A of B) is er sprake van aanzienlijke verschillen tussen 
kinderen met en zonder VVE-toekenning: kinderen met een VVE-toekenning ontwikkelen zich minder 
gunstig dan kinderen zonder VVE-toekenning. Met name bij Taal is het verschil groot. 
 

In zijn algemeenheid is het zo dat kinderen met een laag niveau aan het begin van de kleuterperiode een 
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versnelde ontwikkeling doormaken. Binnen deze groep zijn kinderen van laag opgeleide ouders en 

kinderen met een VVE-toekenning oververtegenwoordigd.  

Het lijkt erop dat leerkrachten vooral kijken naar het niveau van de kinderen bij hun besluit om kinderen 

extra aandacht en ondersteuning te bieden en daarbij niet of minder letten op het opleidingsniveau van 

hun ouders of op het al dan niet hebben van een VVE-toekenning.  

 

Conclusies ten aanzien van de effecten van VVE op alle leerlingen, uitgesplitst naar leerlinggewicht  

Het gemiddelde niveau van taal- en rekenontwikkeling bij alle kinderen ligt ongeveer op  het landelijk 

gemiddelde (Taal) of een halve band daarboven (Rekenen). Dit beeld is misleidend, omdat we weten dat 

de normen van de CITO-kleutertoetsen niet zijn aangepast, zoals dat wel voor de toetsen vanaf groep 3 is 

gebeurd.  In werkelijkheid ligt het gemiddelde niveau van de Deventer kleuters dus dichter bij het 

landelijk gemiddelde of licht daaronder.  

Leerlingen van lager opgeleide ouders scoren voor Taal en Rekenen ongeveer 1 á 1½ niveauband lager 

dan kinderen van hoger opgeleide ouders. Hun niveau ligt ruim onder het landelijke gemiddelde.  

 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt enkele punten boven het landelijk gemiddelde.  

De leerlingen van lager opgeleide ouders laten vergeleken met kinderen van hoger opgeleide ouders een 

iets lagere vaardigheidsgroei zien op Taal en Rekenen, maar hun vaardigheidsgroei  ligt nog wdel iets 

boven het landelijk gemiddelde.  

 

De groep leerlingen met een startniveau van C, D of E laat een sterk versnelde ontwikkeling zien in de 

kleuterperiode wat betreft taal- en rekenontwikkeling. Dit geldt ook voor de kinderen van lager opgeleide 

ouders.  

 

De groep leerlingen met een beginniveau van A of B laat een taal- en rekenvaardigheidsgroei zien die iets 

boven het landelijk gemiddelde ligt. Kinderen van laag opgeleide ouders laten een veel lagere 

taalvaardigheidsgroei zien, ver onder het landelijk gemiddelde; bij Rekenen ligt hun vaardigheidsgroei wel 

op het landelijk gemiddelde.  

 

Conclusies ten aanzien van de effecten van VVE uitgesplitst naar type school  

In Deventer wordt onderscheid gemaakt tussen twee categorieën scholen: VVE-scholen en reguliere 

scholen.  

Het startniveau van leerlingen op de VVE-scholen ligt ruim lager voor Taal en Rekenen dan op de reguliere 

scholen.  

Op de VVE-scholen laten de kinderen voor Taal en Rekenen een lagere vaardigheidsgroei zien dan op de  

reguliere scholen. De vaardigheidsgroei van de kinderen op VVE-scholen ligt iets boven het landelijk 

gemiddelde, op de reguliere scholen ligt de vaardigheidsgroei nog een stuk hoger.  

De vaardigheidsgroei van kinderen van lager opgeleide ouders ligt op de VVE-scholen iets onder die van 

de kinderen van hoger opgeleide ouders op Taal; op Rekenen laten de kinderen van laag opgeleide ouders 

juist een wat hogere vaardigheidsgroei zien.  

 

Doorgaande lijn groep 3 – 4 - 5 - 6 

We volgen de ontwikkeling van de kinderen ook na de kleuterperiode. Zo kunnen we nagaan of de 

opbrengsten van VVE ook na de kleuterperiode zichtbaar blijven, of dat er sprake is van een terugval bij 
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de kinderen die geprofiteerd hebben van VVE.  

NB: Cito heeft de normen van de toetsen Woordenschat, Begrijpend lezen en Rekenen/wiskunde opnieuw 

vastgesteld. Deze nieuwe normering heeft tot gevolg dat kinderen een hogere toetsscore nodig hebben 

om bijvoorbeeld op het landelijk gemiddelde te scoren. Hierdoor valt te verwachten dat het gemiddelde 

niveau op de toetsen in groep 3, 4, 5 en 6 lager ligt dan bij de kleutertoetsen (die niet opnieuw 

genormeerd zijn).  

 

Conclusies  

 

Groep 3:  

Het gemiddelde niveau van de leerlingen in groep 3 op de toets Woordenschat ligt een halve niveauband 

onder het landelijk gemiddelde; Bij Rekenen ligt het gemiddelde niveau rond het landelijk gemiddelde. 

Het niveau van de kinderen van lager opgeleide ouders ligt erg laag: ongeveer twee niveaubanden onder 

het niveau van alle Deventer leerlingen samen.  

De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt bij beide toetsen rond het landelijk gemiddelde. Bij de 

woordenschattoets ligt de vaardigheidsgroei van kinderen van lager opgeleide ouders onder het landelijk 

gemiddelde, bij de toets Rekenen ligt die op het landelijk gemiddelde. 

 

Groep 4: 

Het gemiddelde niveau van de leerlingen in groep 4 ligt voor Woordenschat een halve niveauband onder 

het landelijk gemiddelde, voor Rekenen een halve niveauband erboven. Het niveau van de kinderen van 

lager opgeleide ouders ligt bij beide toetsen ruim onder het niveau van de kinderen van hoger opgeleide 

ouders. 

De gemiddelde vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt bij Woordenschat onder het landelijk gemiddelde 

en bij Rekenen rond het landelijk gemiddelde.  

De vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders is bij Woordenschat hoger dan die van de 

kinderen van de hoger opgeleide ouders en ligt ook boven het landelijk gemiddelde. Bij Rekenen laten de 

kinderen van laag en hoger opgeleide ouders een vergelijkbare vaardigheidsgroei zien.   

 

Groep 5: 

Het gemiddelde niveau van de leerlingen in groep 5 ligt voor Woordenschat op het landelijk gemiddelde, 

voor Rekenen-wiskunde boven het landelijk gemiddelde. Het niveau van de kinderen van lager opgeleide 

ouders ligt ruim onder dat van de kinderen van hoger opgeleide ouders.  

De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt voor Woordenschat en Rekenen-wiskunde onder het landelijk 

gemiddelde.  

Bij Woordenschat ligt de vaardigheidsgroei voor kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau wat 

hoger, rond het landelijk gemiddelde. Bij Rekenen-wiskunde is de vaardigheidsgroei van kinderen van laag 

opgeleide ouders wat lager dan bij de kinderen van hoger opgeleide ouders.  

 

Groep 6: 

Het gemiddelde niveau van de leerlingen in groep 6 ligt voor Woordenschat op het landelijk gemiddelde, 

voor Rekenen-wiskunde iets boven het landelijk gemiddelde. Het niveau van de kinderen van lager 

opgeleide ouders ligt ruim onder dat van de kinderen van hoger opgeleide ouders.  

De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt voor beide toetsen onder het landelijk gemiddelde.  
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Bij Woordenschat ligt de vaardigheidsgroei voor kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau 

hoger dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders, bij Rekenen is de vaardigheidsgroei van beide 

groepen ongeveer even hoog.  

 

Groep 7: 

Het gemiddelde niveau van de leerlingen in groep 7 ligt voor Woordenschat op of iets boven het landelijk 

gemiddelde, voor Rekenen-wiskunde ligt het gemiddelde niveau boven het landelijk gemiddelde. Het 

niveau van de kinderen van lager opgeleide ouders ligt ruim onder dat van de kinderen van hoger 

opgeleide ouders.  

De vaardigheidsgroei van alle kinderen ligt voor beide toetsen onder het landelijk gemiddelde.  

Bij Woordenschat en Rekenen ligt de vaardigheidsgroei voor kinderen van ouders met een laag 

opleidingsniveau hoger dan bij kinderen van hoger opgeleide ouders, namelijk op het landelijk 

gemiddelde.  

 

 

Op basis van de resultaten van de kinderen die in schooljaar 2017 – 2018 in groep 3, 4, 5, 6 of 7 zaten 

kunnen de volgende algemene conclusies getrokken worden: 

 Het gemiddelde rekenniveau ligt hoger dan het gemiddelde niveau van de woordenschat. 

 Het gemiddelde niveau van kinderen van laag opgeleide ouders ligt ver onder het niveau van de 

overige kinderen. 

 De vaardigheidsgroei van alle kinderen op beide toetsen ligt in groep 3 op het landelijk gemiddelde. 

Bij Rekenen is dat ook in groep 4 het geval. Voor groep 4(Taal), 5, 6 en 7 ligt de vaardigheidsgroei 

steeds iets onder het landelijk gemiddelde. 

 De vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders is over het algemeen wat groter dan die 

van kinderen van hoger opgeleide ouders. Dit geldt voor de  woordenschattoets en in iets lichtere 

mate voor de toets rekenen-wiskunde. Kinderen van laag opgeleide ouders lopen dus in de midden- 

en bovenbouw van het basisonderwijs hun achterstand gedeeltelijk in.  

 Het beginniveau (M3) in de verschillende schooljaren vertoont een dalende tendens, zowel voor 

Woordenschat als voor Rekenen.  

  

 

De Monitor VVE 

Conclusies  

De betrouwbaarheid van de uitkomsten van de VVE-monitor hangt af van de representativiteit van de 

verwerkte gegevens.  

Van hoeveel procent van de peuters met een VVE-toekenning we verwerkbare gegevens hebben, is niet 

exact te zeggen. Wel is duidelijk dat we in schooljaar 2017 - 2018 over minder gegevens beschikken dan in 

de voorgaande schooljaren. 

Wat betreft de kleuters: ruim tweederde van de Deventer scholen heeft toetsgegevens aangeleverd voor 

de VVE-monitor. Dat is een lichte achteruitgang ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Feit blijft dat 

de meeste scholen mee doen en betrokken zijn.  

Maar: een groot aantal van de Deventer basisscholen toetst de kleuters niet of niet structureel in groep 1 

(zie bijlage 1). Hier is sprake van een duidelijke tendens: steeds minder scholen toetsen systematisch in 

groep 1. Dat maakt dat de opbrengsten uit de VVE-Monitor niet helemaal representatief zijn. 



 

 
49 

Het percentage gewichtenleerlingen in het onderwijs is in Deventer is gestegen van 9,7% op teldatum 

oktober 2016 naar 10,3% op teldatum oktober 2017.  

De primaire doelgroep van het Deventer VVE-beleid wordt gevormd door de kinderen die een VVE-

toekenning hebben gekregen. De opbrengsten in de peuterperiode hebben betrekking op deze groep 

kinderen (andere kinderen worden niet getoetst). Deze groep kinderen kon in schooljaar 2017 – 2018 

voor de tweede keer gevolgd worden in de kleuterperiode. Echter: nog niet alle basisscholen registeren of 

kinderen een VVE-toekenning hebben. De verwachting is dat dit de komende periode verder verbetert.  

 

 

Aanbevelingen 

Uit de opbrengsten van de VVE-monitor valt niet af te leiden wat de opbrengsten veroorzaakt of wat de 

reden is voor verschillen in effectiviteit tussen categorieën voorschoolse voorzieningen en scholen. Dat 

zijn wel belangrijke vragen die om nader onderzoek vragen.  

Op basis van de opbrengsten van deze VVE-monitor formuleren we de volgende aanbevelingen: 

 

1) Het huidige VVE-beleid is effectief bij de peuters en de kleuters. De belangrijkste voorspeller van 

gunstige effecten vormt de uitvoeringskwaliteit van VVE. Die is dus vermoedelijk relatief hoog. Het is 

dus van belang om de huidige kwaliteit te borgen. Daarnaast is het gewenst om maatregelen te 

nemen om de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie te verhogen. Bij voorkeur via het 

versterken van de pedagogische en didactische vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en de 

leerkrachten.  

Dat kan bijvoorbeeld door het gericht inzetten van IB’ers en andere professionals in de rol van coach 

en deze coaches goed leren waar ze op moeten letten. Zij moeten goed weten hoe VVE van hoge 

kwaliteit er in de praktijk uitziet. Als ze bovendien beschikken over goede coachingsvaardigheden, kan 

het werken met interne coaches een belangrijke bijdrage leveren aan het verder verhogen van de 

kwaliteit en effectiviteit van VVE in Deventer.  

 

2) We bevelen aan om de ouderbetrokkenheid te versterken en dan met name van het pedagogisch 

opvoedingsklimaat thuis.  Hoge ouderbetrokkenheid kan de effectiviteit van VVE vergroten.  

 

3) Ook bevelen we aan om de ontwikkelingsstimulering bij kinderen van 0 tot 3 jaar op peil te houden 

en waar mogelijk uit te breiden en de uitvoeringskwaliteit ervan te vergroten .  

 

4) Het is gewenst om de resultaten van de VVE-monitor te bespreken met individuele voorschoolse 

voorzieningen en basisscholen: hoe zien de resultaten van dit kindercentrum / deze basisschool eruit, 

vergeleken met het totaalbeeld van de VVE-monitor. Hierbij kan gezocht worden naar “best 

practices” die met anderen gedeeld kunnen worden. Maar ook naar ontwikkelpunten per locatie 

waar gericht aan gewerkt kan worden. Op deze wijze kan de VVE-monitor bijdragen aan het VVE-

kwaliteitsbeleid op locatie. 

Op deze manier kan ook onderzocht worden of resultaten op het niveau van de gemeente of van een 

categorie scholen of kindercentra op het conto van slechts enkele scholen of voorschoolse 

voorzieningen geschreven kunnen worden.  

 

5) De Deventer VVE-monitor geeft geen antwoord op de vraag wat de geconstateerde opbrengsten 
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veroorzaakt. Dat vraagt om een nadere analyse. De volgende vragen zijn dan van belang: 

● Ook al is de vaardigheidsgroei van peuters met een VVE-toekenning die een VVE-kindercentrum 

bezoeken iets gestegen ten opzichte van schooljaar 2016 – 2017, deze vaardigheidsgroei ligt nog 

steeds een stuk lager dan in de jaren daarvoor. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?  

● De vaardigheidsgroei van peuters die een regulier kindercentrum bezoeken ligt is schooljaar 2017 

– 2018 enkele punten lager dan in de voorgaande jaren. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? 

● Deventer kinderen scoren gemiddeld hoger op Rekenen dan op Taal vanaf groep 3. In de 

kleuterperiode is het verschil minder opvallend. Is dit verklaarbaar door de keuzes van de scholen 

ten aanzien van het onderwijsaanbod? 

● Kinderen van laag opgeleide ouders (gewichtenleerlingen)  scoren lager op taal en rekenen dan 

kinderen van hoger opgeleide ouders. Hun vaardigheidsgroei ligt bovendien iets lager dan bij 

kinderen van hoger opgeleide ouders. Hun achterstand aan het begin van de kleuterperiode 

neemt dus toe.  

In schooljaar 2017 – 2018 geldt iets vergelijkbaars voor kinderen met een VVE-toekenning: ook 

hun niveau is lager dan dat van kinderen zonder VVE-toekenning en hun vaardigheidsgroei is ook 

lager. Hebben de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten de ontwikkelbehoeften van deze 

kinderen goed in beeld en weten ze hoe ze daar optimaal op aan kunnen sluiten?  

 

6) Om de effecten van VVE op langere termijn in beeld te brengen is het gewenst om leerlingen 

gedurende de schoolloopbaan tot en met groep 8 te volgen. Zo kan in de toekomst nagegaan worden 

in hoeverre leerlingen met een VVE –toekenning of met een bepaald startniveau in het 

basisonderwijs hun voor- en vroegschools geboekte leerwinst behouden. En waar en in welke 

groepen specifiek aandacht nodig is.  

 

 

Tenslotte doen we nog enkele aanbevelingen ter versterking van de VVE-monitor als instrument.  

 

1. De primaire doelgroep binnen het Deventer VVE-beleid wordt gevormd door kinderen met een VVE-

toekenning. Het is gewenst dat basisscholen systematisch  registreren of een kind een VVE-

toekenning heeft.  

 

2. Voor de VVE-monitor worden nu alleen toetsgegevens verzameld en verwerkt op het terrein van taal 

en rekenen. Omdat VVE gericht is op de brede ontwikkeling van de kinderen, is het gewenst om niet 

alleen te kijken naar taal en rekenen, maar ook naar sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek. 

Met name de sociaal emotionele ontwikkeling blijkt in onderzoeken een sterke voorspeller te zijn van 

schoolsucces en maatschappelijk succes. 

Dit is extra urgent omdat steeds minder basisscholen in groep 1 systematisch de Cito-toetsen 

afnemen.  

 

 

De opbrengsten van VVE in Deventer in breder perspectief  
Nederlands en internationaal onderzoek naar effecten van programma’s in de voor- en vroegschoolse 

periode kunnen gebruikt worden om de resultaten van de kinderen die deelnemen aan VVE in een breder 

perspectief te plaatsen.  
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VVE kan gunstige effecten sorteren door goede “structurele voorwaarden” te creëren, zoals een gunstige 

leidster-kindratio, een intensieve aanpak (peuters nemen een groot aantal uren per week deel aan het 

VVE-aanbod) en een lang doorlopend VVE-aanbod (gedurende de peuter- en de kleuterperiode).  

Van de voorgenomen intensivering van voorschools VVE van 10 naar 16 uur per week mogen dus nog 

gunstiger resultaten verwacht worden dan nu al worden geboekt. 

 

In juni 2016 zijn de resultaten van het Nederlandse Pre-coolonderzoek8 gepubliceerd.  

Enkele voor Deventer relevante uitkomsten van het Pre-cool-onderzoek zijn: 

 Hoge proceskwaliteit / educatieve kwaliteit leidt tot gunstige resultaten voor doelgroepkinderen. 

Locaties met veel doelgroepkinderen laten gemiddeld een hogere kwaliteit zien dan “reguliere 

locaties”.  

 Bevorderen van fantasiespel en het verrijken van het spel van de kinderen via spelbegeleiding dragen 

sterk bij aan het inlopen van achterstanden door doelgroepkinderen.  

 Werken met een VVE-programma draagt bij aan verhoging van de educatieve kwaliteit.  

 De doelgroepkinderen lopen hun achterstand die ze al op tweejarige leeftijd hebben op andere 

kinderen in op een breed scala van gebieden. Dit geldt zowel voor de peuterperiode als de 

kleuterperiode. 

 

In 2017 zijn de resultaten gepubliceerd van het Pre-coolonderzoek naar de kwaliteit van kleutergroepen 

en de resultaten van doelgroepleerlingen9. De belangrijkste opbrengsten zijn: 

 De geobserveerde educatieve kwaliteit in kleutergroepen bleek vaak lager dan in voorschoolse 

instellingen met een VVE-programma. 

 Op scholen met veel doelgroepleerlingen zijn de condities wel wat gunstiger dan op scholen met 

weinig doelgroepleerlingen. Er is sprake van iets kleinere groepen en iets vaker is er dubbele 

bezetting aanwezig. Dit is echter niet terug te zien in de educatieve kwaliteit. 

 Er zijn wel kleutergroepen met een goed aanbod en hoge kwaliteit en daar is de ontwikkeling van 

doelgroepkinderen ook gunstiger. 

 Bovendien is er effect gevonden van educatieve kwaliteit in de kleutergroepen op de 

rekenontwikkeling. 

 

Deze opbrengsten komen goed overeen met de resultaten zoals die beschreven worden in de Deventer 

VVE-monitor. Het Precool-onderzoek beschrijft echter niet alleen vergelijkbare resultaten, maar geeft ook 

aan welke kwaliteitskenmerken van de uitvoeringspraktijk samenhangen met gunstige resultaten. Het 

blijkt dat een ontwikkelingsgerichte en spelmatige manier van werken met een VVE-programma de beste 

perspectieven biedt op gunstige effecten.  

 

De opbrengsten van VVE kunnen ook in economisch perspectief geplaatst worden: de investeringen in 

VVE worden op termijn ruimschoots terugverdiend via lagere sociale kosten en hogere 

(belasting)opbrengsten. Investeren in de ontwikkeling jonge kinderen is dus ook economisch rendabel10. 

                                                   
8 Zie http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pre-cool.nl/assets/kohnstamm_947.pdf 
9Zie:  http://www.kohnstamminstituut.nl/pre-cool.nl/assets/kohnstamm_973.pdf 
10 Zie: James J. Heckman and  Dimitriy V. Masterov: The Productivity Argument for Investing in Young Children, NBER 

Working Paper, 2007 

 

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pre-cool.nl/assets/kohnstamm_947.pdf
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Deze conclusies zijn met name gebaseerd op langlopend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 

van programma’s die in de jaren ’60 en ’70 in de Verenigde Staten zijn uitgevoerd. Opvallend is dat alle 

programma’s die ook op lange termijn gunstige resultaten lieten zien, bestonden uit een combinatie van 

een programma dat op een voorschoolse instelling werd uitgevoerd en intensieve ondersteuning van de 

ouders. Daarom mag verwacht worden dat deelname aan VVE gecombineerd met diverse oudergerichte 

activiteiten ook op de langere termijn gunstige effecten heeft op de kinderen. Als dat inderdaad het geval 

is, is de forse investering die VVE vraagt van pedagogisch medewerkers en leerkrachten en van 

overheidsmiddelen de moeite meer dan waard. 
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BIJLAGE 1   

Gegevens over scholen, leerlinggewichten en beschikbare gegevens 
 

In tabel 1 zijn de VVE-scholen blauw gemarkeerd; de reguliere scholen zijn niet gemarkeerd.  

 

Tabel 1 Aantallen en percentages gewichtenleerlingen van 4 en 5 jaar teldatum oktober 201711 

Naam school 0.0 0.30 1.20 % gew lln 4 en 5-

jarigen 

Kindcentrum 
Rivierenwijk 

48 6 38 48% 

Paladijn 44 6 18 35% 

Cees 
Wilkeshuisschool 

29 11 2 31% 

Schakel 22 7 2 29% 

Palet 22 4 5 29% 

Steenuil 24 5 2 23% 

Zonnebloem 46 0 11 19% 

Borgloschool 37 6 1 16% 

Flint 115 10 9 14% 

Windroos 41 1 2 7% 

Sint Bernardusschool 35 1 1 5% 

Kolmenscate 53 0 3 5% 

Het Roessink 44 0 2 4% 

Wizard 93 3 1 4% 

Mauritsschool 25 1 0 4% 

Deventer Montessori 119 2 0 3% 

Vijf-er 150 3 1 3% 

Slingerbos 56 1 0 2% 

Ontdekking 59 1 0 2% 

Rank 48 1 0 2% 

Deventer Leerschool 52 1 0 2% 

Adwaita 119 2 0 2% 

Hovenschool 55 0 1 2% 

L’Ambiente 33 0 0 0% 

Rythmeen 52 0 0 0% 

Olijfboom 69 0 0 0% 

Looschool 5 0 0 0% 

Kleine Johannes 55 0 0 0% 

Sleutel 48 0 0 0% 

Dorpsschool 59 0 0 0% 

Sancta Maria 25 0 0 0% 

Zonnewijzer 29 0 0 0% 

Hagenpoort 48 0 0 0% 

                                                   
11 In de tabel staan de gegevens van de 4 en 5-jarige kinderen op de Deventer basisscholen. Die aantallen komen niet 

precies overeen met de aantallen kinderen in groep 1 en 2, want in groep 2 zitten vaak ook 6-jarigen. Omdat het hier vooral 

gaat om de percentages gewichtenleerlingen, is dat geen bezwaar.  

 



 

 
55 

Nicolaas 111 0 0 0% 

Wereldwijzer 49 0 0 0% 

Wereldwijzer 15 0 0 0% 

Kleine Planeet      

De TinTaan      

     

Alle scholen 1934 102 120 10,3% 

 

 

Toelichting 

In de kolommen met 0.0, 0.30 en 1.20 staan de aantallen 4- en 5-jarige kinderen per school genoteerd. In de laatste 

kolom staat het percentage gewichtenleerlingen onder de 4 en 5-jarigen.  

De scholen zijn geordend op percentage gewichtenleerlingen: de scholen met de hoogste percentages staan 

bovenaan, de scholen met de laagste percentages onderaan.  

In dit overzicht is zijn de aantallen van SBO-school Panta Rhei niet opgenomen.  

Kinderen die De Kleine Planeet en de Tintaan (taalschool) bezoeken, zijn meegeteld bij respectievelijk De Flint en De 

Paladijn. 

 

 

● Kolmenscate 
● L Ámbiente Montessorischool 
● EBS Olijfboom 
● Deventer Montessori 
● De Ontdekking  
● Deventer Leerschool 
● De Kleine Johannes 
● De Sleutel 
● Nicolaas basisschool  
● De Zonnewijzer 
● Sancta Maria 
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Tabel 2   Beschikbare gegevens per school 

 

Naam school 
Totaal 

DUO 

Beschikbare 

geg 
M1 t/m E2 

VVE-toekenning 

Groep 2 

Opmerkingen / 

oorzaken 

Rivierenwijk  46 38 29 26 M1 ontbreekt  

De Paladijn / 

Mozaiek 

34 5512 

 

9 5 M1/E1 ontbreekt 

Cees Wilkeshuis 21 15 0 6 M1 ontbreekt 

De Steenuil 16 14 10 1 M1/E1 ontbreekt 

De Zonnebloem  29 33 23 0 M1/E1 ontbreekt 

De Schakel 16 15 0 4 M1/E1 ontbreekt 

Mikado / Palet 16 20 10 15 M1 ontbreekt 

(Rekenen: geen E1) 

De Flint  67 8413 50 28 M1/E1 ontbreekt 

Borglo Groenewold 22 26 1 4 M1 ontbreekt 

De Windroos 22 21 7 8 M1 ontbreekt 

Het Roessink  23 26 0 0 M1/E1 ontbreekt 

Bernardus 

Zwaluwenberg   

19 22 0 6 M1 ontbreekt 

De Wizard 49 50 9 8 E2 ontbreekt 

Kolmenscate  28 0 0 0  

L Ámbiente 

Montessorischool 

17 0 0 0  

De Rythmeen 26 32 6 0 E2 ontbreekt 

Prins Maurits  13 12 11 1  

Slingerbos  29 31 0 0 Alleen M2 

EBS Olijfboom  35 0 0 0  

Deventer 

Montessorischool 

61 0 0 0  

De Ontdekking 30 0 0 0  

De Rank 25 22 0 0 M1 / E1 ontbreekt 

Deventer Leerschool 27 0 0 0  

Adwaita 61 61 51 4  

De Hovenschool 28 24 1 1 M1/E1 ontbreekt 

De Vijf-er  77 96 0 21 M1/E1 ontbreekt 

Looschool 3 2 0 0 M1 ontbreekt 

Vrije school Kleine 

Johannes 

28 0 0 0  

De Sleutel  24 0 0 0  

Dorpsschool  30 33 0 0 M1 / E2 ontbreekt 

Sancta Maria 13 0 0 0  

De Zonnewijzer 15 0 0 0 M1 ontbreekt 

De Hagenpoort 24 28 12 2 M1 ontbreekt 

Nicolaas  56 0 0 0  

                                                   
12 Inclusief Tintaan 
13 Inclusief Kleine Planeet 
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Wereldwijzer 32 33 22 3 E2 ontbreeekt 

Alle scholen 1062 793 251 143  

 

Van volgende scholen uit het overzicht van Duo zijn er geen toetsgegevens ontvangen: 
● Kolmenscate 
● L Ámbiente Montessorischool 
● EBS Olijfboom 
● Deventer Montessori 
● De Ontdekking  
● Deventer Leerschool 
● De Kleine Johannes 
● De Sleutel 
● Nicolaas basisschool  
● De Zonnewijzer 
● Sancta Maria 
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BIJLAGE 2    

Toelichting over Citotoetsen  
 

De toetsen hebben betrekking op de ontwikkelingsgebieden taal en rekenen.  

De toetsen maken deel uit van het Cito-leerlingvolgsysteem en zijn landelijk genormeerd. Kinderen 

worden op basis van de toetsgegevens ingedeeld in 5 niveaugroepen: de 25% hoogst scorende kinderen, 

de 25% die boven het gemiddelde scoren, de 25% die onder het gemiddelde scoren en de 25% zwakst 

scorende kinderen. Binnen deze laatste 25% worden nog de 10% zwakste leerlingen onderscheiden14.  

Er worden dus vijf niveaus onderscheiden: 

niveau percentage   

   A 25 % hoogst scorende kinderen  

   B 25 % boven het gemiddelde 

   C 25 % onder het gemiddelde   

   D 15 % sterk onder het gemiddelde 

   E  10 % laagst scorende kinderen 

Kinderen die D scoren lopen risico op een niet succesvolle schoolloopbaan en kinderen die E scoren lopen 

zelfs een groot risico.  

De toetsen zijn zo genormeerd dat van kinderen die op enig toetsmoment bijvoorbeeld C scoren, 

verwacht mag worden dat ze op volgende toetsmomenten C blijven scoren. Gemiddeld blijven kinderen 

dus in de loop der jaren op hun startniveau A, B, C, D of E. In de praktijk fluctueren de scores natuurlijk, 

maar het percentage kinderen met een versnelde ontwikkeling (van E naar D of C bijvoorbeeld) is gelijk 

aan het percentage kinderen met een vertraagde ontwikkeling (van C naar D of E bijvoorbeeld).  

Kinderen kunnen in hun peuter- en kleuterperiode zes maal worden getoetst: als ze net 3 jaar zijn (P1), als 

ze bijna 4 jaar zijn (P2), in groep 1 in januari / februari (M1) en in mei / juni (E1) en in groep 2 in dezelfde 

periodes opnieuw (M2 en E2). (De letters M en E staan voor Midden en Eind van het schooljaar). 

 

Toelichting over de gebruikte figuren om resultaten in beeld te brengen 

De gemiddelde scores van groepen kinderen geven we weer via onderstaande grafieken.  

 

 

 

                                                   
14 Cito heeft voor diverse toetsen nieuwe normen bepaald. Uit onderzoek van Cito was namelijk gebleken dat 

van de kinderen die na het normeringsonderzoek de toetsen maakten, ruim meer dan 50% van de kinderen 
boven het landelijk gemiddelde scoort. De normen die opgesteld zijn naar aanleiding van het 
normeringsonderzoek zijn dus te laag en corresponderen niet met het daadwerkelijke landelijk gemiddelde. 
Cito heeft de normen van een aantal toetsen daarom bijgesteld, zodat ze beter overeenkomen met de 
werkelijkheid. Uit navraag bij Cito blijkt dat ook de normen voor de peuter- en de kleutertoetsen niet 
overeenkomen met het daadwerkelijk landelijk gemiddelde. Ook op deze toetsen scoort meer dan 50% van de 
kinderen boven het landelijk gemiddelde.  
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De kleuren geven de niveaubanden weer. De banden lopen van links naar rechts schuin omhoog, omdat 

het taal- en rekenvaardigheidsniveau van kinderen groeit tijdens hun peuter en kleuterperiode. De wat 

grillige lijnen geven aan dat zowel de taal- als de rekenontwikkeling van kinderen niet in elke periode in 

hetzelfde tempo verloopt.   

De zes toets-momenten staan op de horizontale as van de grafieken genoteerd.  

 

Toelichting over vaardigheidsgroei 

Naast het vaststellen van de niveaubanden waarbinnen een toets-score van een groep kinderen zich 

bevindt, is het mogelijk om de ontwikkeling van kinderen te laten zien via het in beeld brengen van de 

vaardigheidsgroei. De gemiddelde vaardigheidsgroei tussen de toets-momenten is landelijk vastgesteld 

tijdens de ontwikkeling van de toetsen. Bijvoorbeeld: bij de toets rekenen is de vaardigheidsgroei van P1 

tot P2 gemiddeld 7 punten. Door de vaardigheidsgroei van de Deventer kinderen te vergelijken met het 

landelijk gemiddelde kunnen we onderzoeken of de Deventer kinderen zich gunstiger ontwikkelen dan 

gemiddeld.  

Een belangrijk voordeel van het werken met vaardigheidsscores is dat het dan niet uitmaakt of een kind 

vooruitgaat binnen bijvoorbeeld de B-band of dat hij door zijn vaardigheidsgroei in een hogere band 

terechtkomt (bijvoorbeeld de van de B- naar de A- band). 

 

Bij alle resultaten die we presenteren vergelijken we kinderen met zichzelf: we onderzoeken de mate 

waarin de ontwikkeling van kinderen afwijkt van die van de landelijke vergelijkingsgroep. De hoop en 

verwachting is natuurlijk dat kinderen die deelnemen aan VVE zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld in 

Nederland het geval is.  
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BIJLAGE 3 

Resultaatafspraken 
 

 

Doelen van het Deventer VVE-beleid  

Voor- en vroegschoolse educatie heeft als doel het verkleinen / voorkomen van achterstanden bij 

kinderen die een verhoogd risico hebben op onderwijsachterstanden.  

In Deventer bestaat de doelgroep van het VVE-beleid uit kinderen met een VVE-toekenning.  

In de gemeente Deventer zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten bij de peuters en de 

kleuters die tot de doelgroep van het VVE-beleid behoren. 

Via de VVE-monitor wordt jaarlijks onderzocht in hoeverre de gestelde doelen gerealiseerd zijn. 

 

Doelen 
Het Deventer VVE-beleid is ambitieus. Het centrale doel luidt: kinderen ontwikkelen hun taal- en 
rekenvaardigheden dankzij het VVE-aanbod sneller dan gemiddeld.  
De streefdoelen zijn:  

a. Minimaal 80% van de peuters met een VVE-toekenning vertoont een vaardigheidsgroei van 

minimaal 12 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 15 vaardigheidspunten op de 

toets Rekenen tijdens de peuterperiode (3-4 jaar).  

b. Minimaal 80% van de kleuters met een startniveau van C, D of E vertoont een vaardigheidsgroei 

van minimaal 25 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 28 vaardigheidspunten op 

de toets Rekenen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.   

c. Kleuters met een startniveau A en B  laten gemiddeld een licht versnelde vaardigheidsgroei (van 
minimaal 22 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 25 vaardigheidspunten op de 
toets Rekenen) zien in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.   

 
 

Zijn de resultaatafspraken in schooljaar 2017 – 2018 gerealiseerd? 

We bespreken hieronder in hoeverre de streefdoelen zoals geformuleerd in de resultaatafspraken in 

schooljaar 2017 – 2018 zijn gerealiseerd.  

 

Resultaten bij de peuters 

In de monitor zijn gegevens verwerkt van 125 peuters (Taal) en 91 peuters (rekenen).  

De gemiddelde vaardigheidsgroei van de peuters op de toets Taal is 11,4 vaardigheidspunten en op de 

toets Rekenen is dat 14,5 vaardigheidspunten. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 6 punten 

(taal) en 7 punten (Rekenen).   

Het streefdoel is: minimaal 80% van de peuters met een VVE-toekenning vertoont een vaardigheidsgroei 

van minimaal 12 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 15 vaardigheidspunten op de toets 

Rekenen tijdens de peuterperiode (3-4 jaar). Uit de resultaten blijkt dat 47,2% van de peuters een 

vaardigheidsgroei van 12 of meer boekt bij Taal en 40,7% van de peuters boekt bij Rekenen een 

vaardigheidsgroei van 15 of meer.   

Het streefdoel is dus niet bereikt.   
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Resultaten bij de kleuters 

De toetsresultaten van ongeveer 240 kleuters, waaronder ongeveer 75 kinderen met een VVE-

toekenning,  zijn in de VVE-monitor verwerkt.  

Als we kijken naar de kleuters die op toetsmoment M1 in de C, D of E-band scoren, dan zien we dat deze 

kinderen een vaardigheidsgroei laten zien die boven het landelijk gemiddelde ligt: bij taal is de 

gemiddelde vaardigheidsgroei 20,0 punten (landelijk gemiddeld 18), bij rekenen is de gemiddelde 

vaardigheidsgroei 22,3 punten (landelijk gemiddeld 21).  

De resultaatafspraak luidt: minimaal 80% van de kleuters met een startniveau van C, D of E vertoont een 

vaardigheidsgroei van minimaal 25 vaardigheidspunten op de toets Taal en van minimaal 28 

vaardigheidspunten op de toets Rekenen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.   

In schooljaar 2017 – 2018 behaalt  bij Taal 34,1% van de kinderen die op M1 C, D of E scoren een 

vaardigheidsgroei van 25 of meer punten; bij Rekenen behaalt 27,7% van de kinderen die op M1 C, D of E 

scoren een vaardigheidsgroei van 28 of meer punten.  

Dit streefdoel wordt dus niet behaald.  

 

Als we kijken naar de kinderen die op toetsmoment M1 juist hoog scoren, in niveauband A of B, dan zien 

we dat deze kinderen bij Taal een vaardigheidsgroei laten zien van 14,8 vaardigheidspunten en bij 

Rekenen van 21,2 vaardigheidspunten.  

De resultaatafspraak die betrekking heeft op deze groep kinderen luidt: kleuters met een startniveau A en 
B  laten gemiddeld een licht versnelde vaardigheidsgroei (van minimaal 22 vaardigheidspunten op de 
toets Taal en van minimaal 25 vaardigheidspunten op de toets Rekenen) zien in groep 1 en 2 van het 
basisonderwijs.   
Dit streefdoel wordt dus niet behaald.  
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BIJLAGE 4  

Zittenblijvers  

 
Onderstaande figuren brengen de ontwikkeling in beeld van de kleuters die groep 2 hebben gedoubleerd, 

en waarbij naast de toetsen M1 en E1 ook tweemaal de toetsen M2 en E2 zijn afgenomen. 

Van slechts 2 (Taal) en 5 (Rekenen)  zittenblijvers hebben we de hele reeks gegevens van M1 tot en met 

E2. Daarom presenteren we hieronder de grafieken van zittenblijvers van wie we gegevens hebben vanaf 

E1.  

 

Grafiek 1 Resultaten Zittenblijvers (groep 2) 2017 - 2018 op de toets Taal (21 leerlingen) en Rekenen(22 

leerlingen) 

 
 

Toelichting 

De grafieken laten zien dat de kinderen de tweede keer dat ze in groep 2 zaten, een veel hoger taal- en 

rekenniveau laten zien dan in het voorgaande jaar. 
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