
  
 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie  
 
 
Wat is VVE? 
VVE staat voor ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. 
De eerste levensjaren van een kind zijn cruciaal. Ze zijn bepalend voor het succes dat de persoon 
later in het leven zal hebben. Veel kinderen brengen meerdere uren per week door in een 
voorschoolse voorziening. De term ‘voorschool’ verwijst naar de kinderdagverblijven en 
peutergroepen voor kinderen van 2-4 jaar. Het is belangrijk dat ze daar een veilige speelomgeving 
hebben waarin de totale ontwikkeling gestimuleerd wordt. In peutergroepen wordt voorschoolse 
educatie aangeboden in combinatie met spelenderwijs leren, gericht op de brede ontwikkeling. 
Behalve taal komen ook motorische vaardigheden, sociale ontwikkeling en rekenen aan bod. De term 
‘vroegschools’ verwijst naar de groepen 1 en 2 van de basisschool.  
  
 
Wat is het doel van VVE? 
Voorschoolse educatie verwijst naar het aanbod voor peuters en kleuters met een taalachterstand. 
Dankzij VVE kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen, zodat ze een goede start 
kunnen nemen op de basisschool. VVE wil een veilige speelomgeving creëren waarin de totale 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. 
 
 
Voor wie is VVE bedoeld? 
De doelgroep worden als volgt gedefinieerd: 
 
"Kinderen vanaf 2 jaar tot en met groep 2 van het basisonderwijs, die het risico lopen een 
achterstand te ontwikkelen (niet veroorzaakt door een aangeboren afwijking) op het vlak van taal en 
spraak, of die al een dergelijke achterstand hebben opgelopen.”  
 
VVE- doelgroepkinderen worden gesignaleerd door de jeugd gezondheidszorg, jeugd en gezin, de 
voorschoolse voorzieningen en/of de leerkracht basisonderwijs. 
 
 
Het VVE-team 
Het VVE-team biedt specialistische ondersteuning aan de kinderopvanginstellingen in Terneuzen. Dit 
gebeurt via scholing, coaching en locatie-overstijgende activiteiten binnen het vakgebied. Het VVE-
team bestaat uit twee coördinatoren: Natasja van Dorsselaer en Ellie Dauwerse. 
 
In samenwerking met de kinderopvangorganisaties zorgt dit team ervoor dat VVE in de 
peutergroepen wordt gegarandeerd en goed functioneert. 
Elk jaar verzorgt het team metingen in alle VVE-locaties in de kinderopvang. Ze zien toe op de 
uitvoering van VVE in de kinderopvang via de aansturing van VVE-coördinatoren en van alle 
medewerkers die bij de kinderopvang betrokken zijn. 
 
Het VVE-team coacht pedagogisch medewerkers in de kinderopvang bij het werken met VVE-
programma’s (‘Uk & Puk’ en ‘Sporen’) en de observatie-registratiemethode ‘KIJK!’. 
Het team is gecertificeerd in het verzorgen van de training ‘Werken met Uk & Puk’. 
 

http://www.aan-z.eu/Burgers/Opvoeding/Voor_en_Vroegschoolse_educatie#VVE team


  
 
 
 
De teamleden coördineren de doorgaande lijn en leggen aan de Gemeente Terneuzen 
verantwoording af over de implementatie van VVE.  
 
 
VVE in de gemeente Terneuzen 
In de gemeente Terneuzen zijn peuterspeelzaalwerk, kinderopvangwerk en VVE geïntegreerd. Het 
voormalige peuterspeelzaalwerk/VVE wordt uitgevoerd door kinderopvanginstellingen. In de 
gemeente Terneuzen werken zes organisaties met VVE: KOZV, Prokino/Juultje, Duimelotje, Rupsje 
Nooitgenoeg, Het Kootertje en ’t Kreekeltje.  
  
 
VVE in de kinderopvang 
In 2010 trad de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) in werking en kreeg 
de onderwijsinspectie een rol in het toezicht op de kwaliteit van VVE. Sindsdien worden er 
bijkomende eisen gesteld aan kinderopvanginstellingen die voorschoolse educatie aanbieden. De 
onderwijsinspectie heeft een toezichtkader ontwikkeld om de kwaliteit van VVE tot op locatieniveau 
in beeld te brengen. 
Het VVE-team maakt van dat kader gebruik voor de jaarlijkse locatiemetingen en helpt de 
kinderopvanginstellingen om VVE verder in te voeren. 
Van sommige kwaliteitsonderdelen vergt de plaatselijke doorvoering echter wat meer tijd. Soms is 
dit enkel haalbaar mits samenwerking met het onderwijs. 
  
 
VVE in de praktijk 
Doelgroeppeuters krijgen extra taalactiviteiten aangeboden in kleine groepjes. Er is extra speel- en 
lesmateriaal en er zijn speelhoeken met aanschouwelijk en realistisch materiaal, waardoor de 
taalactiviteit sterker beklijft.  
Op die locaties wordt er gewerkt met een goedgekeurd VVE-programma. Dat programma is ‘Uk & 
PUK’. Alleen in Axel werkt men met ‘Sporen’. 
  
 
VVE-programma’s 
 
‘UK & Puk’ 
Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-
emotionele vaardigheden en motorische ontwikkeling. 
Spelen is ontdekken en groeien. Daarom staat spelen in Uk & Puk centraal. Alle activiteiten zijn 
geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Bij Uk & Puk leren baby’s, dreumesen en peuters nieuwe 
taalvaardigheden, motorische-, reken- en sociale vaardigheden door actief bezig te zijn en te spelen. 
 
Sporen 
Sporen is een programma dat aandacht schenkt aan alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. 
Het is gebaseerd op de vele uitdrukkingsvormen van het kind. Een belangrijk aspect hierin is 
observeren waar een peuter mee bezig is en hierop inspelen.  
 
 
 



  
 
De onderwerpen die aandacht krijgen in de groep komen vanuit de belangstelling van de kinderen. 
Bij beide programma’s is het stimuleren en begeleiden van het kind in zijn brede ontwikkeling een 
uitgangspunt. Verder is er aandacht voor goede samenwerking en overeenstemming met de ouders. 
  
 
De Taalverteltas 
De Taalverteltas is een educatieve tas voor kinderen rond de leeftijd van 2 jaar. Dit instrument kwam 
tot stand dankzij samenwerking tussen de gemeente Terneuzen, GGD, Bibliotheek Zeeuws-
Vlaanderen, de voorschoolse voorzieningen die VVE aanbieden en het VVE-team. De tas is een 
manier om aandacht te geven aan de taalontwikkeling van jonge kinderen en het belang van 
voorschoolse opvang. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) spelen een belangrijke rol in het 
voorkomen van taalachterstand bij kinderen. Het is belangrijk om de taalontwikkeling optimaal te 
stimuleren via het kindercentrum. Om zoveel mogelijk doelgroepkinderen te bereiken geeft het 
consultatiebureau elke peuter een tegoedbon die men kan inwisselen bij een kindercentrum dat 
voorschoolse educatie aanbiedt. 
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