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Voor- en vroegschoolse
educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gericht op het verminderen van onderwijsachterstanden bij de start op de basisschool. Voorschoolse educatie begint op het peutercentrum of de kinderopvang en vroegschoolse educatie wordt ingevoerd in groep 1 en 2
van de basisschool. Deze folder geeft meer informatie over de voorschoolse educatie.
Door deel te nemen aan een VVE-programma kunnen achterstanden worden voorkomen
of ingehaald. De kinderen kunnen een goede start maken op de basisschool.
Voor wie is VVE bedoeld?
VVE begint op het peutercentrum of de kinderopvang. Het is bedoeld voor kinderen van
2½ tot 4 jaar die een grotere kans hebben op een onderwijsachterstand. Bijvoorbeeld omdat ze zich langzamer ontwikkelen of omdat ze een risico lopen op een taalachterstand
in het Nederlands. In de gemeente Overbetuwe richt VVE zich op het stimuleren van de
spraak- taalontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door VVE krijgen kinderen op een speelse manier extra aandacht op het gebied van (taal)ontwikkeling.
Wat is Voorschoolse Educatie?
Een peuter die een indicatie heeft voor VVE, krijgt minimaal 10 uur per week een VVEaanbod in een gecertificeerd peutercentrum of kinderdagverblijf. In een rijke speelleeromgeving wordt er gewerkt met thema’s en activiteiten voor de hele groep, in kleine
groepjes of individueel. De kinderen worden ondersteund en gestimuleerd in hun spelgedrag omdat spel uitdaagt om te leren en te ontdekken. De kinderen leren spelenderwijs
nieuwe woorden en begrippen. De activiteiten zijn ook stimulerend voor de motoriek, het
leren luisteren en het omgaan met elkaar.
Hoe verloopt de indicatie voor VVE?
Het consultatiebureau bekijkt bij alle kinderen of ze extra aandacht nodig hebben op het
gebied van taal of op sociaal-emotioneel gebied. Als het nodig is, geeft het consultatiebureau een indicatie voor voorschoolse educatie.
Stap 1: Bij uw bezoek aan het consultatiebureau wordt met u besproken of het zinvol is
dat uw kind deelneemt aan voorschoolse educatie.
Stap 2: U vult samen met een jeugdverpleegkundige een formulier in. Dit verwijsformulier
wordt door het consultatiebureau verzonden naar het peutercentrum of kinderdagverblijf
van uw keuze.
Stap 3: U meldt ook zelf uw kind aan bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf van
uw keuze.
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Wat zijn de kosten?
Een VVE-plek betekent dat uw kind 3 of 4 dagdelen naar een peutercentrum of kinderdagverblijf gaat: de eerste 2 dagdelen worden door uzelf bekostigd. De gemeente
Overbetuwe subsidieert de kosten voor het extra derde en vierde dagdeel.
Wat wordt er van u verwacht wanneer uw kind een VVE-indicatie krijgt?
VVE heeft het meeste effect als zowel bij de peuteropvang of kinderdagverblijf als thuis
de ontwikkeling wordt gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers zullen uw kind
observeren en u betrekken bij het VVE programma van uw kind. Wij verwachten van u
dat u deelneemt aan ouderactiviteiten.
Wat u bijvoorbeeld thuis kunt doen is:
• Praat veel met uw kind tijdens dagelijkse situaties. Verwoord wat u aan het doen
bent. Spreek duidelijk en rustig, neem de tijd om samen te praten.
• Samen boekjes bekijken en voorlezen. Liedjes zingen en uitbeelden. Rijmpjes
opzeggen.
• Gebruik gewone taal: geen baby-woorden zoals: “waf-waf” en “tjoek-tjoek”.
• Samen puzzelen, bouwen, memory en andere spelletjes spelen. Vertel erbij,
benoem verschillen en stel er vragen over.
• Volg uw kind in het spel en breid zinnen die het spreekt uit. Herhaal verkeerd
uitgesproken woorden op de goede manier.
Meer tips kunt u vragen bij een eerstvolgend bezoek aan het consultatiebureau,
de schoollogopedist, het peutercentrum of kinderdagverblijf.
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