
Ontwikkelingsverschillen tussen kinderen ontstaan al 
op jonge leeftijd. Dat hangt samen met de aanleg van 
het kind, maar zeker ook met gezinsomstandigheden, 
zoals huisvesting, inkomen, gezondheid of relaties.  
In het ene gezin zijn de omstandigheden veel gun-
stiger dan in het andere gezin. Ook de mate waarin 
kinderen door hun ouders worden gestimuleerd, 

deze gezinnen wordt minder Nederlands gesproken. 
Omdat achterstanden al zo vroeg ontstaan, is het 
voor kinderen met laagopgeleide ouders belangrijk 
dat ze al vóór de basisschool naar een vorm van voor-
schoolse opvang en educatie gaan. Dat geldt zeker 
voor kinderen met een andere moedertaal, omdat 
ze zo eerder met de Nederlandse taal in aanraking 
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verschilt per gezin. Voorlezen, samen spelen, uitleg 
geven bij televisiekijken of spelen met een tablet, 
zorgen ervoor dat kinderen van hun ouders leren.  
In het algemeen geldt dat hoe lager het opleidings- 
en beroepsniveau van de ouders, hoe ongunstiger de 
omstandigheden voor de ontwikkeling van kinderen. 
Veel kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus 
hebben al een achterstand als ze het basisonderwijs 
binnenkomen. En kinderen van ouders met een  
migratieachtergrond zijn vaak dubbel in het nadeel:  
hun ouders zijn minder vaak hoogopgeleid en in  

komen en bij de start van het basisonderwijs in het 
Nederlands aangesproken kunnen worden. Dat is 
goed voor hun zelfvertrouwen, motivatie en sociale 
integratie. 
De overheid voert sinds 2000 speciaal beleid voor 
voor- en vroegschoolse educatie (vve) met als doel 
kinderen met laagopgeleide ouders evenveel kansen 
te bieden als kinderen met hogeropgeleide ouders. 
Er zijn sindsdien diverse vve-programma’s ontwikkeld 
om achterstanden bij jonge kinderen te voorkomen 
of in ieder geval zo vroeg mogelijk aan te pakken. 
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Deze programma’s sluiten aan bij de activiteiten in de 
eerste jaren van de basisschool, omdat zo de meeste 
winst wordt behaald. 

Wat zijn vve-programma’s?
Vve-programma’s zijn globaal in te delen in twee 
soorten: centrumgerichte en gezinsgerichte program-
ma’s. Bekende programma’s zijn Kaleidoscoop, 
Piramide, Uk & Puk en Startblokken. In combinatie 
hiermee worden vaak gezinsprogramma’s uitgevoerd, 
waarbij ouders vaardigheden aangereikt krijgen om 
thuis de taal en algemene ontwikkeling van hun kin-
deren te stimuleren, bijvoorbeeld met het program-
ma VVE Thuis. 

Vve-programma’s om achterstanden te  
voorkomen: 

1. centrumgericht in combinaties van peuterspeel-
zaal, voorschool, kinderdagverblijf 

2. gezinsgericht stimulering in thuissituatie

Vve in Amsterdam
Gemeenten kunnen zelf bepalen voor welke kinderen 
zij voorschoolse opvang en educatie bekostigen. 
In Amsterdam gelden de volgende criteria om in aan-
merking te komen voor vve:
- Het opleidingsniveau van de ouder(s) is lager dan 

mbo-3 of een vergelijkbaar niveau;
- Een ‘arme’ taalomgeving: er wordt thuis weinig of 

niet gepraat, gespeeld of voorgelezen.

Ongeveer 4.200 peuters van 2½-4 jaar voldoen aan 
deze criteria, dat is 30% van de 14.000 peuters in 
Amsterdam. In de vroegschoolse periode (groep 1 en 
2 van de basisschool) geldt alleen het opleidings-
niveau van de ouders als criterium voor deelname 
aan vve-programma’s. Kinderen die een vve-indicatie 
krijgen, noemen we doelgroepkinderen.

Verwijzing naar een voorschoolse voorziening ge-
beurt door de Ouder- en Kind Centra die de kinderen 
van jongs af aan regelmatig zien. Tijdens reguliere 
consulten bekijkt men of een kind een (taal)ontwik-
kelingsachterstand heeft, onder andere aan de hand 

4.200 peuters 
voldoen aan criteria vve

totaal 14.000 peuters 
in Amsterdam

30%  

van vragenlijstjes of checklists. Een jeugdverpleeg-
kundige 0-4 of de ouder- en kindadviseur bespreekt 
een indicatie met de ouders en begeleidt hen bij de 
aanmelding voor een voorschoolse vve-voorziening. 

Amsterdam streeft naar het tegengaan van segregatie 
en stigmatisering en daarom worden doelgroepkinde-
ren in één voorziening met andere kinderen opge-
vangen. Het idee is dat alle kinderen zo spelenderwijs 
van elkaar kunnen leren. In één peutergroep kunnen 
dus kinderen zitten met zeer verschillende achter-
grondkenmerken, behoeften en ontwikkelings- 
niveaus. 

Voorschoolse instellingen gebruiken toetsen en 
observatiesystemen om de ontwikkeling van kin-
deren te volgen. De gegevens worden gebruikt om 
het aanbod zo goed mogelijk op de kinderen af te 
stemmen. Kindvolgsystemen geven leidsters handvat-
ten om te zien hoe de normale ontwikkeling verloopt 
en in hoeverre de ontwikkeling van een bepaald kind 
daarvan afwijkt. De gemeente Amsterdam voorziet 
gemeentebreed in een trainingsaanbod met het 
observatieprogramma Kijk. Dit moet er onder meer 
toe leiden dat kinderen die dit nodig hebben tijdig 
worden verwezen om extra ondersteuning te krijgen 
vanuit de jeugdhulp. 

Effectiviteit
Uit onderzoek blijkt dat leidsters over het algemeen 
beter in staat zijn om emotionele ondersteuning te 
bieden dan om kinderen te ondersteunen in hun 
leerontwikkeling. Leidsters in peuterspeelzalen, voor-
scholen en kinderdagverblijven zorgen voor een goed 
emotioneel ondersteunend klimaat. Ze hebben een 
positieve, affectieve band met de kinderen en kunnen 
goed samen plezier maken. Een warm en begripvol 
emotioneel klimaat blijkt ook uit de sensitiviteit en 
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responsiviteit van de leidster, het centraal stellen 
van de interesses en ideeën van kinderen bij spel en 
activiteiten en de ondersteuning bij het vertonen van 
wenselijk gedrag. Een dergelijk klimaat is belangrijk 
voor het welbevinden van een kind en een voorwaar-
de om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Tegenover het goede emotionele klimaat staat dat  
de kwaliteit van de educatieve ondersteuning in peu-
terspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven 
(middel)matig is. Dat betekent dat pedagogisch me-
dewerkers relatief weinig taalrijke spelletjes doen en 
niet zo vaak woorden uitleggen of vragen stellen die 
kinderen aan het denken zetten. Er zijn wel verschil-
len gevonden tussen soorten instellingen. Peuter-
speelzalen en voorscholen en instellingen die werken 
met een vve-programma scoren hoger op educatieve 
kwaliteit dan kinderdagverblijven en instellingen zon-
der vve-programma. In peutergroepen met relatief 
veel doelgroepkinderen, is de educatieve kwaliteit 
hoger dan in groepen met weinig doelgroepkinderen. 
Doelgroepkinderen scoren op tweejarige leeftijd op 
allerlei ontwikkelingsaspecten, zoals woordenschat 
en rekenvaardigheid lager dan niet-doelgroepkin-
deren. Maar in de voor- en vroegschoolse periode 
tussen twee en zes jaar neemt de achterstand van 
doelgroepkinderen ten opzichte van niet-doel-
groepkinderen substantieel af. Van deze inhaalslag 
is vooral sprake bij woordenschatontwikkeling en 
bij concentratie en taakgerichtheid. Voor rekenen 
is geen inhaaleffect gevonden tussen doelgroep- en 
niet-doelgroepkinderen; de achterstand wordt niet 
ingelopen op dit terrein. 

De kwaliteit van de voorschoolse voorziening blijkt 
invloed te hebben op de ontwikkeling van doelgroep-
kinderen. Vooral het stimuleren en verrijken van fan-
tasiespel en een hogere educatieve kwaliteit blijken 
een positief effect te hebben op taalontwikkeling, 
aandacht en doorzettingsvermogen. Het gebruik van 
een vve-methode is vooral van invloed op de woor-
denschat en de educatieve kwaliteit in het algemeen 
stimuleert vooral de ontwikkeling van aandacht en 
concentratie. 

Spel en ontwikkeling
Pedagogisch medewerkers laten peuters ongeveer 
een derde van de tijd vrij spelen. Tijdens vrij spel is 
de educatieve kwaliteit lager dan bijvoorbeeld tijdens 
groepsactiviteiten. Dat komt omdat vrij spel voorna-
melijk uit het kind zelf moet komen zonder actieve 
betrokkenheid van de pedagogisch medewerker. 
Sommige kinderen gaan dan onbestemd ronddwa-
len. Maar als het spel op een goede manier begeleid 
wordt, ontstaat er meer betrokkenheid en dat stimu-
leert de leerontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij 
lang volgehouden fantasiespel met veel symbolise-
ring en rollenspel. 

Een vve-programma werkt niet goed als pedagogisch 
medewerkers het mechanisch uitvoeren gedurende 
een vast deel van de dag. Belangrijk is dat ze meespe-
len, het spel van de kinderen verrijken, fantasiespel 
stimuleren en gesprekjes voeren, ook als een activi-
teit niet direct educatief bedoeld is. Juist bij allerlei 
activiteiten die dagelijks voorbijkomen, zoals jas 
aantrekken, sinaasappelsap drinken of opruimen, kan 
de leidster gesprekjes voeren over deze activiteiten, 
bijvoorbeeld welke kleur sinaasappels hebben en 
waar dit fruit groeit. 

Structurele kwaliteit
Structurele aspecten als groepsgrootte, staf-kindratio 
en opleidingsniveau van medewerkers, blijken niet 
duidelijk samen te hangen met de ontwikkeling
van kinderen en ook niet met de kwaliteit van het 
aanbod in de groepen. Dat wil niet zeggen dat die 
aspecten onbelangrijk zijn. Een kleine groep en een 
gunstige staf-kindratio bieden veel gelegenheid voor 
kindgerichte aandacht en een intensieve interactie 
tussen medewerkers en kinderen. Deze aspecten zijn 
in Nederland niet zo goed te onderzoeken, omdat 
er weinig variatie is tussen peutergroepen op deze 
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kenmerken als gevolg van wettelijke regels en bijbe-
horende inspectie door GGD en Onderwijsinspectie. 
Maar ook uit buitenlands onderzoek blijkt dat deze 
kenmerken minder belangrijk zijn voor kwaliteit van 
de voorzieningen en voor ontwikkelingsuitkomsten 
dan de kwaliteit van het aanbod. 

Ten slotte
Een doorlopende ontwikkelingslijn tussen voorschool-
se voorzieningen en vroegschoolse voorzieningen als 
kleutergroepen wordt gezien als een noodzakelijke 
voorwaarde voor het blijvend verkleinen van ontwik-
kelingsverschillen tussen doelgroep- en niet-doel-
groepkinderen. Een ononderbroken begeleiding en 
ondersteuning van doelgroepkinderen is belangrijk. 
Daarvoor is een nauwe afstemming nodig tussen de 
aanpak in de voorschoolse voorziening en de aanpak 
in het basisonderwijs. In basisscholen zorgen intern 
begeleiders (ib’ers) voor deze verbinding. Zij coördi-
neren de uitvoering van het vve-programma, zowel 
vroeg- als voorschools, en vervullen een belangrijke 
rol bij de professionalisering van pedagogisch mede-
werkers en leerkrachten. Ook coördineren zij de zorg 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
vaak al in de voorschoolse fase. Dit bevordert de 
aansluiting tussen voorschool en kleuterklas en de 
zogenoemde ‘warme overdracht’.

De meeste driejarige kinderen gaan naar een voor-
schoolse voorziening. Doelgroepkinderen gaan vooral 
naar peuterspeelzalen en voorscholen waar vve 
wordt aangeboden. Kinderen met hogeropgeleide 
ouders gaan vaker naar een kinderdagverblijf. Vooral 
peuterspeelzalen en voorscholen zijn belangrijke 
vindplaatsen van jonge risicokinderen. Voor doel-
groepkinderen is het extra belangrijk dat pedagogisch 
medewerkers goed samenwerken met ouder- en  
kindadviseurs om de ontwikkelingskansen te vergro-
ten. De ouder- en kindadviseurs kunnen vanuit hun 
eigen rol in de gezinnen bevorderen dat kinderen 
thuis lezen, lid zijn van de bibliotheek, spelen met 
educatief speelgoed en deelnemen aan buurt- en ver-
enigingsactiviteiten. En zij kunnen tegelijkertijd stimu-
leren dat ouders meedoen aan programma’s gericht 
op onderwijsondersteuning en hun kinderen laten 
deelnamen aan voor- en buitenschoolse opvang.  
Leidsters voelen zich over het algemeen voldoende 

toegerust om doelgroepkinderen op te vangen en te 
stimuleren. De vve-programma’s met bijbehorende 
scholing bieden hun hiervoor voldoende houvast. 
Maar zij hebben wel behoefte aan kennis over en 
begeleiding bij de opvang van kinderen met een 
zorgvraag, vooral bij kinderen met gedragsproble-
men en ernstige sociaal-emotionele problematiek. 
Leidsters blijken niet altijd goed te weten hoe ze de 
situatie moeten taxeren, hoe ze observatiegegevens 
kunnen interpreteren en hoe ze kunnen handelen 
naar aanleiding van de bevindingen. Ondersteuning 
door professionals uit de jeugdhulp in de voorschool-
se voorzieningen en directe steun voor pedagogisch 
medewerkers kan enerzijds zorgen voor kennisover-
dracht en anderzijds voor het vroegtijdig signaleren 
van problemen zodat sneller adequate actie onderno-
men kan worden. 
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