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Wat is Voor - en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een 
onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). 

Het doel van Voor- en Vroegschoolse Educatie is 
kinderen met een risico op onderwijsachterstand, 
vanwege kenmerken in hun omgeving, een betere 
start te geven in groep 3 van de basisschool.

Voorschoolse educatie (VE) is gericht op 
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) 
onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een 
voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of 
kinderdagverblijf. 

Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen 
van onderwijskansen van doelgroepkinderen in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Dit is primair een 
taak van het primair onderwijs. In bijlage 2 staan 
achtergrondinformatie over VVE en rollen en taken 
van alle partners. 

 

Monitoring is een onderdeel van de VVE-aanpak. De 
bedoeling daarvan ligt wettelijk vast (zie onder) en 
draagt bij aan inzicht op gemeentelijk niveau.

Deze jaarlijkse monitor draagt bij aan het 
realiseren van de gemeentelijk taken rond VVE 
volgens de WPO 165, 166 en 167 (volgens Artikel 167 
van de WPO heeft B&W een rol in het maken van 
afspraken over Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE). Om die rol te kunnen oppakken, is het 
essentieel dat monitoring plaatst vindt).

De gemeente Borger-Odoorn verzorgt een jaarlijkse 
monitoring, waarvan de peildatum telkens 
1 januari is. Er wordt dan teruggekeken op het 
jaar ervoor. De voorliggende monitoring heeft 
als peildatum 1 januari 2021 en kijkt terug op het 
uitvoeringsjaar 2020. Alle VVE partners zijn bij de 
monitoring betrokken. Zij leveren hun gegevens 
aan op basis van een vragenlijst. Er worden 
kwantitatieve en kwalitatieve vragen gesteld. De 
reacties zijn in dit verslag verwerkt en integraal 
opgenomen als bijlage.

 

De inhoud van deze monitor is binnen de gemeente 
gedeeld en besproken en aansluitend met de 
partners voorschoolse educatie in de werkgroep 0-6 
en aangeboden aan het LEA. 
Het verslagjaar 2020 was een roerige tijd! 
De oorzaak daarvan is de coronapandemie. 
Kinderopvang en onderwijs kenden twee landelijke 
sluitingen (lockdowns) en daarnaast nog lokale 
sluitingen door coronabesmettingen op de groep 
of in de klas. Wanneer het mogelijk was, hebben 
kinderen gebruik gemaakt van het VVE-aanbod. 
In uitzonderingssituaties konden bijeenkomsten 
live georganiseerd worden, maar dan wel met 
toestemming van de organisaties. De eventuele 
coronaeffecten op de VVE-aanpak zijn niet 
duidelijk.

Ik sluit af met een woord van dank aan alle betrok-
kenen uit het veld voor hun inzet bij het verzamelen 
van de gegevens voor deze VVE-monitor.

Namens wethouder A. Trip, 
Marion Kogelman-Bloo 

 Voorwoord

De gemeente Borger-Odoorn kent een lange traditie met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In 2020 heeft de gemeente het initiatief genomen om het traject 
aanbod interventie VVE te herijken en deze herijking is afgerond in 2021. De herijking en de nieuwe procesbeschrijving zijn tot stand gekomen in samenwerking 
met de VVE-partners in de gemeente. Ook het werkdocument monitoring VVE in de gemeente op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau kwam zo tot stand.
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Alle peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met 
een risico op een (spraak-taal)achterstand volgens 
de doelgroepbepaling van de gemeente Borger-
Odoorn, bezoeken een voorschoolse voorziening 
met aanbod voorschoolse educatie. Er is sprake van 
een doorlopende lijn in de vroegschoolse periode 
van het onderwijs (tot groep 3), zodanig dat alle 
VVE-doelgroepkleuters zonder of met beperkte 
ondersteuning een start kunnen maken in groep 3.

 

Het monitorsysteem maakt op basis van de 
vastgestelde indicatoren inzichtelijk wat de 
opbrengst is geweest i.r.t. de doelstelling. De 
indicatoren en het systeem van monitoren sluiten 
aan bij het wettelijk kader en is opgezet met 
de VVE-partners: voorschoolse voorzieningen, 
jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Er is een 
procesbeschrijving en een vragenlijsten voor de 
uitvraag t.b.v. de jaarlijkse monitoring1. Er wordt 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie 
verzameld. 

Deze monitor is de eerste op de nieuwe manier in 
de gemeente Borger-Odoorn en kan daarom als 
0-meting worden gezien. Hierbij ook de opmerking 
dat in het kalenderjaar 2020 een wisseling van VVE- 
aanbieders heeft plaatsgevonden. In de komende 
jaren kan dit jaar dienen als basis voor het vergelijk 
en om bepaalde trends en ontwikkelingen te 
kunnen herkennen.

Achtereenvolgens treft u in dit monitorverslag het 
volgende aan:
▶ doel monitoring, uitgangspunten en centrale   
 vragen;
▶ kansen voor jonge kinderen;
▶ kansen en mogelijkheden; 
▶ achtergrondinformatie waar de kwantitatieve en   
 kwalitatieve informatie staat beschreven.

1. Inleiding

De gemeente Borger-Odoorn heeft met de VVE-partners afspraken gemaakt over het gewenste resultaat op het 
gebied van VVE in de gemeente. Dit in aansluiting op de wettelijke opdracht. Ze zijn verwoord in de volgende 
ambities en doelstellingen.

1 Monitoring VVE en peuteropvang in de gemeente Borger-Odoorn  
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2. Doel monitoring, uitgangspunten en centrale vragen

 Doel monitoring
▶ Monitoring hoort bij een effectieve en structurele aanpak op het terrein van  
 het jonge kind; voor- en vroegschoolse educatie. De meerwaarde is dat door  
 monitoring de dialoog wordt aangegaan met partners. 
▶ Zicht krijgen op de voortgang van elkaars activiteiten, waardoor gericht   
 naar verbetermogelijkheden gekeken kan worden. Een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid voor ieder afzonderlijk 
 op haar eigen terrein. 
▶ Zicht krijgen op budget, aantallen en bereik. 
▶ Lokale verantwoording naar college, gemeenteraad. 
▶ Verantwoording aan het rijk.

Uitgangspunt monitoring
Het uitgangspunt van de VVE-aanpak in de gemeente Borger-Odoorn is dat 
alle kinderen in de gemeente op hun zesde levensjaar een startniveau (qua 
taal) gehaald hebben dat goed past bij het aanvangsniveau van groep 3 van 
de basisschool. Waar dit startniveau niet behaald is, is en wordt gezocht naar 
een passende oplossing die past bij het kind. De monitoring moet tenminste 
aangeven wat er bereikt is als het gaat om dit uitgangspunt.

Achterliggende vragen bij de VVE-monitoring
Met het uitgangspunt hierboven als vertrekpunt moet de monitoring 
tenminste aangeven:
▶ hoeveel kinderen (met en zonder VVE-indicatie) op hun zesde levensjaar 
 (g) een startniveau (waaronder taal) hebben gehaald zoals bedoeld;
▶ welke oplossingen zijn er gevonden/aangeboden voor de groep kinderen   
 die op hun zesde levensjaar geen startniveau (waaronder taal) gehaald   
 hebben. 

Om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de centrale vraag 
worden ook  een aantal subvragen gesteld.
a. Hoeveel (VVE-doelgroep)kinderen zijn er in de gemeente?  
b. Hoeveel VVE-doelgroepkinderen worden bereikt met voorschoolse educatie? 
c. Hoe is de ontwikkelingsgroei van deze kinderen in de voor- en vroeg-
 schoolse periode en is het aanbod VVE voldoende voor deze kinderen? 

Te behalen resultaat o.b.v. monitoring
De aanpak van de monitoring en de uitvraag bieden: 
▶ zicht op aantallen en bereik;
▶ zicht op inzet en effecten;
▶ uitgangspunten voor verbetering en mogelijkheden voor bijsturing. 
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De gemeente Borger-Odoorn heeft met de VVE-
partners afspraken gemaakt over het gewenste 
resultaat op het gebied van VVE in de gemeente. 
Het monitorsysteem moet op basis van de vast-
gestelde indicatoren inzichtelijk maken wat de 
opbrengst is geweest i.r.t. de doelstelling. 

Gekozen is voor een systeem met kwantitatieve en 
kwalitatieve vragen om daarmee niet alleen feiten, 
maar ook ervaringen en kansen in beeld te krijgen. 
Zo is deze rapportage ook opgebouwd. De jaarlijkse 
monitoring voldoet ook aan de wettelijke vereisten. 
Deze monitor in deze vorm kan als 0-meting worden 
gezien en in de komende jaren kan dit jaar dienen als 
basis voor het vergelijk.
 
De monitoring heeft een heldere en meervoudige 
doelstelling, terwijl het uitgangspunt te allen tijde 
is: ‘dat alle kinderen in de gemeente op hun zesde 
levensjaar een startniveau (qua taal) hebben gehaald 
dat goed past bij het aanvangsniveau van groep 3 
van de basisschool. Waar dit startniveau niet behaald 
is, is en wordt gezocht naar een passende oplossing 
die past bij het kind.’ 

Verantwoording naar diverse geledingen wordt op de 
uitkomsten van de monitor gebaseerd.

Corona
Natuurlijk is de coronapandemie van invloed 
geweest op het VVE-aanbod, maar toch in beperkte 
mate. Veel ondersteuning heeft doorgang 
gevonden.  

Betrokken organisaties
De kinderopvangorganisaties (6), het basisonderwijs 
(17) en de jeugdgezondheidszorg (1 organisatie, 
de GGD) ontvangen de vragenlijst. De locaties die
geen VVE-aanbod hebben, beantwoorden de VVE-
vragen uiteraard niet. De gemeente levert infor-
matie aan over het daadwerkelijk aantal kinderen 
in de gemeente. In 2020 heeft er een wisseling 
plaats gevonden van VVE-aanbieders. Het aan-
leveren van informatie is nog niet optimaal. 
De aantallen en de resultaten zijn nog niet 
altijd representatief. Verwacht mag worden dat, 
door de inzet die vanaf 2021 wordt gedaan met 
behulp van de regie bij de GGD en een duidelijke 
procesbeschrijving, de resultaten gaan veranderen.

Doelgroep
Voor de VVE-groep gaat het om kinderen in de 
leeftijd van 2,5 tot 6 jaar; 2,5 tot 4 jaar voor de 
voorschoolse educatie en 4 tot 6 jaar voor de vroeg-
schoolse educatie. In totaal zijn er 747 kinderen in 
de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, waarvan 308 in de 
leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en 439 in de leeftijd van 
4 tot 6 jaar. Deze getallen worden onderbouwd in 
tabellen in de rapportage en de bijlagen.

Indicaties en bereik
Het percentage VVE-indicaties van kinderen in de 
leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is met 28% aanzienlijk 
hoger dan het landelijke verwachtingspercentage 
zoals het CBS aangeeft. Uitgezocht moet worden wat 
maakt dat de afwijking in de gemeente Borger-
Odoorn zo groot is. Er is een gelijke verdeling van 
aantal VVE-kinderen in de leefgebieden binnen de 
gemeente en het aanbod is voldoende gespreid.
Het bereik van VVE-kinderen met een indicatie (86) 
is 58% (50 kinderen), terwijl gestreefd wordt naar 
100% bereik. Hier moet nog een flinke slag gemaakt 
worden. In de rapportage worden de bereikcijfers 
ook bekeken vanuit voor- en vroegschools en vanuit 
verzuim en worden conclusies getrokken en verbe-
tervoorstellen gedaan. 

Samenwerking, overdracht programma’s
De samenwerking tussen professionals en hun 
scholing wordt breed opgepakt. Er is sprake van 
warme overdrachten. Er zijn verschillende volg- 
systemen en programma’s in gebruik voor de 
ondersteuning en het volgen van de VVE-kinderen. 
Betrokkenen proberen dit zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen om de ontwikkelingsgroei 
te volgen. De doelstelling van betrokkenen is een 
doorgaande ontwikkellijn. Daar wordt ook op 
gerapporteerd, maar deze rapportage is nog niet 
eenduidig en een aandachtspunt. Er is een veelheid 
van erkende, aanvullende VVE-activiteiten in de 
vroegschoolse periode.

3. Kansen voor jonge kinderen
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Doorstroom en ontwikkelingsgroei
In 2020 is aangegeven door de partners dat er 13 
VVE-kinderen doorgestroomd zijn naar het regulier 
basisonderwijs. Dit aantal lijkt laag. Er blijken geen 
kinderen uitgestroomd te zijn naar een andere 
vorm dan regulier basisonderwijs. Van 6 kinderen 
is bekend dat ze voorschoolse educatie hebben 
genoten voor de duur van 18 maanden en van 3 
is bekend dat ze tussen de 12 en de 17 maanden 
voorschoolse educatie hebben genoten. 

De groei van alle VVE-doelgroepkinderen
Ook al hebben we niet alle informatie ontvangen 
en zijn de aantallen mogelijk niet representatief, 
het  blijkt nu wel dat in de voorschoolse periode 
en ook in groep 1 de VVE-kinderen het goed 
doen. Ze maken een positieve groei door. Echter 
bij de overstap naar groep 3 is het beeld van 
alle informatie die nu bekend is, heel anders. Er 
lijkt – heel voorzichtig - een flinke discrepantie 
te zijn. Twee kinderen blijken zonder of met 
beperkte ondersteuning door te kunnen in groep 3. 
Uitgezocht moet worden wat de oorzaak is.   

Duur van het volgen van het VVE-traject 
Duur van het volgen van een VVE-traject in 
de voorschoolse periode ligt tussen de 6 en 12 
maanden en is slechts voor 1 kind meer dan 18 
maanden. 

Successen en wat kan beter
De vragenlijst bij de monitoring voorziet ook in 
vragen rondom successen en zaken die anders/
beter kunnen. Hieronder slechts de top 3 van beide 
thema’s.

Top 3 van successen
1 Samenwerking tussen partners.
2 Scholing en bijscholing.
3 Aanbod 16 uur, keuze mogelijkheden en goede   
 spreiding aanbod.

Top 3 van kansen 
1 Compleet en uniform aanleveren van gegevens   
 van de monitor.
2 Actievere toeleiding en bereik vergroten.
3 Ouders meer en beter betrekken.
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Aantal en bereik 
Het percentage VVE-indicaties van kinderen in de 
leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is met 28% aanzienlijk hoger 
dan het landelijke verwachtingspercentage zoals het 
CBS aangeeft, namelijk 11%. Uitgezocht moet worden 
wat maakt dat de afwijking zo groot is. Komt dit met 
deze nieuwe afspraken qua procesbeschrijving vanaf 
1 januari 2021 meer in verhouding? Wordt er te snel 
een indicatie afgegeven en zijn het er daardoor zo 
veel? Of zijn de zorgen van de ontwikkeling van de 
kinderen zo hoog in de gemeente? En welke oorzaken 
en welke gevolgen kan dit hebben, voor aanbod en 
financiering? 

Het CBS brengt de spreiding bij kleine aantallen per 
dorp of wijk, zoals in Borger-Odoorn, niet in beeld.  
Uit deze monitor blijkt dat de grootste aantallen 
van VVE-indicaties te vinden zijn in Borger, Tweede 
Exloërmond, Nieuw Buinen en Valthermond.
Het is belangrijk dat de GGD ook het aantal 
geïndiceerde VVE-kinderen per leefgebied gaat 
bijhouden waardoor de spreiding beter in beeld 
gebracht kan worden. 

Het aantal VVE-kinderen dat wordt bereikt is 50 en 
dat is ten opzichte van de daadwerkelijke indicaties 
door de GGD geïndiceerd, slechts een percentage van 
58%. Het streefdoel is 100% bereik, dus er moet nog 
wel een flinke slag gemaakt worden. De vraag moet 
beantwoord worden welke kinderen nog geen gebruik 
maken van voorschoolse educatie en waarom niet.

De GGD gaat vanaf 1 januari 2021 volgens de proces-
beschrijving werken. Zij dragen zorg voor toeleiding 
en volgen de daadwerkelijke deelnames. Hierdoor 
kan het non-bereik beter in beeld komen en naar 
verwachting ook de redenen van geen deelname. 
Vervolgens kan daar waar mogelijk gerichtere 
toeleiding plaats kan vinden en hierdoor het bereik 
zal toenemen. 

Aanbod 
In de coronaperiode is aanbod en gebruik anders 
verlopen dan verwacht, maar grotendeels wel 
doorgegaan. Verzuim vindt plaats op basis van 
aannemelijke redenen, bv ziekte. 5 Locaties houden 
wel een registratie op kind- en locatieniveau bij, 
maar hebben daarvan geen totaalbeeld. Dat is een 
punt van aandacht. 

Samenwerking 
De samenwerking heeft tot doel om een door- 
gaande ontwikkellijn voor elk kind te realiseren.
Hierbij horen warme overdrachten, een
VVE-evidence based programma en zelfs 
samenwerkingsovereenkomsten tussen partners. 
De samenwerking lijkt daarmee goed te verlopen 

Doorgaande lijn naar vroegschool 
Het aantal doorgestroomde kinderen die 4 jaar zijn 
geworden, wordt op verschillende plekken in de 
vragenlijst niet eenduidig ingevuld. Daar moet bij 
de volgende monitor aandacht voor zijn. 

Het aantal dat is aangeleverd lijkt niet 
representatief te zijn omdat uitgaande van een 
gemiddelde deelname in het jaar van 50 VVE-
kinderen – peildatum 1 januari 2021 -  er toch wel 
25 VVE-kinderen door zouden kunnen stromen naar 
het basisonderwijs. Wel is duidelijk dat van alle 
informatie die beschikbaar is, er geen kinderen zijn 
doorgestroomd naar een ander vorm van regulier 
onderwijs.  

De kinderen hebben allen minimaal een jaar 
gebruik gemaakt van voorschoolse educatie en 
voldoen hiermee aan het kunnen behalen van de 
termijn van het gehele traject VVE, namelijk nog 
1 jaar voorschoolse educatie en 2 jaar vroegschoolse 
educatie.

Vroegschoolse educatie 
De gegevens van het onderwijs zijn naar 
verwachting lang niet representatief voor een 
goed totaalbeeld. We missen in deze 0-meting 
nog te veel gegevens. Het is zeer belangrijk dat 
alle informatie volledig wordt aangeleverd, want 
daardoor kan een veel beter beeld geschetst worden 
en ook goede conclusies. 

In het kalenderjaar zijn 8 kinderen in groep 1 of 2 
ingestroomd gedurende de schooljaren. Uitgezocht 
moet worden waarom het er zo veel zijn en of 
het een begrijpelijk aantal is (verhuizingen / 
inburgeraars)? 

4. Kansen en mogelijkheden
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Hier zijn ook kinderen bij die geen peuteropvang 
en/of gastouderopvang hebben genoten. Dat is 
belangrijke info voor de toeleidende partner, de 
GGD.  

Er zijn veel verschillende (taal)stimulerende 
activiteiten die in groep 1 en 2 worden gedaan in 
het onderwijs aan VVE-kinderen. In de voorschoolse 
educatie wordt het programma Uk en Puk gebruikt.  
Het is een aandachtspunt of er op deze manier een 
optimale pedagogische en educatieve doorgaande 
lijn is voor de VE-kinderen. 

Ontwikkelingsgroei voor- en vroegschool 
Het percentage kinderen dat bij de overstap van 
voor- naar vroegschool een positieve groei heeft 
gemaakt is hoog. Het betreft 18 van de 19 kinderen. 
Eind groep 1 blijkt dat 11 van de 27 VVE-kinderen een 
positieve groei (cat. 1) hebben doorgemaakt. Ook 
dat is een hoog aantal. 
 
Bij de overstap naar groep 3 - afronding VVE-traject 
- blijkt dat 2 van de 14 VVE-kinderen een positieve 
groei hebben doorgemaakt (cat. 1). Dat betekent 
dat 14% van de kinderen zonder of met beperkte 
ondersteuning in groep 3 kunnen starten.  Dit is 
een stuk lager dan de percentages voorschoolse 
periode en eind groep 1. Verder blijkt dat qua 
ontwikkelingsgroei 6 VVE-kinderen de overstap naar 
groep 3 niet maken maar een jaar extra kleuteren. 
Deze kinderen kunnen ondanks het VVE-traject nog 

niet mee in groep 3. 
Dit jaar betreft een zgn. 0-meting en niet alle 
scholen hebben een beeld van de groei van 
de VVE- kinderen. Het is belangrijk om de 
ontwikkelingsgroei zeer nauw te volgen. Het is een 
oproep aan het onderwijs om de VVE-kinderen 
goed in beeld te krijgen / houden en te volgen, 
zodat op peildatum 1 januari 2022 een beter en 
zuiverder beeld kan worden geschetst. Dit geldt ook 
voor de duur van het volgen van deze interventie. 

Aanleveren van gegevens en zuiver beeld 
In hoofdstuk 3 is aangegeven hoeveel locaties van 
partners zijn aangeschreven om de vragenlijsten in 
te vullen. Gebleken is dat niet iedereen informatie 
aanlevert, terwijl er wel VVE-aanbod is. Hier zal 
in de volgende rapportageperiode op gestuurd 
worden. Bijdragen aan de monitoring is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en er wordt 
gestreefd naar een compleet beeld. Vanaf 2021 heeft 
de GGD de regie als het gaat om het traject VVE. De 
verwachting is dat dit gaat leiden tot beter inzicht 
in groei en ontwikkelingen, aantallen bereik en 
non-bereik. 
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Om te komen tot relevante informatie voor de 
monitoring wordt jaarlijks een uitvraag gedaan aan 
alle partners binnen VVE. Het betreft de kinder-
opvangorganisaties (6), het basisonderwijs (17) en de 
jeugdgezondheidszorg (1 organisatie, de GGD). De 6 
kinderopvangorganisaties in de gemeente hebben 
samen 17 locaties. Van 13 locaties kinderopvang is een 
vragenlijst terug ontvangen. Van alle basisscholen 
zijn het de contactpersonen die zitting hebben in 
de werkgroep 0-6 en via hen zijn de vragenlijsten 
uitgezet onder de basisscholen. Van 12 van de 17 
basisscholen is een reactie ontvangen. Een reden die 
is aangegeven waarom een locatie kinderopvang en 
basisschool geen vragenlijst heeft ingevuld, is dat ze 
geen aanbod VVE hebben. De jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) heeft informatie aangeleverd voor de VVE-
doelgroepkinderen. De gemeente levert informatie 
aan over het daadwerkelijk aantal kinderen in de 
gemeente. 

De uitvraag wordt gedaan met een vragenlijst die 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen bevat. 
In dit hoofdstuk worden de meest relevante zaken 
weergegeven. In de bijlagen wordt de beantwoording 
met betrekking tot de kwalitatieve vragen integraal 
weergegeven, met uitzondering van de namen, 
locaties en organisaties. Vanwege privacy is dat niet 
mogelijk. 

Hierna wordt in hoofdstuk 5.1 de kwantitatieve 
informatie met betrekking tot de VVE-doel-
groep-kinderen in de voor- en vroegschoolse 
periode in de gemeente weergegeven. Vooral 
de aantallen in bereik en informatie over de 
ontwikkelingsgroei die is doorgemaakt wordt 
weergegeven. Hoofdstuk 5.2 laat de informatie 
zien die is verkregen uit de open vragen die 
zijn gesteld. De kwalitatieve informatie dus, 
over successen en kansen voor verbetering die 
gesignaleerd zijn.
 

5.1  Kwantitatieve informatie 

5.1.1 CBS verwachte onderwijsachterstanden in de   
  gemeente peildatum 2019

Het CBS berekent de verwachte onderwijs-
achterstanden per gemeente in Nederland2. 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW) hanteert in haar beleid een lande-
lijke grens van gemiddeld 15% van de kinderen 
die een kans heeft op onderwijsachterstanden. 

Van de populatie kinderen in de leeftijd van 
2,5 tot 13 jaar in de gemeente Borger-Odoorn, 
valt 11% binnen deze landelijke doelgroep. 
Van de 1805 basisschoolleerlingen in de 
gemeente betreft het 12%.

De populatie kinderen van 2,5 - 4 jaar in de 
gemeente Borger-Odoorn betreft 295 kinderen. 
10% Daarvan (30) valt binnen de landelijke 
doelgroep.
In de figuur en de tabel hierna wordt de 
spreiding van de kinderen over wijken en 
dorpen in de gemeente weergegeven.

Tabel 1 - spreiding kinderen per wijk

5. Achtergrondinformatie

2 In het model dat wordt gebruikt door CBS worden omgevingskenmerken die het hoogst risico van een kind op een onderwijsachterstand voorspellen: 
opleidingsniveau van de ouders, herkomst, verblijfsduur van de moeder in Nederland, wel of niet in de schuldsanering, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school.   10



* Wijken of gemeenten met 40 kinderen of minder hebben een lagere
 betrouwbaarheid. Bron: CBS 2019, dashboard onderwijsachterstanden,  
 geraadpleegd 8-6-2021.

Wijk / Dorp* Totaal kinderen 
2,5 tot 4 jaar 

Aantal
indicatie VVE Percentage

Totaal 295 30 10

Wijk 00  Borger 55

Wijk 01   Buinen

Wijk 02   Bronneger

Wijk 03   Drouwen

Wijk 04  Bronnegerveen

Wijk 05  Drouwenerveen

Wijk 06  Drouwenermond

Wijk 07   Nieuw-Buinen 75

Wijk 08  Buinerveen

Wijk 09  Ees

Wijk 10   Odoorn 20

Wijk 11   Exloo 15

Wijk 12   Valthe 10

Wijk 13   Klijndijk 10

Wijk 14   Odoornerveen

Wijk 15   2e Exloërmond 20

Wijk 16   Valthermond 50

Uit tabel 1 blijkt dat de aantallen zo klein zijn dat er qua betrouwbaarheid 
geen verdeling is per wijk. Wanneer je naar de kaart kijkt dan zitten de 
grootste aantallen in Tweede Exloërmond, Valthermond, Nieuw Buinen en 
Borger. 

5.1.2 Aantal (VVE-)kinderen in de gemeente op peildatum 1 januari 2021
In tabel 2 is een totaalbeeld gemaakt van alle kinderen in de gemeente op 
peildatum 1 januari 2021 in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. 

Voor de VVE-groep gaat het om kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar; 2,5 
tot 4 jaar voor de voorschoolse educatie en 4 tot 6 jaar voor de vroegschoolse 
educatie. In totaal zijn er 747 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar, waar-
van 308 in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar en 439 in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. 

Tabel 2 - Aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar in de gemeente  
op peildatum 1 januari 2021

In bijlage 2 tref je een overzicht aan van het aantal kinderen per leeftijd en 
leefgebied. 

Leef-
gebieden

kinderen
van 0 

tot 4 jaar

kinderen 
van  4 

tot 13 jaar

jongeren 
van 13 

tot 19 jaar

kinderen 
van 2,5 

tot 4 jaar

kinderen 
van 4 

tot 6 jaar

De Monden 193 563 386 63 103

Hondsrug 379 1003 818 147 214

Veenlanden 239 592 445 98 122

Totaal 811 2158 1649 308 439

11



Indicaties VVE
Aan de GGD (jeugdverpleegkundigen) is 
gevraagd hoeveel VVE-kinderen in de leeftijd
van 2,5 tot 4 jaar er geïndiceerd zijn voor 
VE-aanbod op peildatum 1 januari 2021. Het gaat 
om 86 VVE-kinderen.  

In totaal ten opzichte van het daadwerkelijke 
aantal in de gemeente is dit 28%. Het aantal 
VVE-indicaties is hoog ten aanzien van de cijfers 
van het CBS (30 qua aantal met een percentage 
van 10%, 2019) 

5.1.3 VVE-kinderen in de voorschoolse periode 
Bereik VVE-kinderen met voorschoolse educatie 
De vraag over het totaal aantal kinderen dat 
wordt bereikt met aanbod voorschoolse 
educatie (VE) is gesteld aan de kinderopvang.
Er zijn 13 locaties voor kinderopvang in de 
gemeente, waarvan er 12 ook voorschoolse 
educatie aanbieden. Op de 13 locaties zijn er 256 
kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar 
op peildatum 1 januari 2021.
 
In deze kinderopvanglocaties zijn er in totaal 50 
kinderen met een VE-indicatie in de leeftijd van 
2,5 tot 4 jaar. En daarnaast nog 4 VVE-kinderen 
in de leeftijd van 2 jaar en geen kinderen in de 
leeftijd van 4 jaar. 

 
Tabel 3 - Aantal VVE-doelgroepkinderen in de leeftijd 
van 2,5 tot 4 jaar in de gemeente die op 1 januari 2021 
deelnemen aan voorschoolse educatie

Het totaal overzicht van het aantal (VVE-)kin-
deren in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is in beeld 
gebracht in tabel 4. Het aantal VVE-kinderen 
geïndiceerd door de jeugdgezondheidszorg is 
niet per leefgebied uitgesplitst.

Vroegtijdige uitstroom 
Er is 1 kind vroegtijdig uitgestroomd. Het kind 
is naar een medisch kinderdagverblijf gegaan 
voordat het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. 

Zij-instroom 
Er zijn 4 VVE-kinderen in de voorschoolse 
periode, in de loop van 2020 ingestroomd. 
Twee door verhuizing en twee door wisseling 
van opvang. 

Verzuim 
Alle kinderen die deelnemen aan VVE dienen 
minimaal 16 uur in de week deel te nemen aan 
voorschoolse educatie. Tijdens de coronaperiode 
is dit iets anders geweest dan normaal; 
kinderen blijven sneller thuis vanwege een 
verkoudheid.

Leefgebied Aantal geïndiceerde 
VVE-kinderen

De Monden 17

Hondsrug 16

Veenlanden 17

Totaal 2,5- en 3-jarige 
VVE-doelgroepkinderen 50

Tabel 4 - Cijfers, met betrekking tot de VVE-doelgroepkinderen, in de leeftijd van 2,5 en 3 jaar 
ten opzichte van het daadwerkelijk aantal (VVE-doelgroep)kinderen op 1 januari 2021

Gemeente 
Borger-Odoorn 

De 
Monden 

De 
Hondsrug 

Het 
Veenland 

Aantal kinderen in de gemeente Borger-Odoorn 308 63 147 98

Aantal VVE-kinderen geïndiceerd door 
jeugdgezondheidszorg 86    

Percentage geïndiceerde VVE- doelgroepkinderen 28%    

Aantal VVE-kinderen die voorschoolse educatie ontvangen 50 17 16 17

Percentage bereik VVE-kinderen ten opzichte 
van het aantal geïndiceerde VVE- kinderen 58%    
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 5 Locaties geven aan dat er weinig verzuim is of 
geen verzuim, anders dan noodzakelijke situaties 
zoals bezoek aan een dokter. Verder wordt 
door 5 locaties aangegeven dat dit niet wordt 
bijgehouden als totaalbeeld, maar wel dat er 
presentielijsten bijgehouden worden per dagdeel 
per locatie. 

Non-bereik 
Vanaf 1 januari 2021 wordt door de GGD 
volgens de nieuwe procesbeschrijving gewerkt, 
waardoor zeer nauwlettend de toeleiding 
wordt verzorgd, maar ook wordt gevolgd of de 
kinderen daadwerkelijk gebruik gaan maken 
van voorschoolse educatie op een leeftijd van 
2,5 jaar. Daarmee wordt tevens het non-bereik 
goed gevolgd en er wordt actief op ingezet. In de 
volgende meting zal hierover door de GGD meer 
informatie volgen. 

Warme overdracht 
Er heeft twee keer een warme overdracht 
plaatsgevonden van voor- naar vroegschool 
door ouders, pedagogisch medewerker (PM) en 
leerkracht / intern begeleider onderwijs (IB’er).  

Programma voorschoolse educatie 
Uk en Puk is het programma dat wordt gebruikt 
voor de VVE-kinderen. 

Volgsysteem 
De volgsystemen die worden gebruikt zijn 
wisselend: ontwikkelingsvolgmodel voor jonge 
kinderen en peuters; DORR, Peuterplusplan, Uk en 
Puk en in 2021 KIJK. 

Samenwerking van kinderopvang die voor-
schoolse educatie aanbiedt met het onderwijs
Hoe de samenwerking met het onderwijs vorm 
krijgt is divers. Zie ook bijlage 3 voor hetgeen is 
gezegd hierover. Samengevat komt het neer op: 
▶ overleg: de samenwerking zit in de warme 
 overdracht, nauw overleg tussen PM’ers en 
 directie/leerkrachten, overdracht groep 1,  
 structureel overleg met IB’er en de leer-
 krachten van groep 1 en 2; 
▶ samen activiteiten doen: er worden samen  
 activiteiten gedaan en er wordt samen   
 buiten gespeeld. Ook wordt toegewerkt naar 
 een plan om de samenwerking te intensiveren 
 of naar een samenwerkingsovereenkomst   
 tussen kinderopvang en basisonderwijs;
▶ programma: er wordt gewerkt met een VVE- 
 programma dat aansluit op de werkwijze van  
 de basisschool waardoor er een doorgaande 
 ontwikkellijn is. 

Opmerking bij de vragenlijst is dat een enkele 
locatie peuteropvang in de loop van 2020 pas is 
gestart met aanbod voorschoolse educatie. 

Doorstroom van voorschoolse educatie naar 
vroegschoolse educatie 
Uit de ingevulde vragenlijsten is aangegeven dat 
er in 2020 13 VVE-kinderen zijn doorgestroomd 
naar het regulier basisonderwijs. Er blijken geen 
kinderen uitgestroomd te zijn naar een andere 
vorm dan regulier basisonderwijs. 
Van 6 kinderen is bekend dat ze voorschoolse 
educatie hebben genoten voor de duur van 18 
maanden en van 3 is bekend dat ze tussen de 12 
en de 17 maanden voorschoolse educatie hebben 
genoten. 

De groei van alle VVE-doelgroepkinderen die 
een voorschoolse voorziening hebben verlaten 
Dit onderdeel laat zien wat de groei is 
geweest van de kinderen die deelnamen. Wat 
weergegeven wordt is de groei van kinderen die 
minimaal 12 maanden educatie hebben gehad. 
Helaas hebben niet alle kinderopvangorganisaties 
hierop gerapporteerd; van 6 locaties ontvingen 
wij informatie en dat betreft in totaal 19 
kinderen. In de paragraaf hiervoor gaat het om 
13 kinderen die 4 jaar zijn geworden in 2020, 
volgens de informatie uit de vragenlijsten. In 
totaal wordt echter van 19 VVE-kinderen in de 
vragenlijsten de groei in de voorschoolse periode 
in beeld gebracht. VVE kinderen die de overstap 
hebben gemaakt naar vroegschool. De aantallen 
komen niet overeen in deze eerst 0-meting. 
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Van alle 19 kinderen wordt opgemerkt dat 
18 kinderen een positieve groei hebben 
doorgemaakt/ondersteuning in de groep is 
voldoende (cat. 1) 3. De ondersteuning in de 
groep is nodig voor taal-, sociaal-emotionele 
en ruimtelijke ontwikkeling en motoriek. 
Er is 1 kind van de 19 dat geen positieve 
groei heeft doorgemaakt. Ondersteuning 
in de groep en buiten het groepsaanbod is 
nodig. Die ondersteuning is nodig op het 
ontwikkelingsgebied taal, sociaal-emotioneel 
en ruimtelijke ontwikkeling. 

5.1.4 VVE-kinderen in de vroegschoolse periode
Door 12 van de in totaal 17 basisscholen is de 
vragenlijst ingevuld: 6 basisscholen uit het 
leefgebied De Hondsrug, 3 uit De Monden 
en 3 uit Het Veenland.

VVE-kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar 
Tabel 5 geeft aan hoeveel kinderen volgens de 
informatie uit de vragenlijsten, op 2 jarige 
leeftijd de verwijzing VVE hebben gekregen door 
de GGD/JGZ per leefgebied en nu in de leeftijd 
van 4, 5 of 6 jaar zijn.  

Tabel 5 - Kinderen die op 2 jarige leeftijd een  
verwijzing VVE hebben gekregen en nu 4, 5 
of 6 jaar zijn.

In totaal zijn er dus 25 VVE-kinderen in de 
leeftijd van 4 en 5 jaar in het onderwijs 
met een VVE-indicatie. Ten aanzien van het 
daadwerkelijke aantal kinderen in de leeftijd 
van 4 en 5 jaar (439 kinderen) is dit een 
percentage van 6%. Omdat de cijfers mogelijk 
nog niet representatief zijn is een goede 
vergelijking met de CBS cijfers ook nog niet 
mogelijk. Hierbij de volgende opmerking: van 2 
scholen is het voor hen niet bekend en niet van 
alle scholen is de informatie terug ontvangen. 

Verder blijkt uit de aangeleverde informatie dat 
er 2 basisscholen in de gemeente zijn met een 
relatief hoog aantal VVE-kinderen. Het gaat dan 
om 10 VVE-kinderen in Valthermond en 
15 VVE-kinderen in Nieuw Buinen. 

ONTWIKKELINGSGROEI 

Eind groep 1 
Gevraagd is wat de verdeling in VVE-groepen 
(categorieën van groei) 4 van alle kinderen 
met een VVE-indicatie eind groep 1 is geweest. 
Algemene opmerking erbij van 1 school is: 
onduidelijk; op sommige overdrachtsformulieren 
wordt wel VVE vermeld en sommige niet.  
Waarvan 1 leerling in een andere gemeente 
woont, 1 leerling op overdrachtsformulier PSZ 
staat vermeld als VVE-leerling, 3 leerlingen niet 
bekend zijn bij ons met VVE- indicatie, maar 
wel noodzakelijk is. Kinderen die instromen 
die geen peuteropvang hebben bezocht en/of 
gastouder opvang. 

In totaal is deze vraag voor 27 VVE-kinderen 
ingevuld. In totaal wordt aangegeven dat 
eind groep 1 elf kinderen een positieve groei 
hebben doorgemaakt/ondersteuning in de groep 
voldoende is (cat. 1). Deze ondersteuning ligt 
met name op het ontwikkelingsgebied taal en 
sociaal-emotioneel. 
Verder blijkt dat bij 11 kinderen geen positieve 
groei doorgemaakt is, ondersteuning in de groep 
en buiten het groepsaanbod nodig is (cat. 2) 
en die ondersteuning zich richt zich op taal, 
sociaal-emotioneel en ruimtelijke ordening. 
En zijn er nog 4 kinderen die naast VVE extra 

3 Cat.1 (VVE-groep1) = positieve groei doorgemaakt / ondersteuning in de groep is voldoende  |  Cat. 2 (VVE-groep2) = geen positieve groei doorgemaakt / ondersteuning in de groep en buiten het groepsaanbod is nodig
 Cat. 3 (VVE-groep 3) = naast VVE is er extra aanvullende ondersteuning nodig  |  Cat. 4 (VVE-groep 4) = uitstroom speciaal onderwijs voor de start in groep 1 door een zorgvuldige warme overdracht
 Cat. 5 (VVE-groep 5) = doorstroomgroep 3 niet mogelijk, extra jaar kleuteren

Leefgebied 4 jaar 5 jaar 6 jaar Totaal

De Monden 6 6 4 16

De Hondsrug 4 1 1 6

Het Veenland 6 2 7 15

Totaal 16 9 12 37
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aanvullende ondersteuning nodig hebben 
(cat. 3) en er is 1 kind uitgestroomd naar 
speciaal basisonderwijs (cat. 4).   

Afronding VVE-traject 
Aan het onderwijs is gevraagd om een beeld 
te schetsen van alle VVE-kinderen die zijn 
doorgestroomd naar groep 3. Dit per school 
beschreven, aan de hand van hun eigen 
volgsysteem, geeft een beeld van hoe de 
doorstroom is. 
Deze vraag is door 5 scholen beantwoord. 
De antwoorden liggen uiteen en zijn divers: van 
geen beeld van, niet van toepassing omdat deze 
school geen VVE-kinderen heeft, opmerkingen 
over VVE-kinderen die nog in groep 1 en 2 
zitten, een kind waarvoor een arrangement 
is aangevraagd op het gebied van sociaal- 
emotioneel, een NT2-leerling in groep drie die 
goed meekomt en in groep 2 nog eens drie 
NT2-leerlingen. 

Naast deze informatie zijn gegevens verzameld 
over de verdeling in VVE-groepen (cat. 1 tm 5) 5 

van alle kinderen met een VVE-indicatie die 
de overstap hebben gemaakt naar groep 3 en 
daarmee de interventie VVE hebben afgerond.  
In totaal is van 14 kinderen informatie 
aangeleverd. Van deze 14 leerlingen zijn er 2 
leerlingen met een VVE-indicatie die starten in 

groep 3 zonder of met beperkte ondersteuning. 
Er zijn 6 VVE-leerlingen die ondersteuning in 
de groep en buiten het groepsaanbod nodig 
hebben of ondersteuning nodig hebben op een 
ander terrein dan VVE. Verder zijn er geen VVE-
leerlingen die zijn doorgestroomd naar speciaal 
onderwijs. In totaal zijn er zes VVE-leerlingen 
die een extra jaar gaan kleuteren. 
De ontwikkelingsgebieden waarop extra onder-
steuning nodig is, worden alle vier evenveel
genoemd. Het zijn de ontwikkelingsgebieden
taal, sociaal-emotioneel, ruimtelijke ontwik-
keling en motoriek.

 

Totaal overzicht van ontwikkeling van 
VVE-kinderen in de vroegschoolse periode 
In tabel 6 is een overzicht van de ontwikkeling 
van VVE-kinderen in de vroegschoolse periode 
samengevat. Hieruit blijkt dat 11 van de 27 
VVE-kinderen eind groep 1 een positieve groei 
hebben doorgemaakt. Dit is minder dan de helft 
(41%). Tevens blijkt dat het aantal kinderen 
met VVE-indicatie die starten in groep 3 zonder 
of met beperkte ondersteuning zeer laag is, 
namelijk 2 van de 14 (14%). De opmerking hierbij 
dat het om een 0-meting gaat.

4 Zie voetnoot 2
5  Zie voetnoot 3

Aa
n

ta
lle

n Aantal basisscholen met reactie op uitvraag 12

Aantal leerlingen met een VVE-indicatie in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar (groep 1 en 2) 37

Totaal aantal leerlingen ontwikkelingsgroei eind groep 1 27

Ei
n

d 
gr

oe
p 

1 Positieve groei doorgemaakt / ondersteuning in de groep is voldoende 11

Geen positieve groei doorgemaakt / ondersteuning in de groep en buiten het groepsaanbod is nodig 11

Naast VVE is er extra aanvullende ondersteuning nodig 4

Uitstroom speciaal basisonderwijs 1

Ov
er

st
ap

 g
ro

ep
 3

Totaal aantal leerlingen met VVE-indicatie overstap eind groep 2 naar groep 3 14

Aantal leerlingen met VVE-indicatie starten in groep 3 zonder of met beperkte ondersteuning  2

Aantal leerlingen met VVE-indicatie starten in groep 3 met ondersteuning in de groep 
en buiten het groepsaanbod (3) of ander terrein dan VV op gericht was (3) 6

Uitstroom speciaal basisonderwijs, voor de start in groep 3, door een zorgvuldige warme overdracht 0

Aantal leerlingen met VVE-indicatie volgen een extra kleuterjaar 6

Tabel 6 - Totaaloverzicht ontwikkelingsgroei van VVE-kinderen in de vroegschoolse periode
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Duur van het volgen van het VVE-traject 
Duur van het volgen van het VVE-traject in de 
voorschoolse periode is voor 5 leerlingen inge-
vuld door het onderwijs, waarvan er 4 zijn die 
voor de duur van tussen de 6 en de 12 maanden 
voorschoolse educatie hebben gehad en 
1 leerling meer dan 18 maanden. De duur van 
het volgen van het traject VVE in de vroeg-
schoolse periode is niet ingevuld en een keer 
de opmerking dat het niet duidelijk is. 

Zij-instroom in het afgelopen kalenderjaar 
2020 
In totaal zijn er 8 leerlingen ingestroomd in de 
loop van het kalenderjaar 2020 in groep 1 en/of 
groep 2. 

Extra VVE-activiteiten (taal)stimulering in de 
vroegschoolse periode 
▶ Logoscreening vanuit GGD Drenthe en van   
 daaruit verwijzing naar logopedie. Logopedie  
 wordt geboden in school onder schooltijd.
▶ Inzet stichting Taalhulp bij lezen met 
 vrijwilliger in de (zomer)vakantie.
▶ Arrangement vanuit passend onderwijs voor 
 extra ondersteuning op gebied van woorden-
 schat/technisch lezen, waaronder ook inzet 
 van de onderwijsassistent (ook voor NT2-
 leerlingen).

▶ Voorschotbenadering m.b.v. Bouw (Lexima).
▶ Taal: werken met Schatkist, leerlingen in   
 de zorggroep krijgen extra aanbod voor taal,   
 verlengde instructie in kleine groepjes. 
 Daarnaast wordt er extra aanbod geboden 
 buiten de groep door een OA (1 tot 2 x per  
 week). Er wordt binnen school extra ingezet 
 op woordenschat ontwikkeling. De klas is 
 taalrijk ingericht. 
▶ Rekenen: er wordt gewerkt met ‘Met Sprongen 
 Vooruit’. Dit staat dagelijks op het programma. 
 Leerlingen in de zorggroep krijgen verlengde 
 instructie in een klein groepje. Daarnaast 
 wordt er in kleine groepjes door de leerkracht 
 extra oefening geboden wanneer een leerling 
 dit nodig heeft.
▶ Sociaal emotioneel: we werken met ‘Rots en 
 Water’. Dit wordt wekelijks geboden, maar er
  is dagelijks aandacht voor de regels en 
 omgangsvormen bij de kleuters.
▶ ‘Verteltas’/’VoorleesExpress’, close reading, 
 bibliotheek, ‘Ik ben Bas’, 
▶ Vinger aan de pols met logopedist (screening   
 en observaties door de leerkracht).
▶ Observaties met behulp van DORR-leerlijnen.  
 Er wordt op de specifieke gebieden 
 gemonitord en extra ondersteuning in de klas  
 geboden. 

5.2  Kwalitatieve informatie

De vragenlijst bij de monitoring voorziet ook in 
een aantal vragen die kwalitatieve informatie 
opleveren. Er zijn een aantal inhoudelijke 
thema’s en telkens wordt gevraagd naar 
successen en naar zaken die anders/beter kun-
nen. In bijlage 4 is een uitgebreide analyse per 
thema gemaakt van de beantwoording door de 
kinderopvang en het basisonderwijs.

5.2.1 Successen/wat gaat goed
Ook worden soms thema’s door de ene 
organisatie/locatie als succes genoemd, terwijl 
een ander dit nog als een kans ziet. Hier 
rekening mee houdend kunnen we het 
volgende noemen. 

Door de kinderopvang en het onderwijs zijn de 
volgende belangrijkste successen aangedragen: 

a.  Structureel overleg en warme overdracht tussen   
  kinderopvang en onderwijs, maar ook met zorg  
  (‘Vroeg Erbij’, Sociaal Team en jeugdverpleeg- 
  kundige).  
b.  Snelle acties en korte lijnen.
c.  Scholing en bijscholing op gebied van VVE. 
d.  Rijke inrichting van de ruimte en afstemming op  
  ontwikkelingsbehoefte van de kinderen.
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e.  Aanbod 16 uur met brede keuzemogelijkheid en  
  goede spreiding over de gemeente. 
f.  Het volgen van VVE-kinderen en ook het 
  bijhouden van de doelen. 
g.  Ouders worden goed en regelmatig geïnformeerd, 
  er is een ouderplan en ze krijgen handvatten.  
  Er zijn verschillende activiteiten die de ouder-
  betrokkenheid vergroten. 
h.  Rondom het volgen en monitoren is er samen-
  werking en zijn er werkafspraken, maar is er ook
   een goed (bovenschools) document met visie.

5.2.2 Kansen
  Door de kinderopvang en het onderwijs zijn de   
  volgende belangrijkste kansen aangedragen. 
a.  Actievere toeleiding en de VVE-kinderen beter in  
  beeld krijgen, denk hier ook aan contact Sociaal  
  Team versterken.  
b.  VVE-kinderen het juiste aanbod geven en 
  onderwijs voorzien van kennis over VVE. Denk   
  aan structureel overleg over ontwikkeling van 
  kinderen en bijvoorbeeld thematisch werken,   
  samen meer overdrachtsmomenten en kwaliteit 
  programma bekijken of volgsystemen voldoende
   aansluiten op elkaar en inhoudelijk programma’s 
   die geboden worden afstemmen op de door- 
  gaande leerlijn.

c.  Vaker - eens in de 6 weken - en beter met 
  ouders afstemmen over de verwachtingen, het 
  inzetten van een tolk bij een taalbarrière en   
  iemand mee laten denken in ouder-
  betrokkenheid. 
d.  Eerder nog contacten leggen met derden bij 
  zorgen over de ontwikkeling, zoals Sociaal Team. 
  Schoolmaatschappelijk werker meer zichtbaar in 
  school. 
e.   Expertise wat een VVE-kind nodig heeft en 
  daarbij specifiek scholing volgen die past bij de
  medewerker (denk aan volgen van opleidingen 
  als KIJK en OBW).
f.   Meer informatie over de ontwikkelingsbehoefte 
  en groei van het kind bij de overdracht. 
g.   Nog beter de weg vinden in het registreren bij 
  het volgen van kinderen en doelgerichter werken.
h.   Zicht krijgen en terugkoppeling ontvangen bij 
  het monitoren en wat aangeleverde informatie  
  oplevert. Hierdoor o.a. de scholen beter op de 
  hoogte houden van wat er gebeurt buiten de  
  school. 
i.   Ouders bewuster maken van de ontwikkeling en 
  daarmee de opvoeding van hun kind.
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 Bijlage 1
 Lijst met afkortingen 

▶ CBS Centraal Bureau voor de Statistieken

▶ CJG Centrum Jeugd en Gezin

▶ JGZ Jeugd Gezondheidszorg

▶ IB’er Intern begeleider (basisschool)

▶ JVK Jeugdverpleegkundige

▶ PDCA Plan-Do-Check-Act cyclus 

▶ PM’ers Pedagogisch medewerkers

▶ PSZ Peuterspeelzalen

▶ SLO  Stichting Leerplan Ontwikkeling 

▶ VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
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 Bijlage 2
 Aantal kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar in de gemeente
 Peildatum 1 januari 2020 en 2021

VVE-leeftijd van 2,5 tot 4 jaar

2,5 jarigen 25 53 30 108

3 jaar 38 94 68 200

2,5 tot 4 jarigen 63 147 98 308

Tieners 1-1-2021 De Monden De Hondsrug Het Veenland Eindtotaal Tieners 1-1-2020 De Monden De Hondsrug Het Veenland Eindtotaal

0 jaar 38 88 54 180 0 jaar 40 94 55 189

1 jaar 60 101 56 217 1 jaar 66 97 59 222

2 jaar 57 96 61 214 2 jaar 53 104 61 218

3 jaar 38 94 68 200 3 jaar 40 95 63 198

Subtotaal 0 - 4 193 379 239 811 Subtotaal 0 - 4 199 390 238 827

4 jaar 50 120 57 227 4 jaar 52 106 58 216

5 jaar 53 94 65 212 5 jaar 56 110 67 233

6 jaar 61 113 64 238 6 jaar 59 104 60 223

7 jaar 67 101 62 230 7 jaar 68 100 67 235

8 jaar 58 99 70 227 8 jaar 54 100 72 226

9 jaar 63 109 75 247 9 jaar 66 114 70 250

10 jaar 65 105 68 238 10 jaar 69 122 62 253

11 jaar 76 145 60 281 11 jaar 75 125 66 266

12 jaar 70 117 71 258 12 jaar 66 116 72 254

Subtotaal 4 - 13 563 1003 592 2158 Subtotaal 4 -13 565 997 594 2156

13 jaar 68 115 71 254 13 jaar 69 133 76 278

14 jaar 62 149 77 288 14 jaar 59 134 65 258

15 jaar 60 127 66 253 15 jaar 69 139 74 282

16 jaar 71 141 87 299 16 jaar 72 146 77 295

17 jaar 61 145 78 283 17 jaar 58 133 69 260

18 jaar 64 141 78 283 18 jaar 49 116 65 230

Subtotaal 13 - 19 386 818 445 1649 Subtotaal 13 -19 376 801 426 1603

Totaal 0 - 19 1142 2200 1276 4618 Totaal 0 - 19 1140 2188 1258 4586

0 tot 4 jaar 4 tot 13 jaar 13 tot 19 jaar 2,5 tot 4 jaar

De Monden 193 563 386 63

De Hondsrug 379 1003 818 147

Het Veenland 239 592 445 98

Totaal 811 2158 1649 308
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 Bijlage 3
 Samenwerking van kinderopvang die voorschoolse educatie aanbiedt met het onderwijs

Op welke manier wordt zorg gedragen voor de 
samenwerking met het onderwijs? 

▶ Samen activiteiten organiseren, gezamenlijk   
 buiten spelen, warme overdracht.
▶ Door samenwerkingsovereenkomst met onderwijs  
 en opstart voor samenwerking.
▶ We werken samen met onderwijs. Nauw overleg   
 tussen PM’ers, directie en leerkrachten.
▶ Er wordt op dit moment een plan geschreven   
 (voltooiing 1 juni 2021) voor het intensiveren van   
 de samenwerking d.m.v. een doorgaande lijn op   
 pedagogisch/educatief gebied.
▶ Overdracht groep 1. Doorgaande lijn.
▶ In de IKC is het hele team verantwoordelijk voor 
 alle kinderen in het centrum. Vanuit de visie dat 
 ieder kind uniek is wordt op gepersonaliseerde 
 wijze ieder kind de aandacht geschonken 
 die nodig is om zich zo optimaal mogelijk te 
 ontwikkelen. De kinderen worden gevolgd vanaf 
 hun start in het IKC en de ontwikkeling wordt 
 gedeeld met natuurlijk de ouders, maar ook 
 met de collega’s in het IKC. Op deze wijze kan 
 ieder kind geboden worden wat het nodig heeft 
 om zich gedurende zijn of haar verblijf optimaal 
 te ontwikkelen, zowel in de opvang als op school.  

▶ In de voorschoolse periode wordt gewerkt met  
 een VVE-programma, dat aansluit op de 
 werkwijze in de vroegschoolse periode. Een 
 doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen 
 stopt nooit. Als een kind de peuteropvang of 
 dagopvang verlaat, wordt het bij de hand 
 genomen door het onderwijs en wordt verder 
 gewerkt aan de ontwikkelingslijn van het kind, 
 waar het zich op dat moment bevindt. Verder 
 zijn er structureel overleggen met de IB’er en de 
 leerkrachten van groep 1/2.
▶ Er is goed contact tussen de PM’er en de 
 leerkracht van het basisonderwijs. Er zijn korte 
 lijntjes.
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 Bijlage 4
 Analyse van de aangeleverde kwalitatieve informatie in de vragenlijsten 
 Per thema en per rij kinderopvang en basisonderwijs

Successen

▶ Goede start door overname van de peuteropvang  
 met ook voorschoolse educatie.
▶ Lijnen en contacten met ‘Samen Vroeg Erbij’ en 
 het opzetten van een doorgaande lijn met het   
 basisonderwijs. Het VVE-kind tijdig warm 
 overdragen en structurele overleggen met intern   
 begeleider en leerkracht groep 1 / 2.
▶ Bijscholing en scholing van medewerkers op het 
 gebied van VVE. 
▶ Locatie die gecertificeerd is en borging van VVE die
 is gevolgd waardoor nieuwe inspiratie is 
 gekregen.
▶ Stabiliteit wordt genoemd. Rust op de groep en er 
 wordt gewerkt met PBS (positive behaviour   
 support). Het lokaal is opnieuw ingericht en de 
 hoeken zijn rijker gemaakt. 
▶ De samenwerking die op papier staat met de 
 kinderopvang nu praktisch gaan uitvoeren. 
▶ Vloeiende doorstroom kinderen en warme 
 overdracht. 
▶ Quatro overleg Sociaal Team, GGD en onderwijs. 
▶ Jeugdverpleegkundigen in de gemeente. 
▶ Beleidsstuk doorgaande lijn 0-6 jaar. 
▶ Beleidsdocument voor- en vroegschool. 
▶ Start van peuteropvang en VVE-locatie geworden.
▶ Afstemming op ontwikkelingsbehoeften    
 leerlingen en begeleiding leerlingen met taal- en  
 spraakachterstanden.

Wat gaat goed Wat kan beter Wat is hier zelf aan te doen

-  Korte lijnen met de jeugd- 
 verpleegkundige, veel contacten  
 en snelle handelingen in bijv.  
 toekenning van VVE.

- Snel actie en JGZ goed te bereiken  
 en aanwezig.

- Contacten GGD, JVK, schoolarts en  
 ass. schoolarts.

- Vroegtijdige signalering van  
 kinderen zodat ze schoolrijp  
 kunnen instromen in groep 1. 

- Voor de leeftijd van 2,5 jaar 
 actieve toeleiding zodat het kind  
 vanaf 2,5 jaar kan starten.

- Groter bereik en meer 
 aanmeldingen.

- Structureel overleg plannen.

- Duidelijker beeld van  
 VVE-aanbieders

- Meer initiatief bij JGZ. 

- Zicht op VVE-kinderen en wie  
 een indicatie heeft. 

- Schriftelijke overdracht en 
 screening vastleggen. 

- Berichtgeving over VVE-indicaties, 
 werkwijze van JGZ is niet bekend. 

- Zelf contact zoeken met JGZ en ze  
 inschakelen bij geconstateerde  
 achterstanden.

- Financiële drempels voor ouders  
 weghalen. 

- Bekendheid geven VVE door te 
 laten zien in de omgeving wat  
 VVE is; adverteren. 

- Ouders motiveren om deel te  
 nemen. 

- Goede VVE-monitor die zicht geeft  
 op bereik.

- Gegevens van JGZ over VVE-kind 
  en volgsysteem met aanbod en  
 resultaten van het kind.

- PR, flyeren, vermelden op website  
 en in nieuwbrieven.

- Informatie aan jonge ouders  
 inclusief de financiering, maar  
 daar ook hulp bij aanbieden. 

Thema signalering door de JGZ van VVE-geïndiceerde doelgroepkinderen 
en/of toeleiding naar voorschoolse educatie 
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Thema bereik van VVE-doelgroepkinderen 
en/of aanbod aan VVE-doelgroepkinderen 
(voor- en vroegschools)  

Het aanbod is minimaal verdeeld over drie dagdelen 
maar bij de meest organisaties is het over 4 en soms 
5 dagdelen verspreid. Dit geeft rust en sluit aan bij 
de behoefte van de ouders. Door het basisonderwijs 
wordt aangegeven dat er vier dagen VVE is; alle dagen 
in de groep, dan wel buiten de groep. 

Wat gaat goed Wat kan beter 

- Breed aanbod; aanbod voor alle kinderen.

- Aanbod van 16 uur en brede keuze voor afname.

- VVE-programma aanbod gaat goed en het is gericht  
 werken met Uk en Puk.

- Spreiding van aanbod over de gemeente.

- Inspiratie door bijscholing VVE.

- Aanbod niet geïntegreerd in de kinderopvang maar  
 als peuteropvang.

- VVE-programma op school is goed.

- Scholingsaanbod is goed georganiseerd.

- Goed contact tussen PM’er en leerkracht groep 1  
 en 2 en daarbij weten de leerkrachten welk  
 ondersteuningsbehoeften de VVE-kinderen hebben.  

- Bereik van kinderen kan beter en starten van   
 kinderen vanaf 2,5 jaar.

- Ouderparticipatie, maar door corona ook anders.

- VVE-monitor. 

- VVE-kinderen het juiste aanbod geven.

- Samenwerking en overdracht, school is niet op de  
 hoogte van VVE-leerlingen en heeft er geen zicht op.

- Kennis over wanneer het kind een indicatie krijgt.

- Overdracht doorgaande lijn, thema’s afstemmen. 
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Wat gaat goed Wat kan beter Wat is hier zelf aan te doen

- Ouders informeren over thema’s; themaochtend bij  
 de afsluiting van een thema, verzendlijst van wat is  
 gedaan iedere ochtend.

- Vormen die er zijn: oudercommissie, mondelinge 
 overdracht, ouderavonden, nieuwsbrieven en   
 oudergesprekken.

- Ouders handvatten bieden voor thuis en stimuleren  
 bij hoe ze thuis invulling kunnen geven.

- Opstellen van een VVE-ouderplan. 

- Contacten met ouders via ZOOM, korte lijnen bij   
 zorg, persoonlijk contact. 

- Gesprekken met een tolk.

- Regelmatig gesprekken met ouders en er zijn korte  
 lijnen.

- Informatie aan ouders door nieuwbrieven, 

 ouderavonden.

- Ouderbetrokkenheid is onderdeel van het   
 schoolplan.

- Activiteiten die in de lijn van ouderbetrokkenheid  
 worden genoemd zijn: ‘Verteltas’, ‘VoorleesExpress’  
 en ‘Boekenpret’. 

- Taalbarrière bij aantal ouders.

- Actievere oudercommissie.

- Ouders op locatie ontvangen; corona gooit  
 roet in het eten.

- VVE-ouderplan meer onder  de aandacht  
 brengen, verwachtingen van ouders meer  
 benoemen en bespreken.

- Goed om eens in de 6 weken om tafel te  
 gaan met de ouders en de ontwikkeling  
 van het kind te bespreken en daarin  
 samen op te trekken.

- Warme overdracht met ouders erbij.

- Hoe zijn ouders betrokken bij de basis- 
 vaardigheden waaraan in de peuteropvang 
 wordt gewerkt en in overstap naar het 

 onderwijs.

- VVE is nog geen staand onderwerp  
 binnen ouderbetrokkenheid. 

- Iemand die kan meedenken in ouder- 
 betrokkenheid kan helpen bij taalbarrière.

- Samenwerken met ouders, kan alleen door  
 ouders zelf. 

- Een tolk.

- ‘Logo 300’ en budget voor ‘Verteltas’ en  
 ‘VoorleesExpress’.

Thema ouderbetrokkenheid in relatie tot de VVE-doelgroepkinderen door JGZ, 
voorschoolse voorziening en/of onderwijs
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Thema doorgaande lijn van voor- naar vroegschool 
en/of van JGZ naar voorschoolse voorziening

Wat gaat goed Wat kan beter 

- Korte lijnen bij zorg en met onderwijs.

- Overdracht en warme overdracht met ouders en ib’er die kan aansluiten.

- Overdrachtsgesprekken die begin van het schooljaar worden gepland.

- Geschoolde PM’ers die structuur en aanbod goed voor ogen hebben en dit structureel   
 overleggen met ib’ers en pedagogisch coach.

- Ondernemersgeest en klantgerichtheid, innovatief en aanpassingsvermogen 

 in de kinderopvang. 

- Vastleggen van afspraken over samenwerking.

- Doorgaande lijnen.

- Contacten zijn goed met PM’ers en teams en organisaties.

- Warme overdracht.

- Consultatie voor- en vroegschool; bijeenkomsten / overlegmomenten met medewerkers   
 en klassenbezoek. 

- Als basisschool geen zicht op. 

- Uniform overdrachtsformulier vanuit de gemeente.

- Plan voor doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs. 

- Kennis van VVE in het onderwijs vergroten. 

- Inhoud voorop en niet de vorm zoals bijv. een IKC. 

- Fysieke bijeenkomsten oppakken als dit weer mogelijk is. 

- JGZ en kinderopvang. 

- Kennis (expertise) van wat een VVE-leerling nodig heeft. 

- Overdrachtsformulier is nu te summier. 

- VVE-leerlingen doorgeven aan de schoolleider. 

- Zo vroeg mogelijk actie ondernemen met derden en Sociaal Team 

 (gedrag bijvoorbeeld). 
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Samenwerking Stichting Sociaal Team en/of andere partners door je eigen organisatie m.b.t. VVE- 
doelgroepkinderen (geef hierbij aan om welke partner het gaat) 

Wat gaat goed Wat kan beter 

- Zorgstructuur met Samen Vroeg Erbij en jeugdverpleegkundige.

- Inzet expertise jeugdverpleegkundigen.

- Expertise inzet en aansluiten bij zorgstructuur van het onderwijs -onderwijs-

 ondersteunings- team (OOT) en zorgkinderen standaard op agenda bij de IB’er.

- Contacten en inzet Sociaal Team voor bijv. hulp  bij mensen thuis, ze denken mee   
 en goed bereikbaar.

- Inzet Stichting Taalhulp voor kinderen met leesachterstand.

- Regelmatig overleg en korte lijnen. 

- Sociaal Team onbekend en geen contacten mee.

 - SMI dan contacten met Sociaal Team.

- Het oppakken van fysieke overleggen tussen IB’er en PM’er nadat corona voorbij is. 

- Weinig contacten, contactmomenten  inplannen, moeilijk bereikbaar.

- Er wordt nu niets gedeeld m.b.t. VVE, er is wel overleg passend onderwijs en JGZ.

- Subsidieregeling voor jeugdhulp.

- Schoolmaatschappelijk werker is wenselijk, kan preventief werken, meer zichtbaar.

- Terugkoppeling van regisseurs zou een vast evaluatiemoment moeten zijn.

- Regisseur bij VVE-leerling met grote zorgen niet direct betrokken.

Professionaliteit JGZ, pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten groep 1 en 2  

Wat gaat goed Wat kan beter 

- Professioneel en bijscholing heeft hierin een rol gespeeld. 

- Goed zicht op leerlijnen. 

- Bereid om elkaar om hulp te vragen. 

- VVE-geschoold en VVE-opleidingsplan. 

- Gezonde kinderopvang. 

- Warme overdracht, goed contact.  

- Kennis PM’er, signaleren zorgleerlingen. 

- Kundig en professioneel 

- Leerkrachten 1 / 2: verdiepen zich in de oorsprong van de VVE-indicatie en beraden zich   
 over goede ondersteuning. 

- Volgen van opleiding KIJK en OBW. 

- Afstemming over de overstap van voor- naar vroegschool. 

- Specifieke scholing volgen, passend bij medewerker. 

- Structureel overleg over ontwikkeling van kinderen. 

- Meer overdracht, meer informatie; samenwerking i.v.m. thematisch werken, info   
 over het VVE-traject dat is gevolgd; bij aanmeldformulier.

- Leerkracht 1/ 2 weet weinig van VVE. 

- Basisvaardigheden versterken, opvoedingsproblematiek eerder hulp in het gezin. 

- Spraak- en taalontwikkeling; veel kinderen hebben logopedie! 
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Kwaliteit programma in voorschoolse voorziening en/of onderwijs

Monitoring/verantwoording van het VVE-traject in de gemeente en/of monitoring in eigen organisatie

Wat gaat goed Wat kan beter 

- ‘Uk en Puk’ sluit goed aan bij de ontwikkeling van peuters. 

- Gerichte activiteiten in kleine groepen. 

- Overleg en afstemming over aanbod met IB’er en pedagogisch coach. 

- Doelen volgen en bijhouden in het volgsysteem, ook bijzonderheden van het kind. 

- Programma werkt goed. 

- Volgststeem volgt ontwikkeling van het kind. 

- Kundig en professioneel 

- Blijvend ontwikkelen. 

- Opnieuw bekijken of volgsysteem aansluit bij visie en volgsysteem van het onderwijs. 

- Beter weg vinden in registreren. 

- Doelgericht werken. 

- Afstemmen kwaliteit programma met  medewerkers, doorgaande leerlijnen. 

 

Wat gaat goed Wat kan beter 

- Werkafspraken die zijn gemaakt t.b.v. het volgen en begeleiden van kinderen en  
 hiermee samenhangend in zorgstructuur. 

- Informatie. 

- Samenwerking. 

- Gesprekken met de jeugdverpleegkundigen i.v.m. VVE-indicatie. 

- Kindvolgysteem (peuterplusplan). 

- Door VVE-programma structureel aanbod. 

- Ouders worden op de hoogte gehouden. 

- Contact met pedagogisch coach van organisatie. 

- Er is een VVE-document (bovenschools) met goede visieomschrijving. 

- Volgen en inzetten op observatieprogramma ‘KIJK’.

- Informatievoorziening. 

- Verwachtingen over hoe te verantwoorden bij kinderopvang aangeven. 

- Meer contactmomenten met VVE-coach. 

- Monitoring naar de gemeente hebben wij geen  zicht op. 

- Beter in kaart brengen van de VVE-doelgroep. 

- Communicatie VVE-leerlingen en openheid. 

- Vroegtijdig contact en informeren van ouders over kinderopvang. 

- Eerder opgepakt moeten worden. 

- Is beleid met participanten afgestemd? 

- Actualisering waar mee bezig zijn. 
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Heb je ideeën over het verbeteren van VVE in de 
gemeente? 

▶ Door deze lijst beter zicht op VVE-kinderen en   
 daarmee verbeterpunten. 
▶ Meer cursussen, meer professionalisering. 
▶ Aanbod 16 uur, ook 16 uur vergoeden. 
▶ VVE vanaf groep 1 kan beter, er is weinig kennis   
 bij leerkrachten over VVE. 
▶ Meer zicht op VVE en wat dit binnen BAO betekent  
 naast het bieden van extra ondersteuning van  
 wat we alle zorgleerlingen bieden. Zijn er extra 
 middelen voor VVE-leerlingen vanaf 4 jaar? 
▶ Kortere lijnen bij starten van overdracht en 
 samenwerking. 
▶ Informatie aan ouders over VVE, wat kunnen ze 
 verwachten? 
▶ Scholen op de hoogte houden van wat er buiten 
 de scholen gebeurt. Informatie aanleveren, dan 
 ook wat terug ontvangen. 
▶ Ouders bewust maken van hoe belangrijk 
 pedagogische aspecten voor de ontwikkeling 
 van kinderen zijn. 
▶ Kinderen leren dat Nee ook bestaat, op tijd 
 beginnen met zindelijkheidstraining, 
 zelfstandigheid vroeg oppakken en aanleren, 
 voorlezen. Gesprekken voeren met ouders over 
 opvoeding. Kinderen weerbaar maken.
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