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VVE-monitor Hoogeveen

Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij u de eerste VVE-monitor van de 
 gemeente Hoogeveen. Het is belangrijk om de resultaten van de inzet 
rondom VVE in beeld te brengen om passend VVE-beleid te kunnen 
ontwikkelen. We hebben er voor gekozen dat te doen door de drie 
 onderdelen ‘bereik’, ‘resultaten’ en ‘kwaliteit’ goed  te  meten, zowel in  
de voorschoolse als schoolse periode. 

Heel voorzichtig kunnen we stellen dat VVE op de peuterspeelzalen 
daadwerkelijk een positief effect heeft op de prestaties van de kinderen. 
Een mooie constatering, die recht doet aan alle inspanningen. Het geeft 
vertrouwen dat we de goede weg zijn ingeslagen. Om die weg succesvol 
te blijven volgen gaan we ook door met in beeld brengen van de effecten 
via de monitor.

High five,

Wethouder Gert Vos

Uitleg feitenbladen 2015-2017:
Deze feitenbladen geven de resultaten van de nulmeting van de  
VVE-monitor van Hoogeveen weer. Hiermee krijgen de VVE-partners 
de eerste antwoorden op de beleidsvragen rond VVE: het bereik van de 
 doelgroep, de kwaliteit van de uitvoering van VVE en de resultaten. 

De module ‘Bereik’ bevat kerngegevens over het aantal peuters, 
doelgroeppeuters en de realisatie van VVE-plaatsen. Daarnaast wordt 
inzichtelijk hoeveel kleuters naar school gaan in Hoogeveen en hoeveel 
daarvan een doelgroepindicatie hebben. 

In de module ‘Resultaten’ worden de eerste resultaten van VVE 
 weergegeven. Deze zijn gekoppeld aan de resultaatafspraken die de 
VVE-partners met elkaar hebben gemaakt. In de nulmeting zijn de gege-
vens uit de Cito-toetsen voor peuters en kleuters beschikbaar.

In de module ‘Kwaliteit’ wordt gekeken naar de geboden kwaliteit van 
VVE op het gebied van de uitvoering, de doorgaande lijn, de geboden zorg, 
kwaliteitszorg en ouderbetrokkenheid. In deze feitenbladen is alleen 
 informatie opgenomen over de kwaliteit van voering in de VVE-peuter-
speelzalen opgenomen, omdat de andere gegevens niet compleet zijn. 

De rapportages van de eerste twee modules gaan over het schooljaar 
2015-2016. De gegevens over de kwaliteit van uitvoering zijn verzameld in 
de winter van 2017.

De volledige rapportages van de VVE-monitor ‘Bereik’, ‘Resultaten’ en 
‘Kwaliteit’ zijn te vinden op de website van de gemeente Hoogeveen.
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Bereik VVE 2015-2016
Peuters in Hoogeveen 

1.1  Aantal peuters

 

Bron: LPA 2016

71 procent van de peuters woont in de kern Hoogeveen. De meeste van 
deze 940 peuters wonen in de wijken Zuid, Krakeel, De Weide, Erflanden, 
Schutlanden en Trasselt.
 
1.2.1.  Bezoek peuterspeelzaal in %: dorpen

Bron: LPA 2016

1.2.2.  Bezoek peuterspeelzaal in %: wijken

 Bron: LPA 2016

Doelgroeppeuters  

Een peuter krijgt in Hoogeveen de indicatie  
doelgroeppeuter op basis van:
• de gewichtenregeling
• de taalachtergrond thuis
•  ingeschat risico op achterstand in ontwikkelingsgebieden  

van invloed op de taalontwikkeling

1.3.1  Aantal en % doelgroeppeuters: dorpen gemeente

Bron: Spelerwijs 2016

1.3.2  Aantal en % doelgroeppeuters: wijken gemeente

Bron: Spelerwijs 2016
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 Het is niet bekend hoeveel kinderen naar  
een andere vorm van kinderopvang gaan 
of thuis blijven. 

 
Alleen de 144 doelgroeppeuters met een 
VVE-plaatsing zijn in beeld. Het non-bereik  
is onbekend.
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Kleuters in Hoogeveen

1.4  Aantal kleuters

Bron: DUO 2015

980 kleuters wonen volgens een redelijk gelijkmatig spreiding in de wijken 
van Hoogeveen. In Zuid gaan de meeste kleuters naar school (23%). 

1.5.1  Aantal en % gewichtenleerlingen: dorpen gemeente

Bron: DUO 2015

1.5.2  Aantal en % gewichtenleerlingen: wijken gemeente

Bron: DUO 2015

Bereik VVE

Hoe is het bereik van VVE?
Deelname aan VVE verhoogt de kansen in de schoolloopbaan. 
Daarom investeert Hoogeveen in het aanbieden van VVE voor 
doelgroeppeuters op de peuterspeelzaal.  

Een doelgroeppeuter op een VVE-plaats krijgt minimaal  
10 uur per week voorschoolse educatie met een goedkeurd  
VVE-programma. De wettelijke norm voor het aantal 
VVE-plaatsen in Hoogeveen is 144 VVE-plaatsen.

1.6  Aantal VVE-plaatsen en plaatsingen VVE

Dorpen / Wijken Aantal VVE-plaatsen Plaatsingen VVE
Elim 8 8
Hollandscheveld 16 12
Hoogeveen totaal 120 104

Wijken Hoogeveen: 
Centrum 24 22
De Weide 16 14
Erflanden 0 0
Industriegebieden 0 0
Krakeel 24 24
Schutlanden 8 7
Trasselt 0 0
Wolfsbos 24 13
Zuid 24 24

Bron: Spelerwijs 2016 

Bereik VVE 2015-2016
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In Hoogeveen heeft 10% van de kleuters een leerlingengewicht.  
In Nederland is dat 8 % en in de provincie Drenthe 7 %.

Van 42 leerlingen van 4 en 5 jaar is bekend dat zij een doelgroepindicatie 
hebben: 1/3 van het verwachte aantal.  

 

Met 144 VVE-plaatsen voldoet Hoogeveen  
aan het wettelijke minimum. De verdeling  
van deze plaatsen staat aangegeven in  
figuur 1.3.1 en figuur 1.3.2.

Het daadwerkelijke aantal plaatsingen is 
lager dan het aantal aangeboden plaatsen. 
Dit geldt met name in Hollandscheveld en 
Wolfsbos.
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Resultaten VVE 2015-2016

Uitleg normering Cito-toetsen
Vanaf 3 jaar worden de doelgroeppeuters 2 keer 
 getoetst met de Cito- peutertoetsen Taal en Rekenen 
(P1 en P2). Daarna kunnen Cito-toetsen twee keer  
per jaar worden afgenomen in groep 1-3.  
De normering van de Cito-toetsen voor peuters en 
voor het basisonderwijs werkt als volgt: 

20% scoort het laagst

20% scoort onder het landelijke gemiddelde

20% scoort het landelijke gemiddelde

20% scoort boven het landelijke gemiddelde

20% hoogst scorende peuters

Niveau I-III betekent dat het kind voldoende niveau heeft om mee te komen.  
Niveau IV en V betekenen dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. 

2.1 Taal doelgroeppeuters

Bron: Cito Taal voor peuters Spelerwijs juni 2016  

2.2 Rekenen doelgroeppeuters

Bron: Cito Rekenen Spelerwijs juni 2016

Resultaten 

VVE is van groot belang om taal- en ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelijk in te halen. De gemeente, scholen en peuterspeelzalen werken samen hard 
om een goed aanbod te realiseren. Om te kunnen volgen of deze inspanningen voldoende resultaten opleveren, maken de VVE-partners resultaat afspraken voor 
de voorscholen en vroegscholen. In deze nulmeting komen de eerste gegevens beschikbaar. In Hoogeveen zijn de resultaatafspraken  gebaseerd op de Cito-toet-
sen en op de SLO-doelen voor het jonge kind. De SLO-doelen zijn gericht op de doorgaande lijn in de voorschool en vroegschool met als doel kinderen met succes 
te laten starten in groep 3. In de nulmeting zijn de gegevens over de SLO-doelen nog niet beschikbaar. De hoeveelheid gegevens over doelgroep kinderen is een 
aandachtspunt. 
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Er zijn gegevens beschikbaar van 1/3 van  
de doelgroeppeuters. 
Wees voorzichtig met harde conclusies! 
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Het % doelgroeppeuters met voldoende   
niveau (I-III) op het gebied van taal en rekenen 
groeit aan het einde van de peuterspeelzaal 
naar boven de landelijke norm van I-III!
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Resultaten VVE 2015-2016
Er zijn te weinig leerresultaten bekend van de 
 doelgroepkleuters. Wel is het mogelijk om op basis  
van de resultaten van gewichtenleerlingen een  
indicatie te geven over:
• het halen van de normen in de resultaatafspraken 
• hoe passend de gekozen normering is:  

Resultaatafspraak gehaald Norm is haalbaar

Resultaatafspraak bijna gehaald Norm mogelijk aanpassen 

Resultaat afspraak niet gehaald Norm lijkt niet passend

Resultaten Kleuters

2.3 Resultaten kleuters op basis van leerlingengewicht

 Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters
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Bron: Drentse monitor 2016

Resultaatafspraak A Kleuters
Vanaf 2015 beheerst 70 procent van de kinderen, die minimaal 6 maanden voor-
schoolse educatie hebben gehad en behoren tot de doelgroep, minimaal niveau III 
op de toets Taal voor kleuters en op de toets Rekenen& Wiskunde eind groep 2. 

• Resultaatafspraak Taal indicatie resultaat  haalbaarheid norm   
• Resultaatafspraak Rekenen  indicatie resultaat  haalbaarheid norm 

RResultaatafspraak B Kleuters
In 2015 beheerst 85 procent van de kinderen, die niet behoren tot de doelgroep, 
minimaal niveau III op de toetsen Taal en Rekenen & Wiskunde voor kleuters eind 
groep 2. 

• Resultaatafspraak Taal indicatie resultaat  haalbaarheid norm  
• Resultaatafspraak Rekenen  indicatie resultaat  haalbaarheid norm     

Resultaten groep 3

2.4 Resultaten groep 3 gewichtenleerlingen

7% 
20% 14% 
7% 

7% 

21% 13% 

27% 

7% 20% 
47% 

50% 
40% 

20% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Technisch lezen  Woordenschat  Begrijpend 
lezen * 

Rekenen  

VV  

IIVV  

IIIIII  

IIII  

II  

 

Bron: Drentse monitor 2016

2.5 Resultaten ongewogen leerlingen groep 3
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Bron: Drentse monitor 2016

Resultaatafspraak C groep 3
In 2015 beheerst 70 procent van de kinderen, die minimaal 6 maanden voorschoolse 
educatie hebben gehad en behoren tot de doelgroep, minimaal niveau III (niveau 
I-III) op de Cito-toetsen voor technisch lezen of de DMT, woordenschat, begrijpend 
lezen en rekenen. In 2016 betreft het 75 procent.

• Alle vakken indicatie resultaat  haalbaarheid norm 
Begrijpend lezen onvoldoende gegevens beschikbaar.

Resultaatafspraak D groep 3
In 2015 beheerst 85 procent van de kinderen, die niet behoren tot de VVE-doelgroep, 
minimaal niveau III (niveau I-III) op de Cito-toetsen voor technisch lezen of de DMT,
woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. In 2016 betreft het 90 procent. 

• Alle vakken indicatie resultaat  haalbaarheid norm  
De leerlingen scoren wel duidelijk boven de landelijke normering. 
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Kwaliteit VVE 2017

Goed ontwikkeld
• Pedagogisch handelen is respectvol
• Sensitief responsief zijn
•  Bevorderen zelfstandigheid en respect voor autonomie

Ruim voldoende / goed
•  Voortdurende en bewuste stimulering van de taalontwikkeling

Ruim voldoende
• Afstemming educatief handelen van de leidsters
• Verrijken van spelen en werken

Voldoende
• Structureren en duidelijke pedagogische gedragsgrenzen
•  Stimuleren sociale vaardigheden en persoonlijke competenties
• Aantrekkelijke inrichting lokt taal en spel uit
• Bevorderen van de interactie met en tussen kinderen
• Bevorderen van aanpakgedrag

Voldoende: meeste ontwikkelkansen
• Bewust differentiëren op de groep

Wat is de kwaliteit van de uitvoering van VVE in de voorscholen?

Op iedere van de 17 VVE-groepen van Spelerwijs is gedurende 2 dagdelen een observatie uitgevoerd die is gericht op de kwaliteit van uitvoering. Bij de kwaliteit van 
uitvoering is ten eerste gelet op de basale vaardigheden die op zijn gericht op de veiligheid en het welzijn van de peuters (sensitieve  responsiviteit, structureren 
en grenzen stellen en respect voor autonomie). Daarnaast is gekeken naar het doelgerichte educatieve handelen, zoals het voeren van gesprekken met kinderen, 
het begeleiden van ontwikkelingsactiviteiten, voorlezen en differentiatie (OGW).

Uit de observaties blijkt dat de basis van het pedagogisch handelen goed is. De leidsters zijn respectvol naar alle kinderen, tonen wezenlijke interesse in wat de 
kinderen bezig houdt, bevorderen zelfstandigheid en begeleiden positief. De afstemming tussen de leidsters verloopt soepel. 
De kwaliteit van de doelgerichte educatieve stimulering is voldoende, maar verschilt per leidster. Kansen liggen in het ontwikkelen van geplande differentiatie op 
de groep (OGW), hogere denk- en taalvaardigheden, interacties tussen kinderen en aandacht voor executieve functies.

 
Educatief handelen verschilt per  leidster: 
groei is mogelijk! Goede basale kwaliteit in de voorschool!
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Samenvatting Factsheet

Bereik Resultaten Kwaliteit 

Goed ontwikkeld
•  Wettelijke norm bereik 

 VVE-plaatsen (144) is gehaald

•  Er is een passende spreiding 
VVE-plaatsen over de dorpen van 
Hoogeveen

•  Inzicht in bezoek peuterspeelzaal  
is voldoende

•  De doelgroepdefinitie VVE voldoet 
aan de wettelijke eisen

•  De basale kwaliteit van uitvoering 
van VVE in de peuterspeelzaal is 
voldoende

•  Voldoende tevredenheid project 
doorgaande lijn  VVE

Groei mogelijk
•  Bekendheid doelgroepdefinitie  

VVE kan beter

•  Spreiding VVE-plaatsen over de 
 wijken van Hoogeveen kan beter

•  Op basis van de brede definitie 
kunnen meer VVE-plaatsen  
worden gerealiseerd

•  Meer toetsgegevens  
doelgroep peuters beschikbaar 
krijgen

•  Resultaatafspraken Cito-toetsen 
herijken op haalbaarheid

•  Er is groei mogelijk in de 
 educatieve kwaliteit van de 
 peuterspeelzaal

•  Bespreken of actuele VVE-scholing 
basisonderwijs wenselijk is

•  Beleid en praktijk  
ouderbetrokkenheid versterken

Werk aan de winkel
•  Registratie toeleiding en 

 non-bereik vraagt verbetering

•  Registratie doelgroep VVE bao is 
onvoldoende

•  Het is onbekend welke overige 
voorscholen worden bezocht door 
de peuters

•  Meer toetsgegevens doelgroep bao 
beschikbaar krijgen

•  Resultaatafspraken SLO-doelen 
aanpassen en aanvullen

•  Het stellen van gemeentelijke 
kwaliteitseisen aan de uitvoering 
van VVE op basis van het nieuwe  
Inspectiekader

•  Meetbaar volgen resultaten  
VVE-projecten

Vooruitblik

De VVE-monitor levert gegevens om het beleid en de uitvoering van VVE verder te ontwikkelen. Op basis van deze gegevens worden per module  denkrichtingen 
voor de nabije toekomst gegeven. Onderwerpen die goed ontwikkeld zijn, kunnen worden geborgd.  De vermelding ‘werk aan de winkel’ betreft beleidszaken  
die prioriteit hebben in het kader van het VVE-beleid en de VVE-monitor. Daarnaast is er voor de onderwerpen in de middelste rij verdere ontwikkeling mogelijk.


