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Voor u ligt het VVE‐ beleidsplan van Peuteropvang De Wereldkinderen. Hierin staat beschreven op welke 
wijze wij uitvoering willen geven aan de voor‐ en vroegschoolse educatie. Omdat wij een peuteropvang zijn 
waar de kinderen heen gaan, stellen wij dat het gezin de centrale plaats houdt in de opvoeding, zullen wij 
erop toezien dat de ouders  
altijd de eerstverantwoordelijken zijn en blijven voor hun peuter. 
Wij vinden het daarom ook heel belangrijk dat ouders van een doelgroep peuter bij het aanbieden van VVE 
betrokken worden en krijgen dan ook regelmatig tips mee voor thuis. 
 
Dit VVE‐ beleidsplan is bestemd voor ouders, pedagogisch medewerkers, stagiaires, onderwijskrachten en 
andere belangstellenden. 
Het beleidsplan geeft de Gemeente Oldebroek als subsidieverstrekker inzicht in de doelstellingen en 
activiteiten, die met behulp van de verstrekte subsidie kunnen worden gerealiseerd. 
Ouders worden aan de hand van dit VVE‐ beleidsplan geïnformeerd over onze visie en ons VVE‐ aanbod, 
zodat zij weten wat zij mogen verwachten en wat er van hen als ouders wordt verwacht. 
In het kader van voorschoolse educatie en doorgaande leerlijnen is het voor het basisonderwijs van belang 
te weten wat onze peuteropvang op dit terrein biedt. 
Het VVE‐ beleidsplan is nooit af. Nieuwe ervaringen en nieuwe inzichten met betrekking tot de ontwikkeling 
van de peuters en de begeleiding daarin, zijn voor ons, pedagogische medewerkers en ouders reden om dit 
VVE‐ beleidsplan te bekijken en indien nodig aan te passen.  
Vanuit de Gemeente Oldebroek werkt De Wereldkinderen met het VVE programma Peuterplein. 
 

1. Algemene informatie 
 

De peuteropvang De Wereldkinderen bestaat uit: directeur Iwan Boin tevens eigenaar, één hoofdleidster 
Marieke Boin-Elhorst, tevens mede-eigenaar/manager, met twee vaste pedagogisch medewerkers. 
 
Groep : 

o Maximaal aantal peuters 14 ( vastgesteld door de GGD april 2015)  
o Iedere morgen is er één groep peuters. 
o De reguliere en doelgroep peuters worden zoveel mogelijk verspreid in de groepen 

ingedeeld. 
o Er werken 2 vaste pedagogisch medewerkers op de groepen; de peuters zien in principe altijd 

dezelfde pedagogisch medewerkers. 
 
Huidig situatie (januari 2019) 

o Maandag 5 á 6 peuters, dinsdag idem, woensdag 6 á 7 peuters en donderdag 6 á 7 peuters. 
o Bij onze peutergroep De Wereldreizigers, is er elke ochtend 1 vaste medewerker plus een 

stagiair/vrijwilliger of een extra beroepskracht. Op deze manier blijven we ons vierogenprincipe 
hanteren. 

o Kinderen met een VVE‐ indicatie bezoeken de peuteropvang 10 uur per week en zijn 

minimaal 2,5 jaar oud. Dit aantal uur mag worden opgebouwd, maar dan wel binnen 3 

maanden. 
o Reguliere peuters kunnen vanaf 2 jaar de peuterspeelzaal bezoeken; het aantal dagdelen 

staat vrij. 
o De pedagogisch medewerkers worden regelmatig ondersteund door stagiaires van het Deltion 

College te 

Zwolle en van het Landstede te Zwolle en van het MBO Menso Alting te Zwolle.  
 
Kwalificatie: 
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een VVE‐certificaat en spreken accentloos Nederlands. 
De 

verplichte taaltoetsen hiervoor zijn door hen op 3F‐niveau gehaald. (Marieke Boin-Elhorst doet dit schooljaar 
2018/2019 nog de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4). 
 
Externe contacten: 
Peuteropvang De Wereldkinderen werkt nauw samen met het CJG. Regelmatig worden  
de peuters besproken. Met name peuters die op wat voor manier dan ook ‘achterblijven’ of afwijkend gedrag 
vertonen. Doorverwijzing naar andere ondersteuning gebeurt in samenspraak met het CJG. 
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2. Voor‐ en vroegschoolse educatie (VVE) 
 

Wettelijk kader 
De Wet OKE is de wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Deze wet regelt de voorwaarden 
waaraan een peuteropvang moet voldoen om VVE uit te mogen voeren.  
Een belangrijke voorwaarde is dat aan doelgroep peuters 4 dagdelen of 10 uur per week Voor‐ en 
Vroegschoolse Educatie wordt aangeboden. Verder valt er te denken aan scholingsniveau pedagogisch 
medewerkers, omvang van de groepen en huisvesting. 
VVE wordt verzorgd door peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. De gelden worden door het Rijk ter 
beschikking gesteld aan gemeenten. 
De gemeente heeft beleidsruimte om de VVE nader vorm te geven. 
De toetsing vindt op twee niveaus plaats. Het wettelijk kader voor de kwaliteitsbeoordeling en de daarmee 
samenhangende beleids‐ en andere documenten wordt door de GGD gecontroleerd. De kwaliteit van de 
educatie wordt beoordeeld door de Onderwijsinspectie. 

 

Wat verstaan wij onder VVE? 
Ons programma is gericht op het gestructureerd en samenhangend stimuleren van de ontwikkeling op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaalemotionele ontwikkeling. 
 

Doelgroep 
Peuters van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen met een taal‐ of ontwikkelachterstand. 
Tot de doelgroep behoren kinderen: 
‐ die doordat hun ouders laag opgeleid zijn, bedreigd worden in hun (taal) ontwikkeling; 

‐ die om andere redenen aantoonbaar bedreigd worden in hun (taal) ontwikkeling. 
De peuters die in aanmerking komen voor de VVE worden door het CJG geïndiceerd.  
Ook kan binnen een groep op de peuteropvang blijken dat een kind extra aandacht nodig heeft. In overleg 
met de ouders en het CJG wordt dan bekeken of  de peuter alsnog een VVE‐ indicatie kan krijgen. Peuters 

met een VVE‐ indicatie worden met voorrang in een groep geplaatst. 
 

Methode 
Om een goede doorgaande lijn te creëren naar de basisschool worden de volgende ontwikkelingsgebieden 
gehanteerd sociaal-emotionele, cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid en 
taalvaardigheid. Bij ons wordt gewerkt met de Peuterplein‐ methode. Peuterplein is een thematisch speel‐ en 
leerprogramma gebaseerd op de leefwereld van de peuters. Het programma bevat acht thema’s die  
aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. 
Enkele voorbeelden van thema’s zijn: De verschillende seizoenen, huisdieren, etc. 
Per thema wordt er op een “afstreepschema activiteiten”lijst (zie bijlage 5) genoteerd welke 
“VVE”peuter een activiteit heeft gedaan. Hierbij plannen we tenminste 4 activiteiten per week. Ons streven is 
om alle activiteiten per thema te behandelen.  
 
De thema’s worden jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe schooljaar afgestemd met de school (De 
Wereldweide) binnen ons kindcentrum. ( zie bijlage 7)  

3. Ouderbeleid 
 

Intakegesprek 
Als er via het CJG een doelgroep peuter wordt aangemeld, wordt er met de desbetreffende ouder(s) een 
intakegesprek gevoerd. Daarin wordt de zorg van de peuter besproken en ook krijgen de ouders informatie 
over onze werkwijze aangaande VVE. 
Van dit intakegesprek krijgen we een VVE doorverwijsformulier, in dit formulier staat vermeld op welke 
ontwikkelingsgebieden het kind VVE nodig heeft. Dit formulier komt in het dossier van het kind. Het dossier 
kunnen ouders ten alle tijden inzien. 
 

Themabrief 
Per thema krijgen de ouders een uitgebreide brief waarin uitleg gegeven wordt over het 
thema; de woorden die we aanleren, het themaboek en de liedjes worden benoemd en ‘tips 

voor thuis’. 
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Boekenpret 
Bij De Wereldkinderen maken we gebruik in samenwerking met de bibliotheek en de andere kinderopvangen 
van het prentenboekenproject. Een paar keer per jaar hebben we ook een boek , dat aansluit bij het thema. 
(zie bijlage 2) 
Alle peuters krijgen dan dat boek mee naar huis, met daarbij informatie over het boek en 

tips bij het voorlezen voor de ouders. Door thuis dit boek voor te lezen, worden de peuters nog meer 
vertrouwd met de woorden die bij het thema horen. 
De peuters mogen ook een boek meenemen naar huis uit het “Zwerfstation” van De Wereldkinderen om 
deze thuis te lezen met de ouders. 

 

4. Ontwikkeling, begeleiding en zorg 
 

Observatie 
Iedere peuter wordt 2 keer geobserveerd, rond het 3e jaar en vlak voor het naar de basisschool gaat. 
Daarnaast vinden er regelmatig niet geplande observaties plaats aan de hand van het gedrag of in het kader 
van het handelingsplan. 
(zie bijlage 4) 
 

Mentorschap 
Alle VVE‐ kinderen worden door hun mentor geobserveerd en getest of de peuter bepaalde vaardigheden 
wel/niet kunnen. Dit gebeurt individueel en in groepen. 
De momenten waarop dit gedaan wordt, worden genoteerd in het kinddossier. De peuters  hebben een vaste 
mentor (zie pedagogisch beleidsplan). Soms wordt er geobserveerd/getest in de klas, soms buiten de klas.  
Dit is afhankelijk van de situatie.  
 

Handelingsplan 
Voor ieder VVE‐ kind wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin wordt precies beschreven wat de 
ontwikkelingsachterstand(en) is (zijn) en hoe er concreet aan gewerkt wordt. Dit wordt regelmatig (minimaal 
2x per jaar) met de ouders geëvalueerd. (zie bijlage 3) 
 

Warme overdracht 
Als een VVE‐kind naar de basisschool gaat, vindt er vooraf een warme overdracht plaats. Dit gebeurt 
telefonisch of in een gesprek. Het kinddossier zal dan ook worden doorgegeven aan school. Ook worden de 
resultaten uit het kinddossier aan de ouders en de basisschool overgedragen en wordt het ingevulde 
overdrachtsformulier verstrekt (zie bijlage 6). Zo is er een goede doorgaande lijn in het VVE‐traject dat op 
school verder kan worden opgepakt. 
 

Inrichting van het lokaal/groep 

De werkwijze en de inrichting van De Wereldkinderen is ingesteld op de visie van psycholoog Howard 
Gardner.( zie pedagogisch beleid )  Naast veiligheid is er aandacht voor taalstimulerende en ander 
materialen (zoals een huis – winkel- boerderijhoek, kast met verschillende constructiematerialen, kast met 
puzzel, spelletjes en boeken, reken en telhoek, praatplaten van Peuterplein en een kast waar het huidige 
thema op staat. ) dat de ontwikkeling van de peuters stimuleert. De ruimte, het lokaal, is zodoende ingericht 
dat er voldoende ruimte is voor de motorische ontwikkeling van peuters. 
 

Evaluatie VVE in de praktijk 

Er zijn twee momenten in het jaar om te evalueren wat betreft het programma voor de voorschoolse 
educatie, deze zijn in de maanden november en juli. Na de evaluatie word zo nodig aanpassingen gedaan 
m.b.t. voor schoolse educatie. 

5. Opleidingsplan 
Met het VVE opleidingsplan wil peuteropvang De Wereldkinderen de opgedane specifieke kennis en 
vaardigheden in de VVE onderhouden. Het is van belang dat VVE actueel blijft en dat medewerksters met 
regelmaat bijgeschoold/nageschoold worden. 
Gedurende het schooljaar staat VVE als vast onderdeel op de agenda van de verschillende teamoverleggen. 
Hierin worden knelpunten besproken, afspraken vastgelegd en zo nodig bijgesteld. 
De Wereldkinderen en de medewerksters mogen zich blijven ontwikkelen en groeien. De (verplichte) 
coaching van de pedagogisch medewerkers vanaf januari 2019 wordt opgepakt door Alicia Doornewaard. 
Het VVE opleidingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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Op basis van inventarisatie van kennis en vaardigheden is het trainingsaanbod voor het komende jaar 
bepaald. De Wereldkinderen  zet de volgende trainingen en workshops in: 
 
Schooljaar 2018‐2019 

 
    

Naam Studie, cursus, workshop enzovoort 

Marieke Boin – Elhorst  Niveau-4 Gespecialiseerd Pedagogische medewerker. 
Cursus handpoppen als pedagogisch hulpmiddel mbt VVE 

Alicia Doornewaard HBO- Toegepaste psychologie 2de   jaar. 

Cursus handpoppen als pedagogisch hulpmiddel mbt VVE. 

Elisabeth Dokter- Salverda Cursus handpoppen als pedagogisch hulpmiddel mbt VVE. 

EHBO- verlenging oktober 2018 

  

 

 
 
Schooljaar 2019‐2020 

 
    

Naam Studie, cursus, workshop enzovoort 

Marieke Boin – Elhorst  Opleiding Dalton Leidinggevende. 
Workshop Interactief voorlezen mbt VVE. 
workshop gezonde traktaties. 

Alicia Doornewaard HBO- Toegepaste psychologie 3de   jaar. 

EHBO verlenging oktober 2019. 

Workshop Interactief voorlezen mbt VVE. 

workshop gezonde traktaties. 

Elisabeth Dokter- Salverda Workshop Interactief voorlezen mbt VVE. 

workshop gezonde traktaties. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


