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Samenwerken is noodzakelijk als we jonge kinderen niet tekort 
willen doen. De aandacht voor continuïteit en een doorgaande 
lijn is voor de ontwikkeling van jonge kinderen essentieel.

Werken aan kwaliteit
De gemeente Rheden heeft de stevige ambitie uitgesproken om 
de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse periode struc-
tureel te realiseren, en is aan de hand van een uitvoeringsagenda 
het afgelopen schooljaar aan de slag gegaan. In goed overleg en 
samenwerking met de mensen van de werkvloer zijn er afspra-
ken gemaakt en initiatieven genomen. Ook de kwaliteit en de 
resultaten in de voor- en vroegschoolse periode moeten verbe-
teren. Gaten in de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse 
educatie, waardoor kinderen nu nog tussen wal en schip vallen, 
moeten gedicht worden. Op de basisschool merken leerkrachten 
nog steeds dat er veel peuters met een taalachterstand in de 
afgelopen jaren thuis hebben gezeten. Tijdens de bezoeken aan 
het consultatiebureau worden de peuters weliswaar voor VVE 
geïnitieerd, maar ben je als peuter net te goed op het gebied van 
taalontwikkeling, dan krijg je geen plek op de VVE peuterspeel-
zaal. Reguliere, door de gemeente gesubsidieerde, peuterspeel-
zalen zijn er door de bezuinigingen de afgelopen jaren niet meer. 
Peuters missen daardoor een rijk taalaanbod in de voorschoolse 
periode en er komen steeds meer taalzwakke kinderen in het 
basisonderwijs. Helaas ontstaat er in de voorschoolse periode 
op deze wijze ook segregatie, omdat je of een peuter van twee 

verdienende ouders, of een heel taalzwak kind moet zijn om van 
een voorschoolse voorziening gebruik te kunnen maken. Heel 
jammer, vinden de scholen, want juist kinderen op een jonge 
leeftijd kunnen zoveel van elkaar leren als het gaat om taal- en 
taalontwikkeling. Het gaat om grote groepen peuters, die nu 
pas laat in beeld komen, namelijk op het moment dat ze naar de 
basisschool gaan.

Een goede start is cruciaal
In veel gemeenten is er, net als in de gemeente Rheden, in de 
laatste jaren voor de komst van de nieuwe harmonisatiewet 
in de kinderopvang al sterk bezuinigd op het reguliere peu-
terspeelzaalwerk en zijn de bestaande peutervoorzieningen 
omgebouwd naar peuteropvang-locaties, die vallen onder 
de wet kinderopvang. Werkende, tweeverdienende ouders 
hebben binnen de peuteropvang-locaties het recht op kinder-
opvangtoeslag voor de voorschoolse voorziening van hun 
keuze en zij kunnen daarvoor bij de belastingdienst terecht. 
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het voorschoolse 
aanbod voor kinderen van niet werkende ouders en voor 
VVE. Niet werkende ouders of alleenverdieners ervaren 
echter vaak juist een drempel, afhankelijk van de gemeente 
waarin ze wonen, en verliezen de tegemoetkoming in de 
kosten, behalve als hun kind VVE geïnitieerd is en ze een 
vergoeding krijgen voor de VVE dagdelen. In de gemeente 
Rheden is er in de afgelopen jaren voor gekozen om het regu-

“Samen vernieuwen, samen verantwoordelijk voor de zorg van onze jonge kinderen en 
met zijn allen komen we er wel” zijn uitspraken van pedagogisch medewerkers, intern 
begeleiders en enkele leerkrachten onderbouw in de gemeente Rheden, die in het 
afgelopen jaar gewerkt hebben aan het hernieuwd organiseren van een doorgaande 
lijn van voor- naar vroegschoolse periode. Het is een voorbeeld van de wijze waarop je 
niet alleen in de praktijk zorg vorm kunt geven, maar bovendien samenwerkend over 
en van elkaar kunt leren. Formeel samenwerken en informeel leren.

Taal en gemeentelijk beleid verbinden:  
Een enthousiaste “nieuwe” start voor VVE  

Geen peuter met een 
taalachterstand mag 
meer thuis zitten!
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liere peuterspeelzaalwerk niet meer te subsidiëren waardoor 
de peuterspeelzalen moesten sluiten. 

‘Stabiele kinderopvang is heel belangrijk. Deze mag dan ook 
niet worden overgelaten aan de grillen van de markt’, zo schrijft 
Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, op 28 augustus 
jl. in een opinieartikel in NRC Handelsblad. ‘Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat kinderen die een goed voorschools aanbod 
kregen, gelukkiger, socialer en beter in taal en rekenen zijn. 
Maar Nederland investeert ten opzichte van andere westerse 
landen bijna het minst in zijn jongste kinderen. Met de geplande 
‘harmonisatie peuterspeelzaalvoorzieningen’ van het kabi-
net, zullen peuterspeelzalen vanaf 2015 langzaamaan overal 
verdwijnen en duizenden peuters thuis komen te zitten’, aldus 
Den Besten in het stuk. De wens van de PO Raad is dan ook een 
brede basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar of 
0 tot 13 jaar. Om de ontwikkeling van sluitende arrangemen-
ten tussen kinderopvang, onderwijs en welzijn te stimuleren, 
moeten wet- en regelgeving, financiering en de bestuurlijke 
rolverdeling dusdanig worden ingericht dat lokale initiatieven 
mogelijk worden gemaakt.

Denken in kansen
Helaas zien we tot nu toe in de praktijk van VVE, dat het nog 
lang zover niet is. In veel gemeenten wordt op dit moment op 
korte termijn gezocht naar mogelijkheden om te werken aan 
kwaliteit en toch te komen tot een breed taal- en ontwikkelings-
aanbod voor kinderen in de voor- en vroegschoolse periode. 
Zo ook in de gemeente Rheden! In september 2013 kwamen 
verschillende partijen samen om afspraken te maken over de 
doorgaande lijn. Er werd een stuurgroep ingericht bestaande uit 
de gemeentelijke VVE coördinator, de beleidsmedewerker VVE 
van de gemeente, vertegenwoordigers uit de kinderopvang en 
de scholen en adviseurs van KPC groep. Gezamenlijk 
is er gekeken hoe 
er, ondanks 
de beperkte 
peuteropvang, 
een nieuw 
fundament gelegd 
kon worden om in de 
voor- en vroegschoolse 
periode te komen tot de 
brede taal- en ontwikkelings-
aanpak voor specifiek de VVE kinderen, maar ook voor alle 
andere jonge (risico) kinderen in de gemeente. Immers de subsi-
dieregelgeving en plaatselijke politieke agenda konden op korte 
termijn niet beïnvloed worden, het veld waar dagelijks gewerkt 
wordt met deze groep jonge kinderen wellicht wel. Met behulp 

van de zeven fasen, die te onderscheiden zijn in de overgang van 
voor-naar vroegschoolse periode uit de handreiking ‘Overgang 
van voorschoolse instelling naar de basisschool’ (Den Bosch; 
2011) is er een gemeentelijke uitvoeringsagenda VVE opgesteld 
voor 2014 en daarna. Samen met het management van de kin-
deropvangorganisaties, van de scholen en met mensen uit het 
veld (pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw, logo-
pedisten en medewerkers van bibliotheken) zijn de zeven fasen, 
aan de hand van een checklist uit de voorgenoemde handreiking 
in twee bijeenkomsten doorlopen.
Een breed draagvlak bereiken, de doorgaande lijn opnieuw 
herijken vanaf de werkvloer, daar draaide het eigenlijk om. 
Met scholingsbijeenkomsten voor leerkrachten onderbouw 
en pedagogisch medewerkers, hun directeuren en managers, 
zorgen voor heldere lijnen en het 
opnieuw opbouwen van een 
structuur waarin mensen 
elkaar ontmoeten, is er een 
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nieuw fundament gelegd. Men is gekomen tot een goede 
kennis van elkaars werkwijze, elkaar leren kennen 

en een goede focus op het gezamenlijke doel binnen 
de voor- en vroegschoolse periode. Naast een goede 

signalering van de doelgroep op 
het consultatiebureau en 

met behulp van de in de 
gemeente aanwezige 
logopedisten en een 
goede overdracht is er 
ook gekeken naar de 

inhoudelijke vormgeving 
van de doorgaande lijn 

van 2 tot 6 jaar. Binnen 
de instellingen en scholen 
leidde dit tot een start op 

weg naar het opstellen van 
gezamenlijke doelen voor 

taal, rekenontwikkeling 
en sociaal-emotionele 

ontwikkeling met 
behulp van 

de SLO 

doelen voor het jonge kind, onafhankelijk van de 
methodieken, die men in de diverse organisaties gebruikt.

Ouders en peuters thuis en op school actief  
met taal
In de uitvoeringsagenda is onder meer gekeken op het gebied 
van taal- en taalontwikkeling in de voorschoolse periode, 
welke rol de bibliotheek op zich zou kunnen nemen voor die 
peuters die niet naar de peuterspeelzaal kunnen. Projecten als 
Boekstart, de Voorleesexpress, waarbij de consultatiebureaus 
het initiatief naar ouders kunnen promoten, en gerichte peuter-
voorleesactiviteiten in de bibliotheek bieden aanknopingspun-
ten om ouders en hun peuters te activeren tot taal. Ook in de 
basisscholen is er een veel gerichter contact met de bibliotheek 
ontstaan. De bibliotheek stemt tegenwoordig af en vraagt wat 
de school nodig heeft, in plaats van een folder op de school te 
laten bezorgen met het aanbod. Ook hier kunnen activiteiten 
ingericht worden, waarbij ouders en jongere broertjes en zusjes 
uit de peuterleeftijd uitgenodigd worden op school. Er liggen 
kansen voor peuters om voorgelezen te worden, met boeken 
kennis te maken, en voor ouders die les krijgen in het voorlezen, 
om zo tot gerichtere interactie met hun kind te komen. Hoe stel 
je bijvoorbeeld vragen aan peuters? Wat is het verschil tussen 
open- en gesloten vragen en hoe daag je de peuter uit tot naden-
ken over meer complexe situaties en dit door middel van taal 
te verwoorden? Ook kunnen er koffie-ochtenden georganiseerd 
worden voor ouders met peuters om aandacht te besteden aan 
het leren spelen met hun kinderen. Er ontstaan nieuwe ideeën 
er wordt samen gekeken naar nieuwe wensen en behoeften bin-
nen de gemeente. Door te verbinden en kansen te benutten, kun 
je toch, ondanks de beperkingen, nog een eind komen met het 
gezamenlijke doel; het belang om alle peuters een goede start te 
geven op de basisschool. Het zit hem dan vooral in betrokken-
heid van mensen, anders denken, anders organiseren en buiten 
de geijkte kaders toch te zoeken naar de kansen, die je wel hebt. 
Samen komen we er wel!

Marjan v.d. Maas en Marijke Bertu, adviseurs bij KPC Groep 
in Den Bosch

Overzicht: De zeven fasen van voor-naar 
vroegschoolse periode 
Fase 1 – Informatie verzamelen gedurende de 
voorschoolse periode. 
Fase 2 – Informatie vastleggen voor de overdrach.t 
Fase 3 – Intake basisschool. 
Fase 4 – Overdrachtsgesprek voorschoolse instel-
ling en basisschool. 
Fase 5 – Kennismaking op en overgang naar de 
basisschool. 
Fase 6 – Gebruikmaken van informatie op de basis-
school. 
Fase 7 – Terugkoppeling van basisschool naar 
voorschoolse instelling.
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