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Landelijke Monitor VVE



• Bereik: Welk percentage van de 
doelgroep neemt deel aan VVE?

• Kwaliteit: gebruikte programma’s, aantal 
dagdelen, scholing 

• Randvoorwaarden: werving en toeleiding

Landelijke Monitor VVE



Doelgroep VVE
(volgens de nieuwe gewichtenregeling)

• peuters (2½-4 jaar)
43.500 kinderen met een ‘gewicht’

• kleuters (4- en 5-jarigen)
58.000 kinderen met een ‘gewicht’



Bereik VVE
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Bereik VVE-programma’s
verschil tussen grote en kleine gemeenten

Voorschools

• G4

• < 30.000 inwoners

Vroegschools

• G4

• < 30.000 inwoners
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Toekomst VVE: 
Macrobudget VVE, nu en in 
toekomst

• 2006-2010: jaarlijks € 170 mln
waarvan € 110 mln voor voorschoolse 
educatie en € 60 mln voor vroegschoolse
educatie.

• 2007-2009: € 45 mln (FES-middelen) 
voor voorschoolse educatie. 

• 2007-2008: € 18 mln Vversterk
• Rijksbegroting 2008: € 43,5 mln extra 

voor voorschoolse educatie.



• Accres Gf 2008: € 16,5 mln extra voor 
voorschoolse educatie.

Gunstig voor kleine gemeenten!

• Vanaf 2011 (bestuursakkoord Rijk en 
gemeenten): € 100 mln (€ 43,5 mln
door Rijk en € 56,5 mln in accres van 
Gf).

• Dus: groei VVE-budget naar € 210 mln
voor voorschoolse educatie (nagenoeg 
een ‘verdubbeling’ t.o.v. nu).



Toekomst VVE:
(1) Maximaliseren van het 

bereik van VVE

• Kabinet stuurt aan op het bereiken van 
alle voorschoolse doelgroepkinderen 
(2,5- tot 4-jarigen) met een 
taalachterstand in het Nederlands 
(100%), in 2011.

• Vergroten doelgroepbereik via 
kinderopvang.



Stelling 1: Bereik

“Een voorschools bereik van 
100% in 2011 is zeer 

ambitieus, maar wel haalbaar.”



Integrale VVE-programma’s
(% gemeenten dat programma gebruikt)

• Piramide

• Startblokken/Basisontw.

• Kaleidoscoop

• Ko Totaal

51%

36%

11%

11%



Andere VVE-programma’s
(% gemeenten dat programma gebruikt)

• Ik ben Bas

• Taallijn VVE

• Boekenpret

• Opstapje

31%

30%

29%

25%



Gemeenten met 
3 of 4 dagdelen VVE

• G4

• G27

• > 30.000 inwoners

• < 30.000 inwoners

• Totaal

100%

94%

71%

33%

54%



Gemeenten met dubbele
bezetting op alle locaties

• G4

• G27

• > 30.000 inwoners

• < 30.000 inwoners

• Totaal

psz
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100%
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59%



• (Bijna) geen
• < 50%
• 50%
• > 50%
• (Bijna) allemaal

Opleiding:
Welk deel van de leidsters is 
geschoold in het VVE-
programma?
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Toekomst VVE:
(2) Verhogen van de kwaliteit 

van VVE
• Stimuleren van gebruik maken van 

goede VVE-programma’s (‘evidence
based’).

• Aanbieden van 4 dd/pw VVE voor 2,5-
tot 4-jarige doelgroepkinderen.

• Realiseren van ‘dubbele bezetting’ van 
twee gekwalificeerde leidsters (of 
gunstige leidster-kind-ratio).

• Realiseren van doorgaande leerlijn in 
VVE voor 2,5-tot 6-jarigen.



Stelling 2: 
Kwaliteit

“Voor de kwaliteit van VVE is 
opleidingsniveau en scholing van 

leidsters / leerkrachten 
belangrijker dan het VVE-

programma dat wordt gebruikt.”



Werving en toeleiding

• JGZ heeft doorgaans de belangrijkste
rol bij werving en toeleiding

• Weinig gemeenten gebruiken
specifieke programma’s voor werving 
en toeleiding

• Een kwart van de gemeenten is het
eens met de stelling: 
“De huidige wijze van werving en 
toeleiding volstaat voor het
realiseren van de VVE-doelen.”



Toekomst VVE:
(3) Verbeteren van de 

randvoorwaarden van VVE
• Realiseren van sluitend traject van 

werving en toeleiding van doelgroep-
kinderen naar VVE (gezamenlijk optreden 
staatssecretaris Dijksma en minister 
Rouvoet).

• Sterke rol JGZ-instellingen / consultatie-
bureau’s in context van Centrum voor 
Jeugd en Gezin.

• Nieuw landelijk instrument (‘omgevings-
analyse’) voor het vroegtijdig signaleren 
van kinderen met een (dreigende) 
taalachterstand in het Nederlands?



Stelling 3: 
Randvoorwaarden

“Er is een landelijke signaleringsinstrument
nodig waarmee JGZ-instellingen /

consultatiebureaus doelgroepkinderen voor
VVE kunnen selecteren.”
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