
VVE-Monitor gemeente Borger-Odoorn, peildatum 1 januari 2021.
Deze monitor is op een nieuwe manier opgezet in de gemeente Borger-Odoorn en kan daarom als een 0-meting worden gezien.

VVE-Monitor 2021
door Marion Kogelman

Alle kinderen verdienen eerlijke en gelijke
kansen in de gemeente Borger- Odoorn
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VVE-kinderen in beeld 

Voor de VVE-groep gaat het om kinderen in 

de lee� ijd van 2,5 tot 6 jaar. In totaal zijn 

er 747 kinderen in de lee� ijd van 2,5 tot 6 

jaar, waarvan 308 in de lee� ijd van 2,5 tot 

4 jaar en 439 in de lee� ijd van 4 tot 6 jaar. Doorstroom voorschoolse naar vroegschoolse educatie
Van alle kinderen die zijn doorgestroomd naar het basisonderwijs, is van 6 kinderen bekend dat ze voorschoolse educatie hebben gehad voor de duur van 18 maanden en van 3 is bekend dat ze tussen de 12 en 17 maanden voorschoolse educatie hebben genoten. 18 Van de 19 VVE-kinderen hebben een positieve groei doorgemaakt en ondersteuning in de groep is voldoende. De ondersteuning in de groep is nodig voor taal-, sociaal-emotionele en ruimtelijke ontwikkeling en motoriek. Uk en Puk is het programma dat wordt gebruikt voor VVE-kinderen.

Extra VVE-activiteiten (taal)stimulering in de vroegschoolse periode
▶ Logopedie wordt geboden in school onder schooltijd.▶ Inzet stichting Taalhulp.
▶ Arrangement vanuit passend onderwijs voor extra    ondersteuning op het gebied van woordenschat.▶ Voorschotbenadering met behulp van Bouw.▶ Werken met Schatkist.
▶ Rekenen staat dagelijks op het programma (Met Sprongen Vooruit).
▶ Sociaal en emotioneel wordt gewerkt met Rots en Water.▶ Observaties met behulp van de DORR-leerlijnen.▶ Verteltas/VoorleesExpress.

Doel van VVE
Het is de bedoeling dat alle kinderen in

de gemeente Borger-Odoorn op hun zesde

levensjaar een startniveau (qua taal) 

hebben gehaald dat goed past bij het 

aanvangsniveau van groep 3 van de basis-

school. Als dat niet lukt, wordt er gezocht 

naar een oplossing die past bij het kind.

Alle peuters in de lee� ijd 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.

Bereikt
Volgens de GGD is het percentage bereik 

ten opzichte van het daadwerkelijk aantal 

geïndiceerde VVE-doelgroepkinderen 57%, 

dat is minder dan de gestreefde 100% 

bereik (50 van de 86 VVE-geïndiceerde 

doelgroepkinderen. Er zijn 36 kinderen niet 

bereikt).

19 VVE-kinderen hebben de overstap 

gemaakt naar vroegschool. Van deze 19 

hebben 18 VVE-kinderen in de voorschoolse 

periode een positieve groei doorgemaakt 

en zijn ze allemaal doorgestroomd naar 

regulier onderwijs. 

Van 14 VVE-kinderen – is bekend – dat ze 

zijn doorgestroomd naar groep 3. Twee 

kinderen kunnen zonder of met beperkte 

ondersteuning door naar groep 3. Geen 

kinderen gaan naar speciaal onderwijs 

en 6 kinderen zijn een jaar extra gaan 

kleuteren.

In deze meting zijn 14 VVE-kinderen bekend, 

we denken dat het er meer moeten zijn

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.

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 voor-
school of kinderdagverblijf.

Het Ministerie van OCW hanteert in haar beleid een landelijke grens dat gemiddeld 15% van de kinderen een kans op onderwijsachterstanden hee� . Het CBS hee�  berekend
dat het percentage VVE-indicaties van kinderen in de lee� ijd van 2,5 tot 4 jaar in Borger-Odoorn met 28% aanzienlijk hoger is dan het landelijke verwachtingspercentage. 
Er is een gelijke verdeling van het aantal VVE-kinderen in de leefgebieden binnen de gemeente en het aanbod is voldoende gespreid. Het CBS brengt de spreiding bij 
kleine aantallen per dorp of wijk, zoals in Borger-Odoorn, niet in beeld. 

We doen het samen

▶ Ouders

▶ GGD-JGZ

▶ Kinderopvang

▶ Basisscholen

▶ Gemeente Borger-Odoorn

Ontwikkelingsgroei vroegschoolse educatie
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Aantal basisscholen met reactie op uitvraag 12
Aantal leerlingen met een VVE-indicatie in de lee� ijd van 4, 5 en 6 jaar 37
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Totaal aantal leerlingen ontwikkelingsgroei eind groep 1 27Positieve groei doorgemaakt/ondersteuning in de groep is voldoende 11Geen positieve groei doorgemaakt/ondersteuning in de groep en buiten het groepsaanbod is nodig 11
Naast VVE is er extra aanvullende ondersteuning nodig 4Uitstroom speciaal basisonderwijs 
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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 ondersteu-ning in de groep en buiten het groepsaanbod (3) of ander terrein dan VVE 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

Corona en VVE Het monitoringsjaar 2020 was roerig. In de coronaperiode is aanbod en gebruik anders verlopen dan verwacht,
maar grotendeels wel doorgegaan. De eventuele coronae¤ ecten op de VVE-aanpak zijn niet duidelijk.
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▶ Sociaal en emotioneel wordt gewerkt met Rots en Water.▶ Observaties met behulp van de DORR-leerlijnen.▶ Verteltas/VoorleesExpress.

Deze monitor is op een nieuwe manier opgezet in de gemeente Borger-Odoorn en kan daarom als een 0-meting worden gezien.

▶ Sociaal en emotioneel wordt gewerkt met Rots en Water.

Het Ministerie van OCW hanteert in haar beleid een landelijke grens dat gemiddeld 15% van de kinderen een kans op onderwijsachterstanden hee� . Het CBS hee�  berekend
dat het percentage VVE-indicaties van kinderen in de lee� ijd van 2,5 tot 4 jaar in Borger-Odoorn met 28% aanzienlijk hoger is dan het landelijke verwachtingspercentage. 
Er is een gelijke verdeling van het aantal VVE-kinderen in de leefgebieden binnen de gemeente en het aanbod is voldoende gespreid. Het CBS brengt de spreiding bij 
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▶ Sociaal en emotioneel wordt gewerkt met Rots en Water.▶ Observaties met behulp van de DORR-leerlijnen.▶ Verteltas/VoorleesExpress.

Het Ministerie van OCW hanteert in haar beleid een landelijke grens dat gemiddeld 15% van de kinderen een kans op onderwijsachterstanden hee� . Het CBS hee�  berekend
dat het percentage VVE-indicaties van kinderen in de lee� ijd van 2,5 tot 4 jaar in Borger-Odoorn met 28% aanzienlijk hoger is dan het landelijke verwachtingspercentage. 
Er is een gelijke verdeling van het aantal VVE-kinderen in de leefgebieden binnen de gemeente en het aanbod is voldoende gespreid. Het CBS brengt de spreiding bij 

school of kinderdagverblijf.school of kinderdagverblijf.school of kinderdagverblijf.school of kinderdagverblijf.school of kinderdagverblijf.

van de gemeente Borger-Odoorn, bezoeken 

een voorschoolse voorziening met aanbod 

TOP 3

SUCCESSEN
▶ Samenwerking tussen

 partners.

▶ Scholing en bijscholing.

▶ Aanbod 16 uur, keuze-

 mogelijkheden en goede 

 spreiding aanbod.
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TOP 3

KANSEN
▶ Compleet en uniform aanleveren  

 van gegevens van de monitor.

▶ Actievere toeleiding en 

 bereik vergroten.

▶ Ouders meer en beter 

 betrekken.




