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Inleiding:
Sinds 2011 werken wij in Leerdam aan de uitvoering van het gemeentelijke onderwijsvisie
2011-2014 “Kansen voor Iedereen”. Na een goede start in 2011 was het in 2013 tijd om te
kijken hoe de situatie er halverwege de looptijd van de nota voor stond. Deze op
verschillende onderzoeken gebaseerde evaluatie heeft geleid tot de in juni 2013 door het
College van B&W bekrachtigde notitie “De Tussenstand”. In deze notitie staat beschreven
welke doelstellingen halverwege 2013 al gerealiseerd zijn en welke onderwerpen nog om
aandacht en inspanning vragen. Vooral op het gebied van het Onderwijs Achterstand Beleid
(OAB)1 waren er dankzij o.m. de inzet op de toeleiding naar de “Voor- en Vroegschoolse
Educatie” (VVE)2 goede vorderingen geboekt. Het bleek eveneens dat er nog onverzilverde
kansen lagen om het Onderwijs Achterstanden Beleid te optimaliseren. De notitie die voor u
ligt, notitie ”Kansen Verzilveren”, is een uitwerking van de in “De Tussenstand” genoemde
verbeterpunten.
Het in de nota “Kansen voor Iedereen” geformuleerde beleid en de opgenomen
uitgangspunten zijn ongewijzigd. Wel zijn ze nader uitgewerkt en meer concreet gemaakt.
We benoemen in “Kansen Verzilveren” rollen en verantwoordelijkheden, voorwaarden en
beschikbare middelen. Deze middelen zijn gekoppeld aan een “ontwikkelagenda” cq lijst met
maatregelen en concrete stappen om een beter Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) te
realiseren. “Kansen Verzilveren kan dan ook gelezen worden als een “beleidsplan VVE” of
notitie “het jonge kind’’.
Onderwijsachterstandenbestrijding staat in Leerdam hoog op de agenda. Elke kind dat zich
onvoldoende kan ontplooien en een lastige schoolloopbaan tegemoet gaat, simpelweg
omdat het thuis onvoldoende woorden heeft geleerd, is er een te veel. We staan gesteld om
de taalontwikkeling bij kinderen op een zo vroeg mogelijk moment een zo groot mogelijke
impuls te geven. De gemeente investeert veel in de ontwikkeling van deze groep kinderen.
Dat kan en doet zij echter niet alleen.
Goed en duurzaam beleid kan slechts ontwikkeld worden in goede samenwerking met de
onderwijspartners, Stichting Peuterwerk en JGZ 0-4, het voormalige consultatiebureau. VVEen Schakelmonitors en bestandsopnamen kunnen alleen worden gemaakt indien partners
tijdig en zorgvuldig gegevens aanleveren. Resultaatafspraken kunnen enkel in onderling
gesprek worden opgesteld. Bovendien hecht Gemeente Leerdam aan draagvlak voor haar
beleid. Als het gaat om onderwijs achterstanden bestrijding kunnen partners en de gemeente
tenslotte niet zonder elkaar.
Kansen Verzilveren is in overleg met alle partners tot stand gekomen.

1
2

Zie begrippenlijst p. 31
idem
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I.

1.1

Gemeentelijk uitgangspunten en doelstelling

Uitgangspunten:

Als uitgangpunten voor de notitie Kansen Verzilveren geldt het staand onderwijsbeleid van
gemeente Leerdam, zoals geformuleerd in de nota “Kansen voor Iedereen” (2011) en de in
het verlengde daarvan opgestelde notitie “De Tussenstand”(2013). In de nota staan de
doelstellingen van het Onderwijs Achterstanden Beleid in Leerdam voor de jaren 2011-2014.
In de notitie staan verbeterpunten en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het
Leerdamse Onderwijs Achterstanden Beleid.
“De Tussenstand” betreft een evaluatie van de vorderingen van het gemeentelijk
onderwijsbeleid halverwege de looptijd van de nota “Kansen Voor Iedereen”. Bij de evaluatie
zijn niet enkel de in de nota genoemde doelstellingen geëvalueerd, maar is nadrukkelijk ook
gekeken naar de realisatie van de tussen onderwijsveld en gemeente gemaakte afspraken,
zoals opgenomen in de ‘Inspanning- resultaatafspraken Convenant VVE ‘ en
‘Intentieverklaring Doorgaande Taallijn Leerdam’. Verder is voor de evaluatie gebruik
gemaakt van de ‘bestandsopname toezichtkader VVE’ van de inspectie van onderwijs, de
grote VVE- en Schakelmonitor 2011-2012 van bureau Oberon, de kleine VVE- en
Schakelmonitor 2012-2013 van Bureau Fluitsma, en de afspraken volgens ‘Focus op
Vroegschool’.
Voor de uitwerking van het verbeterplan, de notitie “Kansen Verzilveren” heeft de gemeente
dezelfde uitgangspunten gehanteerd.

1.2

Doelstelling gemeente Leerdam inzake onderwijsachterstanden
herzien na midterm-review “De tussenstand” en VVE- en Schakelmonitor
2012-2013

1.2.1. Gemeentelijke doelstelling : Leerdam kiest nadrukkelijk voor de kansen van
kinderen.
In Leerdam staan wij ervoor dat alle kinderen in Leerdam voldoende kansen krijgen om zich
te ontwikkelen tot volwaardige, actieve en verantwoordelijke deelnemers aan de
maatschappij (KvI p. 7).
De opdracht die wij onszelf stellen hangt nauw samen met de opdracht die de gemeente van
het rijk heeft gekregen:
“Gemeenten hebben op grond van de artikelen 165, 166 en 167 van de WPO een verplichting
tot het aanbieden van voldoende voorschools aanbod voor de doelgroepkinderen binnen de
gemeente. Tevens zijn zij verplicht afspraken te maken op basis van gelijkwaardigheid met
schoolbesturen en houders van kindercentra en peuterspeelzalen. Onder deze afspraken vallen
tenminste het definiëren en de werving van de doelgroep, de toeleiding naar de voor- én de
vroegschoolse voorzieningen, het zorgdragen voor een doorlopende leerlijn naar vroegschoolse
educatie en het behalen van resultaten bij de vroegschoolse educatie.”( Staatsblad koninkrijk der
Nederlanden, 2010, 687)
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Met doelgroepkinderen bedoelen we kinderen met een (risico op een ) contextuele
taalachterstand. Van een contextuele taalachterstand, ook wel blootstellings-achterstand3
genoemd, is sprake als een kind achterblijft in zijn of haar taalontwikkeling, terwijl er geen
sprake is van een stoornis, handicap of beperkte intelligentie. Het kind beschikt dus wel over
de cognitieve capaciteiten om een goede taalontwikkeling door te maken. De achterstand
ontstaat vanwege de context waarin het kind opgroeit – het kind krijgt onvoldoende talige
prikkels om een goede taalvaardigheid en woordenschat te ontwikkelen.
Om aan de opdracht van het rijk tegemoet te komen maken wij onder meer mogelijk dat
doelgroepkinderen
1. een VVE programma kunnen doorlopen waarbij zij hun reeds verworven
taalvaardigheid nadrukkelijk behouden en uitbouwen;
2. de juiste begeleiding en instructie krijgen om hun achterstand in te halen;
3. maximaal hun voordeel kunnen doen met het programma, doordat hun
ouders bij hun leerproces betrokken worden;
4. En profiteren van een geborgde doorgaande leerlijn van Opstapje en
Peuterwerk met VVE , tot en met het voortgezet onderwijs.
1.2.2. VVE
Deze doelstelling realiseren we door doelgroepkinderen een zo volledig mogelijk VVE-traject
aan te bieden. Des te langer een kind participeert in een kwalitatief hoogwaardig VVE-traject,
des te meer kan het kind profiteren van de aangeboden ondersteuning. Des te eerder een
kind voldoende woorden aangereikt krijgt, des te beter de woordenschat van het kind zich
kan ontwikkelen.
Naast het stimuleren van de ontwikkeling van deze kinderen volgens het programma
Piramide, zetten we stevig in op het verwerven van een goede woordenschat. De omvang
van de woordenschat van een kind hangt direct samen met begrijpend luisteren, begrijpend
lezen, verbale intelligentie, sociale ontwikkeling, en schoolprestaties in het algemeen.
Bovendien toont onderzoek aan dat schoolsucces tijdens de gehele schooltijd direct
correleert met de omvang van de woordenschat eind groep twee ( Cunningham, A.E., &
Stanovich, K.E. 1997). Ook is bekend dat een achterblijvende woordenschat goed ingelopen
kan worden, mits begrippen op een goede manier worden aangereikt (Verhallen, 2004). Wij
streven er naar dat alle kinderen die in Leerdam naar school gaan aan het einde van groep
twee beschikken over een goed gestructureerde gedeelde basiswoordenschat, zoals de
3000 woorden van de Basislijst Amsterdamse Kleuters (BAK)4.
Als we de algemene ontwikkeling van doelgroepkinderen optimaal te stimuleren, door op een
zo vroeg mogelijke leeftijd tot een goede en talige ouder-kind interactie te komen en hun
woordenschatontwikkeling systematisch te ondersteunen, geven we doelgroepkinderen een
zo goed mogelijke start en een eerlijke kans. Stichting Peuterwerk, alle basisscholen en de
gemeenten werken samen om hen op de toets Taal voor Kleuters aan het einde van groep 2
(E2) een score van 66.5 te laten behalen5 en daarmee een goede basis te leggen voor de
hun schoolloopbaan.

3

zie begrippenlijst p 31

5

De schoolbesturen, Stichting Peuterwerk en de gemeente hebben in de “Resultaatafspraken VVE” uit 2012 als doelstelling gesteld dat
80% van de doelgroepkinderen op de Leerdamse scholen deze score halen
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1.2.3. Schakelonderwijs
Het gebeurt dat doelgroepkinderen aan het einde van groep twee nog niet het gewenste
taalniveau hebben bereikt6. Een aantal van hen heeft wellicht niet het peuterwerk bezocht
en heeft dus geen voorschoolse educatie doorlopen – bijvoorbeeld omdat zij nog niet
geïndiceerd en doorverwezen werden door JGZ 0-4, omdat zij opgegroeid zijn in een andere
gemeente of in een ander land. Deze kinderen hebben aan het einde van groep 2 slechts
twee jaar extra taalondersteuning gericht op het wegwerken van hun taalachterstand
(vroegschool) genoten. Daarmee is de doorgemaakte groei en het bereikte eindniveau
logischerwijs minder dan dat van kinderen die ruim 3 jaar VVE gevolgd hebben en bovendien
op een vroeger moment in hun ontwikkeling in het taalprogramma zijn ingestroomd. Als er
goede leerwinst geboekt is met VVE, kan vanwege het succes van de interventie, ondanks
het ontbreken van een indicatie, de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een
contextuele taalachterstand. Het aanbieden van woordenschat is de juiste methode om de
taalachterstand in te lopen. Het langer aanbieden van extra woordenschat heeft dus zin en
zal het kind beter op weg te helpen.
Andere kinderen hebben mogelijk wel degelijk de peuterspeelzaal bezocht en daar
voorschoolse educatie genoten. Zij hadden als peuter echter een dermate grote achterstand
dat zij als ‘ontoetsbaar’ aan VVE begonnen zijn. Met ruim 3 jaar VVE7 hebben zij wel
degelijk progressie geboekt, maar vanwege hun bijzonder lage startniveau hebben zij ondanks forse groei- niet het niveau bereikt dat wij voor hen ambiëren8. Als er goede
leerwinst geboekt is met VVE kan vanwege het succes van de interventie, ondanks het
ontbreken van een indicatie, de conclusie getrokken worden dat het om een contextuele
taalachterstand gaat. Ook voor deze kinderen heeft dus zin om nog een jaar langer extra
inzet te plegen op het woordenschat onderwijs.
Voor deze kinderen is er tot tenminste het einde van de looptijd van de nota “Kansen voor
Iedereen” het door de gemeente gesubsidieerde schakelonderwijs in schakelklas “De
Taalburcht” of schakelklas “Taalrijk”.
Het door de gemeente gefinancierde schakelonderwijs biedt dus extra kansen voor
doelgroepkinderen die geen volledig VVE traject hebben (kunnen) doorlopen of te kampen
hebben met een bijzonder grote taalachterstand waardoor 3,5 jaar VVE niet voldoende
soelaas biedt. Het door de gemeente gefinancierde schakelonderwijs biedt geen vervanging
van de door de basisschool aan te bieden vroegschoolse educatie. Ook is de gemeentelijke
schakelklas niet bedoeld om taalachterstanden veroorzaakt door dyslexie of een beperkte
intelligentie in te lopen. Deze taal achterstanden vallen onder het taakveld van
samenwerkingsverbanden.
De gemeente verwacht dat wanneer de verbetermaatregelen-VVE uit deze notitie
geëffectueerd zijn en hun vruchten afwerpen, de vraag naar het gemeentelijk
schakelonderwijs zal afnemen. Indien alle peuters met een contextuele taalachterstand tijdig
instromen in een kwalitatief hoogwaardig VVE traject en binnen drie jaar de 3000 woorden
van de BAK goed aangeboden krijgen, zullen er beduidend minder kinderen zijn die aan het
einde van groep twee nog altijd kampen met een contextuele taalachterstand dan nu het
geval is.
1.2.4. Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Wat houdt het nu
eigenlijk in, wat vraagt het van de scholen, wat levert het op? In Leerdam zien we
6

Leerdamse ambitie op basis van de Resultaatafspraken VVE: vaardigheidsscore 66,5 op taal voor kleuters Cito.
Met de methodieken die in januari 2014 gebruikt worden: Piramide zonder aanvullende geclusterde woordenschatmethode en tijdens
de vroegschoolse periode verschillende VVE-programma’s of een maatwerk aanpak.
8
Met de methodieken die in januari 2014 gebruikt worden: Piramide zonder aanvullende geclusterde woordenschatmethode en tijdens
de vroegschoolse periode verschillende VVE-programma’s of een maatwerk aanpak
7
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ouderbetrokkenheid als de betrokkenheid van ouders op het leerproces van hun kind. Deze
betrokkenheid komt in veel vormen en kan op veel manieren vorm gegeven, en dus ook
gestimuleerd worden. Voor doelgroepkinderen is het vooral van belang dat hetgeen op de
voor- of vroegschool wordt aangeleerd thuis wordt geoefend. Ook is het wenselijk dat de
ouders het leerproces van hun kind serieus nemen, er aandacht voor hebben. Zo ontstaat er
een omgeving waarbinnen het kind optimaal zijn voordeel kan doen met wat er bij de VVE
aan leer- en ontwikkelstof wordt aangeboden.
Gezien het feit dat een kind slechts een beperkt aantal uren op school zit, maar ook omdat
“ondersteuning van gezinnen wordt gezien als belangrijk voor het behouden van effecten op
de langere termijn, maar ook voor bescherming tegen bijvoorbeeld kindermishandeling en –
verwaarlozing, psychosociale problemen en criminaliteit op latere leeftijd (Leseman, 2007).
vraagt de gemeente nadrukkelijk aandacht voor de ouderbetrokkenheid. Het realiseren van
een goede ouderbetrokkenheid is voor wat de basisscholen betreft echter primair een zaak
van de scholen zelf. Niet alleen hebben zij de inhoudelijke en financiele verantwoordelijkheid
op dit vlak, zij weten ook het beste welke vorm van ouderbetrokkenheid voor hun leerlingen,
ouders en team de beste kansen biedt. De gemeente neemt haar regierol door het gesprek
over het belang van ouderbetrokkenheid, en dan vooral voor doelgroepkinderen, alsook de
verschillende vormen van ouderbetrokkenheid aan te jagen. Ook faciliteert zij scholen bij het
onderzoeken naar de wijze waarop ouderbetrokkenheid op hun school het beste kan
worden vormgegeven en is zij onder voorwaarden bereid tot cofinanciering van trainingen of
methodes.
1.2.5. Wat vergt het realiseren van deze doelstelling?
Het realiseren van deze doelstelling vergt dat de gemeente, Stichting Peuterwerk en
basisscholen:
1. aan doelgroepkinderen doelmatig een minimum aantal woorden
aanbieden, hun ontwikkeling stimuleren en hun taalvaardigheid vergroten;
2. deze kinderen een doorlopende leerlijn bieden teneinde optimale
kennisopbouw en resultaten te realiseren;
3. ouders motiveren om hun kind effectief te ondersteunen in zijn of haar
ontwikkeling;
4. resultaatgericht handelen en met regelmaat zowel de resultaten van de
leerlingen als het eigen handelen monitoren, zodat het handelen op de
resultaten kan worden afgestemd en het handelen zo nodig verbeterd kan
worden;
5. en kinderen met risico op een onderwijsachterstand toeleiden naar de
Voor- en Vroegschoolse Educatie.

In 2012 hebben de directie van Stichting Peuterwerk en SKCN, de besturen van de
basisscholen en de gemeente afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om een goede
doorgaande lijn te realiseren op het gebied van VVE aanbod en – aanpak9. Ook is er toen
een gezamenlijk ambitie geformuleerd ten aanzien van het te bereiken resultaat: een
vaardigheidsscore van 66.5 op de toets Taal voor Kleuters aan het einde van groep 2 (E2) .
De overeengekomen resultaatafspraken behoeven – zo bleek uit gesprekken afgelopen jaar
- echter nog evaluatie. Achterin deze notitie is een ontwikkelagenda opgenomen. Ook het
evalueren van de geformuleerde ambities van de Resultaatafspraken VVE is hierin
opgenomen.
9

Zie het document Resultaatafspraken VVE in 2012 in de bijlage.
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II Definiëring doelgroep en doelstelling
2.1 Voorschoolse fase
2.1.1 Doelgroep voorschoolse educatie
De doelgroep voor voorschoolse educatie bestaat uit:
1. Peuters met een gewicht volgens de landelijke ‘gewichtenregeling’;
2. Peuters met een taalachterstand, vast te stellen door het consultatiebureau op basis
van het Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek (VWO);
3. En peuters die opgroeien in een taalzwak gezin, of waarvan de eerste verzorger
taalzwak is. Dit is vast te stellen door de consultatiebureauverpleegkundige aan de
hand van de Leerdamse Criteria:
 Als er in het gezin geen of gebrekkig Nederlands wordt
gesproken; en/of
 Als er sprake is van zeer regelmatige opvang van het kind
door iemand die niet of gebrekkig Nederlands spreekt; en/of
 Als beide ouders na hun 15e geen onderwijs meer hebben
gevolgd
Er bestaat een contra-indicatie voor peuters met ernstige gedragsproblemen,
lichamelijke handicap, of lage tot zeer lage intelligentie.
De verschillende doelgroepindicaties worden als volgt benoemd en zijn verbonden aan het
volgend aanbod:
INDICATIE

INDICATIE OP BASIS VAN

Indicatie 1
Indicatie 2
Indicatie 3

Gewicht 1,2
Gewicht 0.3
Gewicht 0, wel
- taalzwakke context
- risico obv VWO t.a.v. taal- en
spraakontwikkeling
- ouders na hun 15e niet meer naar school
Achterstand op Sociaal Emotionele
Ontwikkeling o.b.v. VWO

Indicatie 4

Contra Indicatie

Gedragsproblemen/ handicap/ lage tot zeer
lage intelligentie

AANTAL EN TYPE
DAGDELEN
4 dagdelen VVE
4 dagdelen VVE
2 dagdelen VVE +
2 dagdelen regulier
PW

1 dagdeel VVE +
2 dagdelen regulier
PW
Verwijzing naar
gespecialiseerde
hulp
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2.1.2 Doelstellingen Voorschoolse Educatie
1. Tenminste 90% van de doelgroeppeuters met een indicatie 1 of 2
neemt deel aan een VVE programma.
2. Tenminste 70 % van de doelgroeppeuters met indicatie 3 of 4 neemt
deel aan
een VVE
programma.
3. We streven ernaar een voldoende en kwalitatief hoogwaardig
voorschools aanbod te realiseren, dat voldoet aan de vereisten vanuit
de wet OKE.

We streven ernaar een voldoende en kwalitatief hoogwaardig voorschools aanbod te
realiseren, dat voldoet aan de vereisten vanuit de wet OKE.
Met voldoende aanbod bedoelen we dat we streven naar:
1. een aanbod voor alle doelgroeppeuters met gewicht 1 en 2, en
2. een aanbod van 80% voor doelgroeppeuters met indicatie 3 en 4
Met kwalitatief hoogwaardig bedoelen we dat we inzetten op voorschoolse educatie die
optimaal effect sorteert doordat
a) men ouders van doelgroeppeuters in de leeftijd van 18 maanden tot 2 jaar en 4
maanden het programma Opstapje aan biedt, en op deze manier zo vroeg
mogelijk begint met het stimuleren van de ontwikkeling van een doelgroeppeuter,
het vergroten van de vaardigheid van de ouders en de ouderbetrokkenheid
b) op de peuterspeelzaal groepen gewerkt wordt met de VVE methode Piramide, of
een ander door het NJI erkend, evidenced based programma dat voldoet aan
artikel 5 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
(integraal VVE-programma)
c) de VVE methode op juiste wijze en volledig uitgevoerd wordt
d) de leidsters gecertificeerd zijn in het VVE programma en nascholing volgen
e) op de groepen gewerkt wordt met een observatiesysteem dat aansluit bij de
observatiesystemen die gebruikt worden op de vroegscholen
f) bij aanmelding relevante informatie van de peuters vergaard wordt
g) de ouders actief betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind
h) de ouders actief betrokken worden bij de VVE activiteiten op de VVE locatie
i) de ouders gemotiveerd worden om ook thuis de ontwikkeling van hun kind actief
te ondersteunen
j) er sprake is van een effectieve doorgaande lijn met zowel het consultatiebureau
als het basisonderwijs
a. ten minste met betrekking tot informatieoverdracht
i. middels gestandaardiseerde overdrachtsformulieren en
overdrachtprocedures die informeren over de begeleiding direct
relevante aspecten
ii. middels warme overdracht bij VVE kinderen
b. ten minste op het terrein van zorg en begeleiding
c. zo mogelijk ook met betrekking tot ouderparticipatie
d. bij voorkeur ook met betrekking tot aanvullende programma’s, zoals
observatiemethoden en woordenschatverwervings-methodieken

2.2

Vroegschoolse fase
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2.2.1 Doelgroep vroegschoolse educatie
De doelgroep voor de vroegschoolse educatie omvat
3. leerlingen uit groep 1 en 2, met VVE indicatie1 en 2,
4. en leerlingen met VVE indicatie 3, indien deze laatsten ook onvoldoende scoren
op de M1 toetst Taal voor Kleuters.

INDICATIE

CRITERIUM

Indicatie 1

Gewicht 1,2

VVE Leerling
obv gewicht

Indicatie 2

Gewicht 0,3

VVE leerling
obv gewicht

Indicatie 3

Gewicht 0, taalzwakke
context
en
score C,D,E op Taal voor
Kleuters M1 of
score IV of V op Taal voor
Kleuters M1
Gedragsproblemen,
lichamelijke handicap of lage
of zeer lage intelligentie.

VVE leerling
obv
Leerdamse
criteria

Contra indicatie

Term

Doelgroepleerling/VVE
leerling met indicatie
1
Doelgroepleerling/VVE
leerling met indicatie
2
Doelgroepleerling/VVE
leerling met indicatie
3

2.2.1 Doelstellingen Vroegschoolse Fase

1

80% van de doelgroeppeuters met een indicatie 1 of 2 behaalt op de toets
Taal voor Kleuters E2 tenminste een C score respectievelijk score III.

2

80% van de doelgroeppeuters met een indicatie 3 behaalt op de toets Taal
voor Kleuters E2 tenminste een score B respectievelijk een hoge III.

De besturen van de basisscholen in Leerdam hebben in het Convenant Resultaatafspraken VVE van
juni 2012 gezamenlijk de ambitie uitgesproken dat alle VVE leerlingen10aan het einde van groep 2 op
de toets Taal voor Kleuters een vaardigheidsscore behalen van 66.5. Dit betrof geen landelijke norm,
maar een door de werkgroep Resultaatafspraken VVE gekozen, en door het LEA overgenomen doel.
De definitie van VVE kinderen in het convenant Resultaatafsprake is “ 80% van de leerlingen die op
de starttoets ‘Taal voor kleuters’ op de basisschool (M1), een D of E score, respectievelijk een score
IV of V behaalt.” Deze 80% heeft betrekking op het feit dat van de kinderen die laag scoren een
10

de definitie van VVE leerlingen in het Convenant Resultaatafspraken: 80% van de leerlingen die op de starttoets ‘Taal voor kleuters’ op

de basisschool (M1), een D of E score, respectievelijk een score IV of V behaalt. Omgerekend zijn dit alle doelgroepkinderen volgens de
definitie uit Kansen Verzilveren. Om de doelstelling reëel te houden is vooralsnog 80% ipv 100% aangehouden. Dit is een groeidoelstelling,
uiteindelijk is het de bedoeling dat alle doelgroepkinderen op hun eigen niveau scoren.

13

gedeelte een taalontwikkelingsstoornis heeft, of een lage intelligentie en dus niet viel onder de
doelgroep van de VVE Resultaatafspraken. Uitgaande van de definitie doelgroepkinderen zoals deze
opgenomen stond in Kansen voor Iedereen, en we deze opnieuw geformuleerd hebben in dit
document betekent dit dat de overeengekomen ambitie ligt op een vaardigheidsscore 66.5 op de
toets taal voor kleuters, voor alle doelgroepkinderen.
Op 9 december 2013 is hier bovenstaande, meer concrete en realistische doelstelling aan
toegevoegd. Bij de jaarlijkse monitor zal steeds gekeken worden in hoeverre de doelstelling
gerealiseerd is. De ambitie blijft de stip op de horizon waar wij op koersen.
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III Activiteiten VVE Partners in de verschillende fases/ VVE beleid
Leerdam
3.1 Fase 0-2 jaar : Het consultatiebureau/ JGZ 0-4
3.1.1. Doelstelling:
1
2

Indiceren van de peuters en registreren van deze indicatie
Toeleiden van doelgroeppeuters naar de voorschoolse educatie bij
Stichting Peuterwerk en Opstapje

3.1.2. Prestaties
JGZ 0-4 ( Het consultatiebureau)
Screening en registratie
1. screent peuters op de doelgroepcriteria, te weten:
1) landelijke gewichtenregeling,
2) Van Wiechen Ontwikkelingsnonderzoek, onderdeel “taalontwikkeling” en
3) screening taalomgeving aan de hand van Leerdamse risico-criteria
2. registreert een afgegeven indicatie in het kinddossier
3. houdt in het kinddossier bij of het kind wel of niet opgegeven is voor de
peuterspeelzaal, en of het kind naar Opstapje of het peuterwerk gaat. Indien ouders
niet van plan zijn het kind op te geven, of het kind niet brengen, wordt de reden
hiervan vermeld.
4. bekijkt één keer per kwartaal samen met Stichting Peuterwerk hoeveel van de
geïndiceerde peuters ook werkelijk zijn gaan deelnemen aan peuterwerk en aan
voorschoolse educatie in Leerdam, en wat de reden is voor een eventuele
discrepantie in cijfers.
Toeleiding
5. motiveert de ouders van doelgroepkinderen actief tot deelname aan Opstapje en
VVE, en helpt bij inschrijving
6. motiveert ouders actief tot het geven van toestemming tot het overdragen van
informatie met betrekking tot de taalachterstand aan de voor- en of vroegschool, door
te wijzen op de kansen die dit het kind geeft
7. maakt gebruik van een gestandaardiseerd formulier voor de indicatie en toeleiding
naar peuterwerk met VVE;
8. stuurt het indicatie/aanmeldingsformulier, met toestemming van de ouders, naar
Stichting Peuterwerk
9. stuurt het VVE- dossier met toestemming van de ouders naar Stichting Peuterwerk.
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3.2. Voorschoolse fase
3.2.1 Doelstelling:
Voor de doelstelling: zie paragraaf 2.2.1. doelstelling voorschoolse fase.
3.2.2. Prestaties
Stichting Peuterwerk
Plaatsing
1. plaatst jonge doelgroeppeuters (peuters met een door het consultatiebureau
afgegeven VVE-indicatie) en hun ouders in het programma Opstapje
2. plaatst doelgroeppeuters in een VVE groep
3. rekent voor peuters met een VVE indicatie het voor hen geldende tarief, dat niet méér
bedraagt dan de minimale ouderbijdrage voor kinderopvang. Het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam stelt de ouderbijdrage voor
VVE peuters vast (voor tarief 2014 zie bijlage).
4. doet navraag bij consultatiebureau naar een al dan niet verleende indicatie, indien
ouders zich rechtstreeks, zonder tussenkomst van het consultatiebureau aanmelden.
5. Wanneer er wachtlijsten ontstaan voor VVE plaatsen krijgen de kinderen met een
VVE indicatie 1 en 2 (op basis van schoolgewicht) voorrang op de kinderen met een
VVE indicatie 3 en 4 (Leerdamse doelgroepuitbreiding). Indien binnen een groep van
geïndiceerde peuters voorrang verleend moet worden gaat de peuter met het laagste
indicatiecijfer voor (1 is lager dan 2).
Educatie en Kwaliteit
1. verzorgt voor kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot 28 maanden ( twee jaar en
vier maanden) met een door het consultatiebureau afgegeven VVE indicatie het
ouder-kind programma “Opstapje”
2. verzorgt kwalitatief hoogwaardig peuterwerk en voorschoolse educatie,
overeenkomstig de voorwaarden die beschreven staan in paragraaf 2.1.1.
3. streeft naar een optimaal educatief en pedagogisch aanbod, voeren overleg met de
gemeente als aanvullende maatregelen gewenst zijn
Ouderbetrokkenheid
4. stimuleert vanaf aanmelding van een VVE peuter actief de ouderbetrokkenheid van
de ouders
5. betrekken de ouders actief bij de VVE activiteiten op de VVE locatie zelf (de
peuterspeelzaal)
6. motiveren de ouders om ook thuis de ontwikkeling van hun kind actief te
ondersteunen aan de hand van door Stichting Peuterwerk aangereikte activiteiten
7. streeft ernaar dat in het vierde kwartaal van 2014 minimaal 60% van de ouders van 3
jarige doelgroeppeuters deelneemt aan een vorm van ouderactiviteiten. Dit doen zij
door ouders te informeren over het belang van hun deelname voor het leerproces van
hun kind en een programma aan te bieden dat ook aansluit op de behoefte en
interesse van de ouders.

Gezinsinkomen
bruto/mnd

Indicatie

Aantal
dagdelen

Ouderbijdrage
e
1 kind

Ouderbijdrage 2
kind dat

e
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< € 2300,> € 2300,-

1 &2
1& 2

4 VVE
4 VVE

< € 2300, -

3

>€ 2300, -

3

2 reg + 2
VVE
2 reg+ 2 VVE

< € 2300, >€ 3500, -

4
4

2 reg + 2 VVE
2 reg + 2 VVE

11

€ 10,€ 27,50

tegelijkertijd
deelneemt aan
VVE
€ 10,€ 18,-

€ 10,-

€ 10,-

Regulier voor
2 dagdelen
€ 10,Regulier voor
2 dagdelen

Regulier voor 2
dagdelen
€ 10,Regulier voor 2
dagdelen

3.3Vroegschoolse fase
Zie voor de doelstelling paragraaf 2.2.2., doelstellingen vroegschoolse fase.
3.3.1. Prestaties
3.3.1.1.Basisscholen met meer dan 20% doelgroepkinderen:
Basisschoollocaties waar zich in groep 1 en 2 meer dan 20% doelgroepleerlingen bevinden,
- bieden doelgroepleerlingen intensief taalonderwijs aan, bij voorkeur in de vorm van
klassikale vroegschoolse educatie met een dubbele bezetting1213.
- maken daarbij bij voorkeur gebruik van het programma Piramide dat ook op de
voorschool wordt gebruikt, maar ten minste van een door het NJI erkende, evidenced
based methode, die compatibel is met Piramide (zoals Puk en Ko) zodat er sprake is
van een optimale doorgaande leerlijn in het taalaanbod.
- realiseren ouderbetrokkenheid bij tenminste de ouders van de doelgroepleerlingen,
o door hen te betrekken bij het leerproces van het kind
o door het aanbieden van ouderavonden, ouderworkshops of oudercursussen,
afhankelijk van het taalniveau van de ouders van de doelgroepkinderen.
- draagt de school zorg voor een doorgaande leerlijn
 zij ontvangt de doelgroepkinderen op basis van warme overdracht
 zij neemt in het kinddossier op of een kind al dan niet voorschoolse
educatie heeft doorlopen en hoe lang
 zij draagt zorg voor een goede VVE-informatie overdracht naar de
middenbouw
 zij houdt in de middenbouw de aandacht voor taal en woordenschat bij
doelgroepleerlingen vast.

11

Op moment van verschijnen van de notitie zijn er geen peuterwerkgroepen van Stichting Peuterwerk zonder VVE programma in
Leerdam. Mocht de situatie ontstaan dat er zowel reguliere als VVE peutergroepen zijn, dan wordt deze verdeling toegepast.
12
. Naarmate scholen meer leerlingen hebben uit achterstandssituaties, ontvangen ze meer budget. Ze kunnen hiermee
bijvoorbeeld extra leerkrachten bekostigen. (…)In 2009 is daarnaast de Regeling impulsgebieden in het leven geroepen. Via die
regeling worden in aanvulling op de gewichtenregeling extra middelen uitgekeerd aan scholen in sociaaleconomisch zwakke
gebieden, vanuit de gedachte dat daar veel kansarme leerlingen wonen. (Onderwijsraad, Nr. 20130170/1039. p. 10))
13
Indien scholen tenminste 6% gewichtenleerlingen hebben ontvangen zij extra bekostiging van het rijk ten behoeve van extra
inzet voor deze kinderen. Daarnaast krijgen Basisscholen (zowel hoofd- en nevenvestigingen) met relatief veel leerlingen met
een onderwijsachterstand krijgen op grond van die gewichtenregeling extra geld om compensatie te bieden voor ongunstige
omgevingsfactoren. Doel van deze extra bekostiging op basis van de gewichtenregeling is dat hierdoor de kinderen zich alsnog
naar vermogen kunnen ontplooien.Uit: Staatsblad koninkrijk der Nederlanden, 2010, 687 . Deze middelen maakt een dubbele
inzet danwel andere extra inspanningen in het voordeel van deze kinderen mogelijk
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3.3.1.2. Basisscholen met minder dan 20% doelgroepkinderen
Op basisscholenlocaties waar minder dan 20% van de leerlingen van groep 1 en 2 een VVEindicatie 1 of 2 heeft
- biedt de school de doelgroepkinderen een adequaat en beredeneerd maatwerkaanbod om de contextuele taalachterstand in te lopen conform de
resultaatafspraken. Dit doet zij o.m. door het op niveau brengen van de
woordenschat van het kind tot een gedeelde woordenschat van 3000 woorden aan
het einde van groep 2. Deze vroegschoolse educatie kan op verschillende manieren
aangeboden worden: door het kind individueel te ondersteunen, door binnen het
klassikale werk extra aandacht aan de taalontwikkeling te besteden, of door in breder
verband (binnen het schoolbestuur of in samenwerking met het
samenwerkingsverband) in de vroegschoolse fase extra taalonderwijs te organiseren
(deeltijd “schakelklas”, volledige “schakelklas”, verlengde schooldag).
- realiseren ouderbetrokkenheid bij tenminste de ouders van de doelgroepleerlingen,
o door hen te betrekken bij het leerproces van het kind
o door het aanbieden van ouderavonden, ouderworkshops of oudercursussen,
afhankelijk van het taalniveau van de ouders van de doelgroepkinderen.
- draagt de school zorg voor een doorgaande leerlijn
 zij ontvangt de doelgroepkinderen op basis van warme overdracht
 zij neemt in het kinddossier op of een kind al dan niet voorschoolse
educatie heeft doorlopen en hoe lang
 zij draagt zorg voor een goede VVE-informatie overdracht naar de
middenbouw
 zij houdt in de middenbouw de aandacht voor taal en woordenschat bij
doelgroepleerlingen vast.
3.3.1.3. Alle basisscholen met doelgroepleerlingen
Alle basisscholen en stichting Peuterwerk gebruiken één zelfde, aanvullende methode,
gericht op het vergroten van de woordenschat. Deze methode vervangt niet de VVEmethode, zoals Piramide of Puk en Ko, maar is een aanvulling hierop. De methode wordt
zowel in de voorschoolse periode als in de basisschool periode gebruikt. Het hanteren van
één overkoepelende aanvullende methode heeft als voordeel dat de doorgaande lijn tussen
voor- en vroegschool, en eventueel het schakelonderwijs, wordt versterkt, zonder dat
scholen hun eigen methodiek hoeven op te geven.
Door inzet van een doorlopende, overkoepelende methode, kunnen we de resultaten die
geboekt zijn in de voorschoolse fase optimaal borgen. Ook ondersteund een concrete
doorgaande leerlijn bij het realiseren van een maximale totale leerwinst bij
(doelgroep)leerlingen.
3.3.2. Verantwoordelijkheid en financiering vroegschool
Anders dan bij Stichting Peuterwerk zijn de basisscholen zelf (o.m. financieel)
verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie en het behalen van de overeengekomen
resultaten. In de vroegschoolse fase werken vroegschool, gemeente en Stichting Peuterwerk
wel nauw samen om elk kind een optimale begeleiding te bieden.
3.3.3. Vroegschool als voorwaarde voor gemeentelijk schakelonderwijs
Om toegelaten te mogen worden tot de door de gemeente gefinancierde schakelklas moeten
de leerlingen
a) vroegschoolse educatie hebben doorlopen14,
15
b) en een door het consultatiebureau afgegeven VVE indicatie hebben
14
15

Indien zij in Leerdam aan de basisschool begonnen zijn.
Dit geldt voor kinderen geboren na 2012.
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Interventies om een taalachterstand in te lopen dienen tenslotte zo vroeg mogelijk te
worden aangeboden. Daarnaast is het van belang dat wanneer een kind voorschoolse
educatie heeft genoten de leerwinst hiervan geborgd wordt door het aanbieden van
vroegschoolse educatie. Schakelonderwijs eind groep 2, zonder dat er tijdens de belangrijke
jaren in groep 1 en 2 doelmatige VVE-begeleiding is geboden, is aanmerkelijk minder zinvol
dan aanvullend taalonderwijs na een goed VVE-traject. Vandaar dat de gemeente – teneinde
niet het paard achter de wagen te spannen - deelname aan vroegschoolse educatie
hanteert als toelatingseis voor de door de gemeente gefinancierde schakelklas.
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IV

Methodiek en de doorgaande leerlijn

4.1 Het VVE-programma
4.2. Doorgaande leerlijn
Stichting Peuterwerk , het basisonderwijs en de gemeente realiseren gezamenlijk een doorgaande
leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Hiertoe streven zij naar het gebruik van een
overkoepelende methode gericht op het verbeteren van de woordenschat van de leerlingen. Ook
worden doelgroepleerlingen altijd warm overgedragen wanneer zij van de voorschool naar de
basisschool gaan.
4.2.1. Doorlopend woordenschat programma
De scholen en Stichting Peuterwerk streven naar het in gebruik nemen van met een
gedeelde methode ter bevordering van de woordenschatverwerving. De gedachten gaan op
moment van het uitkomen van deze notitie uit naar Logo3000.
4.2.2. Warme overdracht
In de warme overdracht van doelgroepkinderen, zoals genoemd onder artikel 5 van het
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, informeren de voorschoolse
voorzieningen de basisscholen in ieder geval over:
- de duur van de deelname aan voorschoolse educatie;
- uitkomsten van toetsen/observaties van de leerling op het gebied van taal en rekenen;
- informatie over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.
Deze elementen zijn opgenomen in het gestandaardiseerde overdrachtsformulier.
4.2.2.1 Voorschoolse voorzieningen
Algemene procedure overdracht:
- Bij inschrijving voor de voorschoolse educatie geven ouders al toestemming om
informatie te delen met de volgende ‘fase’, te weten, de ontvangende basisschool;
- Op basis hiervan wordt van alle peuters het overdrachtsformulier ingevuld en
opgestuurd naar de ontvangende school.
o

Het overdrachtsformulier bevat informatie over de ontwikkeling van het kind die de
ontvangende school nodig heeft om kind vanaf ontvangst direct adequaat te
kunnen begeleiden en een passend aanbod te doen.

o

Indien ouders nadrukkelijk bezwaar maken tegen het overdragen van het dossier
van hun kind overhandigt de leidster/leider bij deze overdracht het door de ouders
ondertekende formulier waarin zij hebben aangegeven bezwaar te maken tegen
overdracht van het dossier.

o
Procedure warme overdracht:
- De leidster/leider van de voorschool initieert 2 maanden voordat een doelgroepkind
aan de basisschool begint een bespreking met de ontvangende basisschool. In dit
gesprek bespreken zij aan de hand van een overdrachtsformulier de resultaten van
en bevindingen omtrent de kinderen die voorschoolse educatie hebben gevolgd en
binnenkort naar de basisschool gaan; Dit overleg is tevens het moment waarop
basisschoolleerkrachten niet eerder ter sprake gekomen aspecten inzake de
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-

ontwikkeling van een andere, pas begonnen kleuter kunnen voorleggen aan de
leidster van de voorschoolse voorziening.
De Voorschoolse voorzieningen gebruiken hiertoe het gestandaardiseerde
Leerdamse overdrachtformulier;

4.2.2.2. Basisscholen
Warme overdracht:
- Basisscholen die doelgroepleerlingen ontvangen 2 maanden voorafgaand aan het
moment waarop een doelgroepleerling die de voorschool heeft doorlopen aan de
basisschool begint, overleg met de voorschool.
- In dit gesprek bespreken zij de resultaten van, en bevindingen omtrent de leerlingen
die voorschoolse educatie hebben gevolgd en binnenkort bij hen op school beginnen,
en zo nodig ook niet bij de overdracht besproken bijzonderheden van zojuist op de
basisschool begonnen doelgroepkinderen.
- Basisscholen noteren in het eigen systeem of en hoe lang een leerling voorschoolse
educatie heeft genoten.
- Basisscholen die doelgroepleerlingen ontvangen, maken gebruik van de informatie
die de voorschool door middel van warme overdracht verstrekt, teneinde
doelgroepleerlingen een optimale start op de basisschool te geven en geen leerwinst
verloren te laten gaan.

V

Kwaliteitszorg

5.1. Verzameling basisgegevens
In het kader van de VVE en Schakelmonitor ten behoeve van de kwaliteitszorg van de
onderwijsachterstandenbestrijding, voorzien de navolgende partijen de gemeente van de
volgende gegevens:
5.1.1.JGZ 0-4:
- het aantal geïndiceerde doelgroeppeuters,
- verdeeld naar indicatie;
- en gedifferentieerd per wijk
5.1.2. Stichting Peuterwerk:
- de leerlingen (op initialen en geboortedatum) die voorschoolse educatie volgen;
- de duur van dit voorschoolse aanbod ( moment van in- en uitstroom).
- de toetsresultaten van de doelgroeppeuters
5.1.3. Basisscholen met meer dan 12% doelgroepleerlingen in groep 1 en 2
- de leerlingen (initialen en geboortedatum) die vroegschoolse educatie volgen in
groep 1 en 2; (ter vergelijking met de indicaties die het consultatiebureau afgeeft)
- de duur en aard van dit vroegschoolse aanbod ( start – en eindmoment, maatwerk/
verlengde schooldag /klassikaal aanbod), geanonimiseerd.
- de leerlingen (initialen en geboortedatum) die worden doorverwezen naar het
schakelonderwijs (ter vergelijking met de indicaties die het consultatiebureau afgeeft )

5.2.Monitoring
In het kader van de monitoring van de resultaten van de voor- en vroegschoolse
educatie (en schakelonderwijs) verstrekken basisscholen met meer dan 12%
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doelgroepleerlingen conform het LEA werkplan, alle in het werkplan vermelde
informatie16 aan de partij die ten behoeve van de monitor de informatie verzamelt en
analyseert.
Het onderwijsbeleid in Leerdam kent twee type monitors. De kleine monitor, zoals
uitgevoerd in 2013, welke herhaald zal worden in 2014, is bedoeld als tussentijdse
bestandsopname. Het brengt de resultaten van dat moment in kaart en dient om de
(voor) scholen en de gemeente te informeren over waar zij staan met hun VVE beleid
en – resultaten. Als zodanig is de kleine monitor werkelijk een ‘vinger aan de pols’
monitor, biedt het zo nodig aanknopingspunten voor tussentijdse verbeteringen van
de individuele scholen. Het betreft nadrukkelijk geen evaluatie, wel een legitimering
van de verstrekte VVE-subsidies en subsidies ten behoeve van schakelklassen. De
grote monitor, voorzien voor 2015 en eerder uitgevoerd in 2012, brengt de resultaten
over een langere periode in beeld. De monitor van 2015 zal uitsluitsel geven over de
mate waarin de gemeente, scholen en peuterspeelzalen, in samenwerking met JGZ
0-4 er gezamenlijk en individueel in geslaagd zijn om een afdoende, kwalitatief
hoogwaardig en coherent VVE aanbod te realiseren. Deze monitor biedt daarmee
inhoudelijke informatie voor het nieuw te ontwerpen beleid en grondslag voor te
maken keuzes binnen het beleid.

5.3 Zorgstructuren
5.3.1. Huidige zorgstructuur
5.3.1.1.Voorschoolse periode
De overdracht en de afstemming tussen voorscholen en de (externe) zorgstructuur, zoals
met Bureau Jeugdzorg en RIVAS, danwel het CJG, vindt in 2013 nog plaats via het CJG
netwerk. In dit CJG netwerk heeft de pedagogisch medewerker van stichting Peuterwerk
zitting, evenals de VVE verpleegkundige van het consultatiebureau en vertegenwoordigers
van de verschillende signaleerders en zorgaanbieders.
Bij zorgen over de ontwikkeling van een peuter kan de leidster/leider advies vragen van de
pedagoog verbonden aan Stichting Peuterwerk. De pedagoog kan het kind observeren en
behandelingsadviezen geven. Bij lichte problematiek kan zij kortdurend het gesprek aan
gaan met de ouders van de peuter en hen adviseren over de begeleiding van hun kind.
Mocht de problematiek complexer zijn, dan kan de pedagoog de casus bespreken op het
CJG-netwerk, waarna er zo nodig doorverwezen wordt naar CJG partners als Rivas en
Bureau Jeugdzorg.
5.3.1.2. Basisschool-periode
Bij zorgen over de ontwikkeling van een doelgroepkleuter kan de leerkracht de Intern
Begeleider (IB-er) van de school om advies vragen. Zo nodig kan de IB-er het kind
bespreken op het Zorg Advies Team Indien verdere consultatie of verwijzing nodig is en de
problematiek niet onderwijskundig van aard is, maar het gaat om ‘zorg’, al dan niet in
verband met de ‘gezinssituatie’, zal de casus door de vertegenwoordiger van het
samenwerkingsverband ingebracht worden op het CJG netwerk.
In principe zijn de kinderen op de Leerdamse basisscholen verzekerd van zorg volgens de
“”1 kind 1 plan methode” en het “zorg voor jeugd”- meld systeem.
16

de progressie van de doelgroepleerlingen tussen M1 en E2 met en zonder vroegschoolse educatie
tussen starttoets M1 in groep 1 en E2 groep 2(geanonimiseerd en geclusterd per schoollocatie en per groep, met vermelding of
het kind al dan geen voorschool heeft doorlopen, en hoe lang, zo mogelijk naar indicatie
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CAVE: Op dit moment zijn de zorgplannen naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet en
ondersteuningsplanning van de samenwerkingverbanden Onderwijs vol in ontwikkeling. Naar
verwachting komt de taak van het CJG in Leerdam te liggen bij de sociale wijkteams, en zal
op de scholen bij het ZAT een brugfunctionaris zorg/gezin aansluiten, waardoor de lijnen
richting zorg bij op school geconstateerde problematiek zo kort mogelijk zijn.
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VI

Overzicht “Regelingen en afspraken”
1. Indicatie en registratie
doelgroeppeuters door JGZ
-

registratie VVE indicatie
a.d.h.v. het Leerdams indicatieprotocol
en gemeentelijke definitie conform
Kansen Verzilveren
DOEL: verhogen van het aantal
doelgroeppeuters dat VVE volgt
(vergroten bereik).

uitwerking van

Kansen voor Iedereen:
Uitgangspunt 1: alle kinderen
krijgen een passend aanbod
6.3 : bevorderen doorgaande lijn
7, p. 13: “Belangrijke wens blijft
het bereiken van zoveel mogelijk
doelgroepkinderen en hen deel te
laten nemen aan een VVE
programma”

Gerealiseerd:
1 oktober
2013
Gerealiseerd:
1 september
2014

7.1 en het realiseren van een
dekkend en sluitend aanbod van
voor- en vroegschoolse educatie in
de gemeente. doelgroeppeuters

Tussenstand, adhv advies inspectie
-verbeteren monitoring

2. Toeleiding doelgroeppeuters door
JGZ 0-4 naar Opstapje en
voorschoolse educatie/stichting
Peuterwerk
-

Door o.m.
1) duidelijk schetsen van het belang van
VVE, de kansen die deelname aan
peuterwerk/VVE het kind biedt en
2) continue navraag naar deelname aan
peuterwerk/VVE en registratie hiervan.

KvI: Uitgangspunt 1: Kansen voor
Iedereen
7: “Belangrijke wens blijft het
bereiken van zoveel mogelijk
doelgroepkinderen en hen deel te
laten nemen aan een VVE
programma”

Gerealiseerd:
1 oktober
2013

7.1 en het realiseren van een
dekkend en sluitend aanbod van
voor- en vroegschoolse educatie
in de gemeente.

-

Toeleiding a.d.h. v. toeleidingsformulier
met toestemming van de ouders.
in nauwe samenwerking met Stichting
Peuterwerk

doelgroeppeuters
uitgangspunt 3: betrokkenheid

Gerealiseerd:
1 maart 2014

van ouders is essentieel.

DOEL: verbeteren doorgaande lijn en
verhogen bereik

3. Warme overdracht JGZ 0-4 naar
Stichting Peuterwerk, met
toestemming van ouders,

KvI:
uitgangspunt 3: betrokkenheid

Gerealiseerd
per 1 februari

24

o
o

a.d.h.v. gestandaardiseerd
overdrachtsformulier
indien ouders niet toestemmen,
door de ouders ondertekend
“geen-toestemming”formulier

DOEL: 1) vergroten bereik en
2) op tijd kunnen starten met
VVE

van ouders is essentieel
17
6.3 : bevorderen doorgaande lijn

2014

hfst 7: vergroten van het bereik
van doelgroeppeuters,
inzetten op het bereik van lastig
te bereiken ouders en
doelgroeppeuters
Tussenstand: betere
doorgaande lijn, aanhaken JGZ,
betere en systematische
monitoring

4. Warme overdracht van de voorschool
naar vroegschool.
o a.d.h.v. gestandaardiseerd
overdrachtsformulier dat in
onderling overleg tot stand
komt.
o indien ouders niet toestemmen,
door de ouders ondertekend
“geen-toestemming”formulier
Doel: 1) Vergroten bereik vroegschool
2) Verbeteren doorgaande lijn
3) Sluitend maken van de keten.

KvI: Uitgangspunt 1: kansen
voor iedereen! ook

Gerealiseerd:
1 mei 2014

doelgroepkleuters
6.3 : verbeteren van de
doorgaande lijn
hfst 7:
Vergroten van het bereik van
doelgroepkinderen, dus ook
borgen dat zoveel mogelijk
doelgroepkleuters een passend
aanbod krijgen.
Tussenstand: verbeteren
doorgaande lijn, verbeteren
bereik vroegschoolse educatie.

1717

De gemeentelijke regierol beslaat vooral het faciliteren van het proces van samenwerking en het binden op de inhoudelijke

visie en uitwerking daarvan. De gemeente moet jaarlijks overleg voeren met schoolbesturen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen en verplicht afspraken maken over:
a. een zo groot mogelijke deelname van kinderen aan voorschoolse educatie, met als aandachtspunten het vaststellen welke
kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal in aanmerking komen voor voorschoolse educatie, de
wijze waarop kinderen worden toegeleid naar voor- en vroegschoolse educatie en de organisatie van een doorlopende
leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie.
b. De resultaten van vroegschoolse educatie.
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5.Verbeterde doorgaande leerlijn mogelijk
maken, op basis van een paraplu programma
m.b.t. woordenschatverwerving
-

-

invoering bij Stichting Peuterwerk
volledig financieren
indien een methode Leerdam breed
door scholen wordt ingevoerd,
cofinanciering van het programma voor
vroegscholen

Kvi:
uitgangspunt 4: samenwerking
tussen de partners bevorderen
6.3 verbeteren doorgaande
leerlijn
Tussenstand:

Gerealiseerd:
1 september
2014

-verbeteren bereik en kwaliteit
vroegschoolse educatie
-bevorderen doorgaande leerlijn.

Gerealiseerd:
1 januari
2015

Doel: 1) verhogen kwaliteit VVE op zowel voorals vroegschool
2) verbeteren doorgaande lijn
-

-

cofinanciering op 50-50 basis.
Subsidieplafond: € 60.000, -

6.Verbeterde ouderbetrokkenheid
-

aanvullend programma mogelijk maken
voor het peuterwerk/VVE - in overleg
met Stichting Peuterwerk

Kvi:
Uitgangspunt 2: betrokkenheid
van ouders bij de

Gerealiseerd
1 september
2014

schoolloopbaan van hun

-

indien basisscholen Leerdam
gezamenlijk een programma wensen te
doorlopen of aan te schaffen is
gemeentelijke cofinanciering mogelijk

kinderen is essentieel
7.2
“De gemeente Leerdam wil
blijven investeren in taal- en
opvoedings-ondersteuning voor
ouders van voor- en

Doel: verbeteren resultaten op zowel korte als
lange termijn van doelgroepleerlingen.

-

cofinanciering basisscholen op 50/50
basis.

vroegschoolse periode tot en
met het voortgezet
onderwijs,(…) door
opvoedingsondersteuningstrajecten zoals Opstapje en
Stevig Ouderschap.”

18

Tussenstand: verbeteren
ouderbetrokkenheid

7.VVE scholing leidsters SKCN

KvI: uitgangspunt 1:- kansen
voor iedereen, dus ook voor de

Gerealiseerd:
1 maart 2014

kinderen die niet het peuterwerk

Doel:
1)

18

verbeteren bereik voorschoolse
educatie.

kunnen bezoeken vanwege bv.
het werkrooster van de ouders.
KvI, p. 16

De betrokkenheid van ouders en opvoeders bij de ontwikkeling van hun kinderen is essentieel. De gemeente Leerdam wil

blijven investeren in taal- en opvoedingsondersteuning voor ouders van voor- en vroegschoolse periode tot en met het
voortgezet onderwijs. Enerzijds door het aanbieden van trajecten in het kader van de Participatiewet 18 (uitvoering door
Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) en anderzijds door het realiseren van
opvoedingsondersteuningstrajecten zoals Opstapje en Stevig Ouderschap.
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2) harmonisatie peuterwerk en
kinderopvang

De kinderdagverblijven in
Leerdam moeten ook een
aanbod voorschoolse educatie
gaan realiseren.

8. Werkoverleg Overleg 0-6
De doorgaande leerlijn wordt versterkt
door frequentere 0-6 overleggen.
Er komen per jaar 4 a 6 overleggen voor
alle ‘VVE-(bege)leiders’’:
consultatiebureauverpleegkundigen,
VVE leidsters/coördinatrice en
basisschoolleerkrachten groep 1 en 2.

KvI: uitgangspunt 3:
Samenhang tussen onderwijs en
andere beleidsvelden, zoals zorg
Uitgangspunt 4: partners
ondersteunen bij hun
maatschappelijke opdracht.
6.3 doorgaande lijn bevorderen

Doelstelling overleg zelf: afstemmen van
praktijk, methodieken en procedures.
Uitwisselen best practices. Sluitend
maken van de keten.

7.1 : optimaliseren aanbod, ook

Doelstelling: betere doorgaande lijn en
verhogen kwaliteit VVE

leerlijn verstevigen.

9.Tegemoetkoming kosten nieuwkomerskinderen




Teneinde deze kinderen zich vlot
zelfstandig te laten handhaven
Teneinde meer kennis over
woordenschat ontwikkeling/NT2 in
de school te brengen
De groepen te ontlasten zodat
doelgroepkinderen niet leiden onder
de komst van nieuwkomerskinderen in de klas

Gerealiseerd:
1 oktober
2013

op de vroegschool
Tussenstand: doorgaande

KvI: Verbeteren kwaliteit VVE

Gerealiseerd:
1 maart 2014

Partners ondersteunen bij hun
maatschappelijke opdracht.

ontvangen scholen voor maximaal 3
nieuwkomersleerlingen per bestuur een
tegemoetkoming a € 4.000, - in de
kosten van de begeleiding van deze
leerlingen
Doel: verbeteren resultaten vroegschoolse
educatie.

10. Verhogen taalniveau peuterleidsters
1) Toetsen taalvaardigheid van de
peuterleidsters
2) Zo nodig scholen van peuterleidsters
om te voldoen aan de herziene taaleisen
voor peuterleidsters VVE (Mondeling F3,
schriftelijk F2).

Kvi: 7.4- kwaliteitseisen VVE –
deze worden per 2016 naar
boven toe bijgesteld – alle
leidsters dienen dan op niveau
F3 te kunnen communiceren..

Gerealiseerd:
oktober 2014
Gerealiseerd:
oktober 2015
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VII Conclusie
In juni 2013 konden we vaststellen dat gemeente Leerdam en haar partners goede
vorderingen hadden gemaakt in hun poging om een goed en sluitend VVE aanbod te
realiseren. Tegelijkertijd moesten we concluderen dat bepaalde aspecten van goed
onderwijsachterstandenbeleid onderbelicht waren gebleven, zoals ouderbetrokkenheid. Ook
in de doorgaande leerlijn waren verbeterslagen te maken. De keten van het
consultatiebureau tot aan het einde van groep twee en indien nodig het schakelonderwijs
was nog niet sluitend. Bovendien zou er nog belangrijke winst te boeken zijn in de
opbrengsten van de VVE door de maatwerk-aanpak op de vroegschool te versterken en door
de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool te verbeteren. In dit laatste geval gaat het
om de mate waarin in het educatief aanbod op elkaar aansluit, alsook het weer in gebruik
krijgen van de warme overdracht bij elk doelgroepkind.
Met de in deze notitie beschreven aanscherping van beleid wil de gemeente bevorderen dat
alle kansen die er voor samenwerking rond een kind met een taalachterstand liggen, ook
werkelijk benut worden. Hier profiteren zowel de aanbieders van VVE als de Leerdamse
kinderen van. Daarnaast wil de gemeente vanuit haar regierol de aandacht richten op de
kansen die nieuwe wetenschappelijke inzichten en programma’s kinderen en uitvoerders
kunnen bieden. Door deze kansen onder de aandacht te brengen en de aanbieders te
faciliteren om deze in praktijk te brengen, wil ze het mogelijk maken dat élk kind dat in
Leerdam naar school gaat, zijn of haar kansen kan verzilveren.
Afgelopen half jaar zijn er veel overleggen gevoerd over de inhoud van dit document en zijn
de eerste instrumenten in partnerschap ontwikkeld. We hebben er dan ook alle vertrouwen in
dat wij met deze nadere uitwerking van Kansen voor Iedereen , de eerste doelstelling van
Kansen voor Iedereen weer een stap dichterbij hebben gebracht:
“ In de gemeente Leerdam krijgen alle kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar voldoende
kansen om zich te ontwikkelen tot volwaardige, actieve en verantwoordelijke deelnemers van
de maatschappij.”
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Partners Onderwijs Achterstanden Beleid Leerdam
In Leerdam wordt het Onderwijs Achterstandenbeleid uitgevoerd door de volgende partners:






JGZ 0-4
Stichting Peuterwerk
Alle basisscholen
Stichting Logos - Schakelklas de Taalburcht
Stichting O2A5 – Schakelklas Taalrijk

Deze partijen staan als partners genoemd in Kansen voor Iedereen, zijn als partners met de
gemeente en elkaar de Resultaatafspraken VVE overeengekomen, en staan, mede op basis hiervan,
genoemd in het gemeentelijk subsidieprogramma.


Partner voor uitvoering van regulier peuterwerk
 Stichting Peuterwerk (zie uitgangspunt 1, Kansen voor Iedereen en
subsidieprogramma)



Partners in de toeleiding naar voorschoolse educatie
 JGZ 0-4;
 Stichting Peuterwerk –optimalisering bereik door inzet van buurtmoeders,
project Opstapje, informatievoorziening, samenwerking met JGZ 0-4.
 alle basisscholen (met uitzondering van Basisschool Johannes Calvijn, zie
document resultaatafspraken VVE).



Als uitvoerder van de voorschoolse educatie heeft Stichting Peuterwerk de
opdracht om een dekkend aanbod van voorschoolse educatie te verzorgen en
het bereik van doelgroepkinderen te optimaliseren. Zij werkt hiertoe nauw samen
met de verwijzer,
JGZ 0-4. Indien uit monitoring blijkt dat er specifieke
groepen doelgroepkinderen niet deelnemen aan voorschoolse educatie is het aan
Stichting Peuterwerk om het bereik te verhogen door het aanbod aan te passen of
uit te breiden.
Partner voor uitvoering Voorschoolse Educatie
 Stichting Peuterwerk (zie Resultaatafspraken VVE en subsidieprogramma’s ).
Als uitvoerder van de voorschoolse educatie heeft Stichting Peuterwerk de opdracht
om te hoogwaardige voorschoolse educatie te verzorgen Om zo vroeg mogelijk de
taalontwikkeling van doelgroepkinderen bevorderen en tegelijkertijd het bereik te
optimaliseren voert stichting Peuterwerk het programma Opstapje uit. Opstapje is een
programma dat beoogt om op jonge leeftijd (1,5 jaar – 2 jaar en 4 maanden) de
ontwikkeling van doelgroepkinderen te stimuleren door ouders begeleiding te bieden
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in de talige en speelse interactie tussen ouder en kind. Er is ook ruimte voor
opvoedingsvragen.19
Ouder en kind komen 1 keer per week naar de peuterspeelzaal om met hun kind te
spelen, advies te krijgen en samen te praten. Door deelname aan Opstapje begrijpen
ouders vaak beter het belang van voorschoolse educatie voor hun kind. Ook verlaagt
het de drempel om het kind na afloop van het programma deel te laten nemen aan
peuterwerk of voorschoolse educatie.
In Leerdam draaien alle gesubsidieerde peutergroepen op basis van de VVEmethode Piramide. Dit betekent dat er op alle groepen een pedagogisch en educatief
doordacht programma wordt aangeboden dat alle kinderen in hun ontwikkeling
ondersteunt. Ook maakt het mogelijk dat doelgroeppeuters die VVE volgen en nietdoelgroeppeuters daarom bij elkaar in dezelfde groep worden geplaatst. Het verschil
is dat doelgroepkinderen 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan, en nietdoelgroepkinderen de peuterspeelzaal twee ochtenden in de week bezoeken. In het
combineren van doelgroepkinderen met “reguliere” kinderen liggen kansen. Kinderen
kunnen van elkaar leren en elkaar helpen in de ontwikkeling.20 Deze toegevoegde
waarde geldt zowel voor de doelgroepkinderen als voor de niet-doelgroepkinderen.


Partners voor vroegschoolse educatie:
 alle basisscholen
Hiermee wijkt Leerdam af van veel andere gemeenten, waar een klein aantal
basisscholen vroegschoolse educatie verzorgt. Deze basisscholen zijn de enige en
directe VVE-partners van de voorschool en de gemeente. In deze gemeenten gaan
doelgroepkinderen dan ook, conform de gedachte achter Passend Onderwijs, naar
de basisscholen waar men gespecialiseerd is in vroegschoolse educatie.
In Leerdam is in 2006 afgesproken dat alle basisscholen vroegschoolse educatie
aanbieden aan doelgroepkinderen. Zij doen dit op een manier die bij de school en bij
de leerling past. Scholen met veel doelgroepleerlingen bieden klassikaal VVE aan,
scholen met minder doelgroepleerlingen doen dat middels een
‘maatwerkprogramma’. We hebben geconstateerd dat vanwege de grote
differentiatie die dit vereist, het niet altijd eenvoudig is om een adequaat aanbod te
doen. Dit ondanks het gegeven dat het rijk scholen met ten minste 6%
doelgroepleerlingen extra middelen geeft om hun taak goed te kunnen uitvoeren.
De gemeente heeft vanuit haar regierol besloten om, wanneer de Leerdamse
basisscholen Leerdam- breed eenzelfde instrument implementeren dat de
doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool bevordert en het VVE rendement

19

Kansen voor Iedereen, 7.2, p. 14: “De gemeente Leerdam wil blijven investeren in taal- en opvoedingsondersteuning voor

ouders van voor- en vroegschoolse periode tot en met het voortgezet onderwijs. Enerzijds door het aanbieden van trajecten in
het kader van de Participatiewet19 (uitvoering door Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) en
anderzijds door het realiseren van opvoedingsondersteuningstrajecten zoals Opstapje en Stevig Ouderschap.”
uit: kansen voor Iedereen.
20

p. 16, Kansen voor Iedereen. Vervolg: Vooruitlopende op de resultaten van dit onderzoek (naar positie die het reguliere

peuterspeelzaalwerk inneemt, de wijze waarop deze blijvend gecombineerd kan worden met het overige VVE aanbod en wat de
beste financieringsstructuur is) wordt voorgesteld voor de subsidiering van het reguliere peuterwerk vast te houden aan de
huidige voorwaarden zoals die gelden op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Leerdam 2006 en het
subsidieprogramma.”

.
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verhoogt, de scholen te ondersteunen bij de aanschaf hiervan middels
cofinanciering.
In 2015 staat een grote VVE- en Schakelmonitor gepland. Alle partners krijgen tot en
met 2015 de tijd om de vroegschoolse educatie goed vorm te geven. Wanneer uit de
monitor van 2015 blijkt dat er scholen zijn waar doelgroepkinderen hun achterstand
onvoldoende kunnen inhalen, of waar doelgroepkinderen zelfs afstromen, zal de
organisatie van vroegschoolse educatie in Leerdam mogelijk moeten worden
heroverwogen.


Partners voor schakelonderwijs:
 Stichting Logos ( uitvoering Schakelklas De Taalburcht)
(zie subsidieprogramma’s)
 Stichting O2A5 (uitvoering Schakelklas Taalrijk) (idem)

Gemeente Leerdam subsidieert tot tenminste het einde van de looptijd van de nota
Kansen voor Iedereen schakelonderwijs aan als instrument om het onderwijs
achterstanden beleid vorm te geven en kinderen contextuele taalachterstanden in de
laten lopen.
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Bijlage 1: Begripsbepaling
Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK)
De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters is een lijst van de 3000 woorden die het meeste
voorkomen in alle VVE methodes, interactie met leidsters en peuters, leerkrachten en
kleuters en meest gebruikte prentenboeken. De BAK is opgesteld in opdracht van gemeente
Amsterdam door het ITTA – vandaar het bijvoeglijk naamwoord Amsterdams. Inmiddels
noemt men de BAK ook wel de Basiswoordenlijst Alle Kleuters

Contextuele of blootstellingsachterstand in een bepaalde taal
Een taalachterstand door onvoldoende blootstelling aan de eerste taal van een kind wordt
een blootstellingsachterstand genoemd (Van der Ploeg et al., 2007). Met de ‘eerste taal’ van
een kind wordt bedoeld de meest gesproken taal (Eenheid van Taal, Richtlijn Handboek
Eenheid van Taal, Platform Jeugdgezondheidszorg, Richtlijn 2, februari 2005). Er zijn twee
vormen van een blootstellingsachterstand in het Nederlands. Het kan voorkomen bij kinderen
die worden opgevoed in een andere taal, maar het kan ook worden veroorzaakt bij kinderen
met Nederlands als eerste taal met wie weinig of slecht Nederlands wordt gesproken. Als bij
anderstalige kinderen de taalontwikkeling in de andere taal goed verloopt (geen
blootstellingsachterstand in die taal en geen achterliggende taalontwikkelingsstoornis) is er
normaal gesproken geen probleem met het aanleren van het Nederlands als tweede taal.

Taalachterstand
Een taalachterstand kan worden veroorzaakt door een stoornis bij het kind
(taalontwikkelingsstoornis), door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving
(blootstellingsachterstand) of een combinatie van beide. Het onderscheid is van groot belang
voor het in te zetten vervolgtraject. Zo zijn programma’s voor voor- en vroegschoolse
educatie (VVE programma’s) vooral bedoeld voor kinderen met een blootstellingsachterstand
in het Nederlands, als een taalontwikkelingsstoornis is uitgesloten (Van der Ploeg et al.,
2007)

Taalontwikkeling
Taalontwikkeling betreft de ontwikkeling van de woordenschat en het verwerven van inzicht
in het hanteren van grammaticale en communicatieve regels (Platform
Jeugdgezondheidszorg, 2005)

Taalontwikkelingsstoornis
Taalontwikkelingsstoornissen kunnen op zichzelf staand voorkomen zonder duidelijk
aanwijsbare oorzaak. Deze worden specifieke taalontwikkelingsstoornissen genoemd. Niet
specifieke taalontwikkelingsstoornissen zijn geheel of gedeeltelijk verklaarbaar vanuit een
duidelijk aanwezige ongunstige beïnvloedende factor, zoals gehoorverlies, lage intelligentie,
algeheel vertraagde ontwikkeling of afwijkingen van het spraakorgaan. Voor kinderen met
specifieke taalontwikkelingsstoornissen is taaltherapie (logopedie) aangewezen, soms
gecombineerd met ouderbegeleiding. Voor alle andere kinderen geldt een ander
therapieplan zoals hoorapparatuur bij gehoorproblemen, algehele ontwikkelingsstimulatie bij
mentale retardatie en een chirurgische ingreep bij anatomische afwijkingen. Daarnaast komt
taaltherapie in aanmerking.
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Spraakontwikkeling
Spraakontwikkeling betreft de ontwikkeling van het klanksysteem van een taal, dat wil
zeggen het leren waarnemen en produceren van klanken zoals die in een bepaalde taal
voorkomen (Platform Jeugdgezondheidszorg, 2005)

Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek
Het Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek (kortweg het Van Wiechenonderzoek) is bedoeld
als hulpmiddel voor de JGZ-professional om op systematische wijze de ontwikkeling van een
kind in kaart te brengen. Het Van Wiechenonderzoek is geen screeningsinstrument. Een
screeningsinstrument bepaalt of een individu tot de (meestal zeer grote) groep personen met
een normaal risico op een bepaalde aandoening behoort of tot de (meestal zeer kleine)
groep met een duidelijk verhoogd risico op een bepaalde aandoening. Bij screening is het
oordeel van de onderzoeker van geen belang. De uitslag is positief of negatief. Bij het Van
Wiechenonderzoek speelt, evenals bij signaleringsinstrumenten, het oordeel van de
onderzoeker wel degelijk een rol. Ook kunnen op basis van het Van Wiechenonderzoek
geen diagnoses worden gesteld. Wel kan de onderzoeker met de bevindingen een gerichte
en goed onderbouwde vraag stellen bij verwijzing.
Het Van Wiechenonderzoek is een onderdeel van de totale kwaliteitscyclus rondom de
opsporing van een taalachterstand bij een kind. Deze cyclus bestaat uit: onderzoek en
beoordeling, interpretatie, gerichte actie en evaluatie. Het oordeel van de professionals op
basis van hun kennis en ervaring is tevens van belang. De kenmerken van het gezin en de
beoordeling van de spraakontwikkeling van het kind door de ouders moeten bij de
beoordeling worden meegenomen (Laurent de Angulo et al., 2005).

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.
Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand (‘doelgroepkinderen’)
beter voor te bereiden op de basisschool.
Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1
en 2 van de basisschool.21

Voorschoolse Educatie in Leerdam
In deze notitie noemen we het “Peuterwerk met VVE programma” van stichting Peuterwerk
“voorschoolse educatie”. Als een peuter vier dagdelen deelneemt aan het door Stichting
Peuterwerk aangeboden peuterwerk met VVE programma, verzorgd door Piramide
gecertificeerd en (continu bij- ) geschoolde peuterleidsters dan volgt die peuter op dat
moment voorschools educatie.

Wet OKE:
wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, van kracht per 1 augustus 2010.

21

www.onderwijsinspectie.nl./onderwijs/Voor-+en+vroegschoolse+educatie
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Bijlage 2: Uitgangspunten gemeenteraad Leerdam
De gemeenteraad van Leerdam heeft in januari 2011 de volgende zes uitgangspunten
vastgesteld voor het onderwijsbeleid van gemeente Leerdam:
i.
In de gemeente Leerdam krijgen alle kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar
voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot volwaardige, actieve en
verantwoordelijke deelnemers van de maatschappij.
ii.
Ouders en opvoeders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun
kinderen en derhalve is betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen
essentieel.
iii.
De gemeente Leerdam wil zich niet beperken tot haar wettelijke taken op het
gebied van onderwijs, maar brengt vanuit haar regierol samenhang met andere
beleidsvelden zoals preventief jeugdbeleid en economisch beleid.
iv.
De gemeente Leerdam heeft de regie en ziet het onder meer als haar rol om de
partners te ondersteunen bij hun maatschappelijke opdracht, de partijen samen te
brengen en onderlinge afstemming te stimuleren.
v.
De gemeente Leerdam wil samen met de partners, vanuit ieders eigen
verantwoordelijkheid, op een positieve en constructieve wijze vorm geven aan
ontwikkelingen zoals de Brede School, Combinatiefuncties, Passend Onderwijs,
Doorlopende Leerlijnen, de mogelijkheden van een vakcollege, etc.
vi.
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) biedt de mogelijkheid om samen met de
partners verder vorm en invulling te geven aan de rollen en
verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijsbeleid.
Kansen voor iedereen (p. 7)
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Bijlage 3: Samenvatting verbeterpunten “De Tussenstand”
1) Verbeteren ouderbetrokkenheid
2) Verbeteren systematische, continue monitoring en evaluatie
3) Verbeteren doorgaande lijn (efficiënte doorstroom van consultatiebureau
naar peuterwerk, peuterwerk naar basisschool, en leerlingvolgsysteem)
4) Verbeteren doorgaande lijn, pedagogisch/educatief inhoudelijk
5) Verbetering opbrengst voorschool door optimaal gebruik van VVE vanaf 2
jaar en 4 maanden, en zo mogelijk nog eerder: Opstapje
6) Verbeteren opbrengsten van VVE op scholen die geen VVE klas-draaien maar
‘maatwerk’ bieden (zodat dit werkelijke VVE plaatsen worden)
7) Verbeterde rapportage/monitoring schakelklas en betere integratie van het
schakelonderwijs in de reguliere klas van de leerling.
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Bijlage 4: Samenvatting “ Convenant Resultaatafspraken VVE
Leerdam” en convenant zelf.
Stichting Peuterwerk, schoolbesturen en de gemeente zijn op 19 november 2012
overeengekomen
1.
2.
3.

Dat zij gezamenlijk voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod realiseren voor
voorschoolse educatie;
Dat zij zich inspannen om de hele doelgroep met voorschoolse educatie te
bereiken;
Dat zij gezamenlijk een doorgaande leerlijn realiseren van voor- naar
vroegschoolse educatie, namelijk conform de intentieovereenkomst Doorgaande
Leerdamse Taallijn, punt Soepele Overgangen;

De resultaten worden als volgt geformuleerd:
“Aan het einde van groep 2 haalt 80% van de doelgroepleerlingen, dus 100% van de
VVE leerlingen22, tenminste een ITO vaardigheidsscore van 66.523”

22

doelgroepleerling: in deze context alle kinderen met een D of E score op CITO Taal voor kleuters, VVE
leerling: D of E score ten gevolg van gebrek aan taalblootstelling. VVE leerling in deze tekst komt dus overeen
met de doelgroepleerling in het nieuwe document Kansen Verzilveren.
23
E2 score op de toets Taal voor Kleuters.
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Convenant
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Partijen:
Schoolbesturen basisonderwijs,
PCPO-TriVia
vertegenwoordigd door M. van Wijngaarden.
Stichting Katholiek Onderwij Rivierenland vertegenwoordigd door M.Gloudi
Stichting Logos
vertegenwoordigd door G. Ordelman
Stichting O2A5
vertegenwoordigd door J. Vermeulen
Stichting Primair Onderwijs op Islamitische
Grondslag in Midden- en Oost Nederland, vertegenwoordigd door H.Warrink
24
Ver. Voor Reformatorisch Onderwijs
vertegenwoordigd door C. Oosterwijk

Bestuur Peuterspeelzaalwerk,

vertegenwoordigd door J. Schmitz

Gemeente Leerdam,

vertegenwoordigd door A. Groenenberg

Stellen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend en
kwalitatief volwaardig VVE-aanbod. Daartoe komen zij het volgende overeen:

I

Inspanning- en resultaatafspraken
A) Voorschoolse voorzieningen, schoolbesturen, de gemeente komen overeen:


Dat een peuter deel uitmaakt van de doelgroep voor voorschoolse educatie indien
de peuter met zijn of haar score op de CITO toets tot de onderste 25% van zijn of haar
leeftijdsgroep (score D of E) behoort, en deze score niet veroorzaakt wordt door leer- of
ontwikkelingsstoornissen, een zwakke intelligentie of gedragsproblemen;

4. Dat zij gezamenlijk voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod realiseren voor voorschoolse
educatie;
5. Dat zij zich inspannen om de hele doelgroep met voorschoolse educatie te bereiken;
6. Dat ouders van doelgroepkinderen met een laag inkomen een aangepaste ouderbijdrage
betalen, waardoor de kosten voor deelname aan Peuterwerk met VVE nooit hoger zijn dan de
kosten voor kinderopvang bij maximale fiscale compensatie.
24

H et bestuur van het reformatorisch onderwijs tekent enkel voor het gedeelte van het convenant dat

betrekking heeft op de vroegschool, en dus niet op het voorschoolse-aspect.
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7.

Dat zij gezamenlijk een doorgaande leerlijn realiseren van voor- naar vroegschoolse
educatie, namelijk conform de intentieovereenkomst Doorgaande Leerdamse Taallijn, punt
Soepele Overgangen;

B) Schoolbesturen en de gemeente maken de volgende afspraken met betrekking tot
vroegschoolse educatie:


Een kleuter maakt deel uit van de doelgroep vroegschoolse educatie indien
de kleuter met zijn of haar score op de CITO toets behoort tot de onderste 25% van zijn
of haar leeftijdsgroep (score D of E), en deze score niet veroorzaakt is door leer- of
ontwikkelingsstoornissen, een zwakke intelligentie of gedragsproblemen.
Hierbij wordt opgemerkt en erkend dat het vaak lastig is om vóór het zesde levensjaar al te
constateren of een taalachterstand bij een kind veroorzaakt wordt door een leer- of
ontwikkelingsstoornis.
De ervaring leert dat bij 1 op de 5 kinderen die bij aanvang van de voor- en vroegschool aan
de criteria van de doelgroep voldoen, aan het einde van groep 2 blijkt dat de taalachterstand
het gevolg is van een leer- of ontwikkelingsstoornis, een zwakke intelligentie of
gedragsprobleem. Dit betekent dat er bij 80% van de doelgroepkinderen sprake is van een
taalachterstand op basis van contextuele gronden. Dit is de taalachterstand die met VVE
aangepakt moet en kan worden.
80% van de doelgroepkleuters zijn is dus VVE-doelgroep-leerling.



De resultaten worden als volgt geformuleerd:

“Aan het einde van groep 2 haalt 80% van de doelgroepleerlingen,
dus 100% van de VVE leerlingen, tenminste een CITO vaardigheidsscore van 66.5 ”

II Informatie-overdracht
A) De besturen van voorschoolse voorzieningen en schoolbesturen voorzien elkaar en de
gemeente van de volgende beleidsinformatie:
o Bereik doelgroep;
o Duur van de VVE deelname;
o Het gebruikt VVE-programma of ander aanbod
o Stand van zaken met betrekking tot de wettelijk vastgestelde kwaliteitskenmerken van
voorschoolse educatie;

B) in het kader van de leerlingenoverdracht informeren voorschoolse voorzieningen de
basisscholen over:
o
o
o

De duur van de VVE deelname van een peuter
Het gebruikte VVE programma of ander aanbod
Uitkomsten van de resultaten van de CITO peutertoets
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o

III

De observaties zoals te lezen op de gestandaardiseerde observatielijsten

Organisatie
A) De partijen leggen de overlegstructuur vast:
Eens per jaar vindt overleg/terugkoppeling plaats op het Directeuren Overleg Leerdam van
oktober. Het overleg zal worden georganiseerd door de gemeente, voorzitterschap en
verslaglegging zullen op de reguliere wijze van het DOL plaatsvinden .
B) De partijen maken afspraken over de informatieverzameling en – overdracht;




Inzake analyse:
Eéns per jaar, in september, verzamelt de beleidsmedewerker van de gemeente de scores
van de CITO vaardigheidstoetsen, afgenomen in juni van dat jaar bij de kleuters die op dat
moment in groep 2 zaten. Hij/zij doet dit door de scholen een brief te sturen met hierin het
verzoek om ofwel de resultaten van deze toets aan de gemeente toe te sturen, ofwel de
gemeente voor dit doel toegang te verlenen tot DAVVE.
Vervolgens geeft de gemeente aan een gekwalificeerde, derde, partij opdracht om deze
gegevens te analyseren, hierop met alle scholen in een 1 op 1 situatie te reflecteren, en in een
rapportage verslag uit te brengen van de resultaten op zowel gemeentelijk als schoolniveau.
De gemeentelijke analyse wordt op verzoek van de LEA-partners besproken in het DOL,
waarna tijdens een LEA bijeenkomst de bestuurders kennis nemen deze analyse, eventueel
aangevuld met aanbevelingen uit het DOL.
Inzake overdracht:
Informatie-uitwisseling in het kader van de “koude” leerlingoverdracht vindt plaats op het
moment dat het kind naar de basisschool gaat. “Warme” overdracht vindt plaats
o Indien de voorschool het nodig acht, tenminste na het laatste toetsmoment en na
definitieve inschrijving op de basisschool, maar ten minste 1 week voordat het kind op
de basisschool start.
o Indien de vroegschool het nodig acht tijdens het eerste trimester na ontvangst.
o

Overwegingen voor het gezamenlijk opstellen en ondertekenen van dit
convenant zijn:






Dat een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen naar groep 1 en 2 een betere
startpositie oplevert in groep 3;
Dat de wijziging in het onderwijsachterstandenbeleid in 2006 heeft gezorgd voor een knip in
de verantwoordelijkheden tussen gemeente en onderwijs- en opvanginstellingen en daardoor
een structureel overleg tussen de voor- en vroegschoolse partijen nog urgenter is geworden
voor het realiseren van een doorgaande leerlijn;
De gemeente, schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvang gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de afstemming tussen voor- en vroegschoolse educatie (WPO, art
167a);
Dat de wet OKE nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor gemeenten,
peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en schoolbesturen op het gebied van kwaliteit en
bereik van VVE en het waarborgen van de doorgaande leerlijn.

Handtekeningen:
Leerdam, 19 november 2012
Namens
Gemeente Leerdam

_____________________________
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Namens

PCPO- TriVia

_____________________________

Namens

Stichting Katholiek Onderwijs Rivierenland

_____________________________

Namens

Stichting Logos

_____________________________

Namens

Stichting O2A5

_____________________________

Namens

Stichting Peuterwerk

_____________________________

Namens

Stichting Primair Onderwijs op Islamitische
Grondslag in Midden- en Oost Nederland

____________________________

Ver. voor Reformatorisch Onderwijs

_____________________________

Namens
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Bijlage 5:Convenant Doorgaande Leerlijn Leerdam
Op 27 juni 2012 ondertekenden alle schoolbesturen, de directie van stichting Peuterwerk en
de gemeente het convenant Doorgaande Leerlijn Leerdam. In dit document stond het
volgende opgenomen:
Uitgangspunt
Taalvaardigheid is de basis van schoolsucces: Kinderen die over een goede taalvaardigheid beschikken, leren
meer.
Immers, bij 85 % van het curriculum in het basisonderwijs is taalvaardigheid een vereiste.
Taalvaardig zijn heeft dan ook positieve effecten op het onderwijs in de kennisgebieden, ook op het aanleren
van rekenen/wiskunde. Bovendien bestaat er een correlatie tussen goede taalvaardigheid en positief gedrag.
In bijna alle Europese landen - Scandinavië uitgezonderd - wordt taalvaardigheid als iets gezien dat in het
basisonderwijs verworven wordt en daarna niet meer systematisch ontwikkeld hoeft te worden. Leesonderzoek
van de laatste decennia laat zien dat dit een fundamentele fout is.
Terwijl we weten dat taalvaardigheid een cruciaal element vormt in de ontwikkeling en het leerproces van een
kind, moeten we tegelijkertijd constateren dat het onderwijs van de Nederlandse taal cq het taalonderwijs in
Leerdam, evenals elders in het land, een aantal knelpunten kent.
Naast taalvaardigheid is ook rekenvaardigheid van groot belang. Dit blijkt bij voorbeeld uit de rekentoets die
m.i.v. 2014 in het vo als onderdeel van het examen moet worden afgenomen. Taalvaardigheid is echtere wel de
basis.
Laat daar in het onderwijs in Leerdam, beter gezegd: in de keten, een begin mee gemaakt worden.
Urgentiebesef ( of een sterke ambitie ) is het begin van elke verandering.

Fundamentele aspecten van goede doorlopende taallijn

1.

Soepele overgangen:
Op het moment dat kinderen van omgeving en school of opleidingsinstelling veranderen is het risico
aanwezig dat de informatie over hun gedrag en prestaties, alsook mogelijkheden en risicofactoren,
onvoldoende wordt overgedragen. Slechte of onvoldoende overdracht leidt tot gebrek aan kennis over
het kind. Dit kan resulteren in het aanbieden van onderwijs dat niet of onvoldoende aansluit op de
mogelijkheden en behoeften van het kind, te laat ingezette begeleiding, op het verkeerde niveau of
probleem ingezette begeleiding etcetera.
Belangrijke overgangsmomenten, en dus risicovolle momenten in de keten, zijn de instroom in
kinderopvang of peuterwerk, instroom in de basisschool, overgang naar groep 3, op tienjarige leeftijd
– de problematiek van teruglopen van de leesresultaten – de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs en de overgang van het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding, met
name naar het mbo.
In Leerdam moeten de overgangen niet langer een risico vormen. Het is van belang dat er duidelijke
streefdoelen zijn voor de cruciale momenten.
Hulpmiddel:
Notitie “Soepele overgangen”. Zie bijlage 1.

2.

Borging van (behaalde) resultaten
De tijdens de eerste leerjaren verworven taalvaardigheid moet in de jaren daarna nadrukkelijk
onderhouden en verder uitgebouwd worden. Dit is mogelijk door taalvaardigheid te koppelen aan de
“doorgaande leerlijn” en aan “opbrengstgericht werken”, en door met regelmaat te toetsen, en deze
gegevens te analyseren (en over te dragen) c.q. er consequenties voor de praktijk aan te verbinden.
Hulpmiddelen: Convenant Resultaatafspraken VVE
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3.

Samenwerking:
Binnen de keten moet goed worden samengewerkt, en dan met name op preventief gebied. De
samenwerking en acties zijn nu vooral curatief van aard. Vormen van samenwerking die verbeterd
kunnen en moeten worden zijn de contacten ten behoeve van overdracht en afstemming.
Hulpmiddelen: Procesbeschrijving “soepele overgangen” . Zie bijlage

4.

Doelgroepenbeleid;
Het is voor alle leerlingen van belang om taalvaardig te zijn. Bepaalde kinderen hebben echter meer
aandacht en tijd nodig omdat zij met een contextuele taalachterstand aan het onderwijs beginnen. Hun
taalachterstand is niet veroorzaakt door een handicap of stoornis maar is het gevolg van het opgroeien
in een taalzwakke omgeving, of een omgeving waar niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken.
Deze achterstand vraagt dat de kinderen de juiste begeleiding en instructie krijgen en dan vooral in de
voorschoolse periode en in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Het moet duidelijk zijn wanneer een kind deel uit maakt van de doelgroep van het
onderwijsachterstandenbeleid in Leerdam.

Welke maatregelen vereist het begeleiden van deze groep?

Wie zijn in de begeleiding van deze groep onze partners?
Hulpmiddel: Convenant Resultaatafspraken VVE, waarbij de lijn doorgezet kan worden voor de latere
jaren.

5.

Rol en verantwoordelijkheid van ouders;
Ouders spelen een rol van belang bij goed taalonderwijs. Als de nieuw aangeleerde vaardigheden thuis
worden ingeoefend verlengt dat de dagelijkse leertijd van het kind en wordt de kennis geïntegreerd in
het dagelijks leven. Leerlingen waarvan de ouders dikwijls boekjes met hun kinderen lezen, scoren
aantoonbaar hoger dan leerlingen waarvan de ouders zelden of nooit met hen lezen ( PISA ). De
ouders mogen aangesproken worden op hun rol en verantwoordelijkheid. Er is echter geen
overeenstemming over de rol die wij ouders toekennen. Bovendien is een aantal ouders lastig
daadwerkelijk te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind.
Besturen en scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en opbrengsten van het onderwijs, en
mogen daar zeker op worden aangesproken. Het is van belang dat scholen de ruimte hebben om deze
rol vanuit hun eigen visie op onderwijs/ hun eigen identiteit vorm te geven.
Hulpmiddel:
Te overwegen valt of de Leerdamse scholen in de ouderovereenkomsten iets opnemen over de rol van
de ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.
(op het DOL wordt daar een thema bijeenkomst aan gewijd)

6.

De kwaliteit van de leerkracht;
De belangrijkste factor voor de leerresultaten van een kind is de kennis waar zijn of haar leraar over
beschikt. De kennis en vaardigheden van de leraar maakt meer verschil voor de resultaten die
leerlingen boeken, dan welke andere factor ook ( Linda Darling - Hammond ).
Voor de verbetering van de taalvaardigheden van leerlingen zijn goed (na) geschoolde leerkrachten,
ondersteunende leerkrachten en onderwijskundig leiderschap van fundamenteel belang. Dit is nog niet
altijd en overal gerealiseerd. Overigens vraagt het realiseren van een hoge kwaliteit aan leerkracht
duidelijke ideeën over wat kinderen moeten weten en kunnen.
Ook op dit punt zijn besturen en scholen zelf verantwoordelijk.
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Soepele overgangen (bijlage 1)

“Van groot belang is het steeds in beeld blijven van kinderen.”
I.

Dat begint vanaf het consultatiebureau waarbij de eventuele belemmerende kindfactoren onderkend
worden en waarbij de peuterspeelzaal daarover ingelicht wordt. De peuterspeelzaal is op die grond dus
‘eigenaar’ van het kinddossier (uiteraard met de instemming van de ouders c.q. verzorgers).
Twee keer per jaar is er een overleg 0 tot 6 jarigen. Hierin hebben het Consultatiebureau, SKCN, St
Peuterwerk en de basisscholen zitting. Onderwerpen, die besproken worden verschillen, maar VVE
behoort zeker tot de vaste onderwerpen.

II.

Bij inschrijving op de basisschool verandert de ‘eigenaar’ van het kinddossier. De ouder c.q.
verzorger verklaart via het inschrijfformulier, dat de gegevens ook overhandigd mogen worden aan
desbetreffende school.
a) De scholen maken deel uit van Samenwerkingsverbanden. Op elke school van het
Samenwerkingsverband is een zorgteam/Zorg Advies Team en een IB- er actief. Dit team coördineert
de activiteiten rondom de zorg op school. Deze ZAT’s hebben wel per school een verschillende taak,
afhankelijk van keuzes en cultuur van de school. Structuur en coördinatie van de zorg staat
beschreven in de lokale zorgplannen van de scholen. Voor de verbinding met het Centrum Jeugd en
Gezin participeren op verzoek leerplicht en schoolmaatschappelijk werk in de ZAT’s. Eventuele zorg
buiten school kan via ‘Zorg voor jeugd’ worden uitgevoerd. De school kan hier melden en indien er
ook andere instanties zorgsignalen uitzenden wordt er een proceseigenaar ingezet.
b) Voor de verdere zorg is de PCL in het Samenwerkingsverband de spil van de activiteiten. De PCL is
verantwoordelijk voor het verdere verloop van de zogenaamde bovenschoolse zorg. Deze structuur is
zowel in het primair als het voortgezet onderwijs hetzelfde.
c) Bij overgang naar een andere school gelden er afspraken. De eventueel ontvangende school geeft
eerst de ouder c.q. verzorger de opdracht om het te melden bij de huidige school van het kind, zodat
die school ook op de hoogte is. De ouder c.q. verzorger staat uiteraard altijd vrij om het kind uit te
schrijven, maar dan moet er in ieder geval een ontvangende school zijn. De uitschrijvende school mag
pas uitschrijven indien er een inschrijving heeft plaatsgevonden. Dan verstrekt de uitschrijvende
school ook een onderwijskundig rapport en eventuele andere dossiers aan de inschrijvende school. Bij
problemen is het belangrijk dat intern begeleiders contact met elkaar zoeken en voldoende informatie
uitwisselen.

III.

Ook bij het verkeer tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn er concrete
afspraken. Er is sprake van een zogenaamde warme overdracht. Zo is er in ieder geval

een gesprek met ouders en po;

er is (telefonisch) contact bij ontbrekende gegevens of een gesprek met de leerkracht;

er kan een intakegesprek, een kennismakingsgesprek of een toelatingstoets zijn;

er kan bij speciale leerlingen een observatie worden gedaan op de po school (ZoCo);

het LVS en OKR is een hulpmiddel bij de gesprekken.
De basisschool heeft de verantwoordelijkheid om goede informatie aan te leveren op basis van een
gedegen LVS; specifieke info, die bijvoorbeeld nodig voor de RVC bij het aanvragen van een Pro/lwoo
indicatie. Advies moet ondersteund worden door de gegevens uit het LVS. Op die manier is een
gefundeerde plaatsing op basis van een warme overdracht mogelijk.
Complicerende factor voor de basisscholen in Leerdam is het feit, dat de scholen bij plaatsing op een
school voor VO te maken kunnen krijgen met drie verschillende samenwerkingsverbanden voor
Voortgezet Onderwijs, die soms eigen kaders hanteren.
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Samenvatting “Kansen Verzilveren”
In 2013 is de tussenstand opgemaakt van 2 jaar Kansen voor Iedereen, gemeentelijke visie op onderwijs
2011-2014. Het bleek dat we goed op weg waren, maar er ook nog veel te winnen was. De verbeteringen
in het beleid waren vooral te realiseren door het in Kansen voor Iedereen geformuleerde uitgangspunten
verder te concretiseren. Daarom zijn er op basis van de inzichten die we verzameld hebben met de VVEen schakelmonitors 2011-2012 en 2012-2013, het rapport van de lokale rekenkamer, de VVE
bestandsopname en door de gemeente zelf verzamelde gegevens verbeterplannen opgesteld, en soms al
uitgevoerd. De maatregelen zijn erop gericht om

6. aan doelgroepkinderen doelmatig een minimum aantal woorden aan te bieden,
hun ontwikkeling te stimuleren en hun taalvaardigheid te vergroten;
7. deze kinderen een doorlopende leerlijn te bieden teneinde optimale
kennisopbouw en resultaten te realiseren;
8. ouders te motiveren om hun kind effectief te ondersteunen in zijn of haar
ontwikkeling;
9. resultaatgericht te handelen en met regelmaat zowel de resultaten van de
leerlingen als het eigen handelen monitoren, zodat het handelen op de
resultaten kan worden afgestemd en het handelen zo nodig verbeterd kan
worden;
10. en kinderen met risico op een onderwijsachterstand toe te leiden naar de Vooren Vroegschoolse Educatie.

Wat is er anders in “Kansen Verzilveren” dan in “Kansen voor Iedereen”
In principe is er niets ánders, de doelstellingen van Kansen voor Iedereen staan nog allemaal
overeind. Wél zijn er zaken verder en concreter uitgewerkt. Om deze doelstellingen te bereiken
hebben we in Kansen Verzilveren:
1. De definities van de doelgroepkinderen verder uitgewerkt;
2. De definities onderverdeeld in verschillende indicaties: dit maakt monitoring effectiever;
3. De doelstellingen voor de doelgroepkinderen concreet geformuleerd;
4. Deze doelstellingen geformuleerd in overleg met de onderwijspartners en stichting Peuterwerk;
5. Nadrukkelijker aangegeven dat de gemeente meent dat woordenschatverwerving een belangrijke
plaats inneemt binnen Voor- en Vroegschoolse Educatie (obv taalachterstand ipv taalstoornis, zie
Kansen voor Iedereen) en dat hier zo vroeg mogelijk mee begonnen moet worden.
6. Opgenomen dat JGZ 0-4 al bij het bezoek aan het consultatiebureau doelgroepkinderen indiceert,
waardoor doelgroeppeuters eerder in beeld bij ouders en instellingen;
7. Opgenomen dat JGZ 0-4 doelgroepkinderen niet alleen indiceert, maar ook registreert waardoor
we een reëel inzicht hebben in het aantal doelgroepkinderen dat er in Leerdam is en ook
werkelijk bereikt wordt; Bovendien krijgen we op deze manier meer kennis over de achtergrond
van de doelgroeppeuters die wel en niet deelnemen aan peuterwerk/VVE;
8. Opgenomen dat JGZ 0-4 ouders van doelgroeppeuters actief doorverwijst naar Opstapje en
peuterwerk/VVE.
9. Het (belang van goed) ouderbeleid nadrukkelijker aan de orde gesteld: Het voeren van een goed
ouderbeleid is opgenomen als onderdeel van de prestaties van de verschillende partijen, zowel in
deze notitie als in de uitvoeringsovereenkomsten t.b.v. verschillende subsidies;
10. Een subsidie beschikbaar gesteld om onder bepaalde omstandigheden kinderen van
nieuwkomers extra taalbegeleiding te bieden bij hun start op de basisschool. Hierdoor drukt de
zorg voor deze kinderen niet te zwaar op de voor de overige doelgroepkinderen beschikbare
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aandacht en tijd. Zo willen we voor zo veel mogelijk kinderen een optimale taalpositie realiseren
op het moment dat ze naar groep 3 gaan.

Doelstellingen in “Kansen Verzilveren”
Ten einde de doorgaande lijn te verbeteren hebben we de volgende doelstellingen opgenomen.
1. JGZ 0-4 verzorgt de indicering van de doelgroepkinderen en de registratie hiervan;
2. JGZ 0-4 verzorgt systematisch de toeleiding naar het programma Opstapje en Peuterwerk/VVE;
3. Bij de overdracht van JGZ 0-4 naar Stichting Peuterwerk worden gestandaardiseerde, in onderling
overleg opgestelde overdrachtformulieren gebruikt;
4. Bij de overdracht van Stichting Peuterwerk naar de basisschool worden gestandaardiseerde, in
onderling overleg opgestelde overdrachtformulieren gebruikt;
5. Doelgroepkinderen worden altijd warm overgedragen van peuterwerk naar de basisschool (dit is
overigens niet nieuw, wordt nu wel opnieuw onder de aandacht gebracht)
6. Er wordt gewerkt aan het invoeren van een doorgaand woordenschatverwerving-programma, dat
aanvullend is op de taalmethodes die de individuele scholen zelf gebruiken.
7. Er is regulier werkoverleg ingevoerd voor alle groepsleidsters, leerkrachten en
consultatiebureauverpleegkundigen die betrokken zijn bij kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar en
VVE
8. Het aantal geregistreerde VVE indicaties vergelijken we regelmatig met het aantal
doelgroepkinderen dat deelneemt aan het VVE programma op het peuterwerk. Zo hebben we
goed zicht op het voorschoolse bereik.
9. We registreren het aantal doelgroepkinderen dat uitstroomt naar de verschillende scholen, zodat
we in beeld hebben hoeveel doelgroepkinderen klassikale en niet klassikale vroegschoolse
educatie volgen en of ze uiteindelijk nog schakelonderwijs nodig hebben.
10. We registreren het aantal doelgroepkinderen en volgen hen, zodat we beter zicht krijgen op de
reden waarom kinderen aan het einde van groep 2 nog schakelonderwijs nodig hebben.
11. We trainen pedagogisch medewerkers van SKCN in de VVE methode Piramide. Dit is wenselijk
omdat er meer kinderen met een taalachterstand naar de kinderopvang gaan, en er ook VVE
begeleiding voor deze kinderen beschikbaar moet zijn.

Bovenstaande punten zijn voor een deel al gerealiseerd, voor een deel moeten ze nog uitgevoerd
ontwikkeld worden.
De gemeente stuurt op versterking van de doorgaande (leer)lijn en ouderbetrokkenheid door
samenwerking tussen de partners mogelijk te maken alsook partijen te motiveren tot gedachtevorming.
De gemeente geeft de samenwerking, de doorgaande lijn en de kwaliteit van de VVE een concrete impuls
door onder specifieke voorwaarden cofinanciering te verstrekken bij aanschaf van materialen die de
doorgaande lijn alsook de resultaten van VVE verbeteren, en lezingen te organiseren.
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