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5Van peuter naar kleuter

Stel, uw dochter gaat volgende week naar de 
‘Grote School’. In de meeste gevallen gaat dat 
geruisloos, alsof er geen verschil is van de ene 
op de andere dag. Ze is misschien al een keer 
wezen kijken en ze heeft toen al kennis gemaakt 
met de juf. Maar het kan voor kinderen ook een 
Grote Overgang zijn. Zij vinden het spannend 
en liggen er zeker een nacht van wakker. 

Hoe zal het gaan op de Grote School? 
Wie zit er in mijn klas? 
Moet ik heel andere dingen doen? 
En wat een groot gebouw! 

In Nederland gaan de meeste kinderen op 
vierjarige leeftijd naar school en begint de 
leerplicht op vijfjarige leeftijd. In verschillende 
landen om ons heen is dit inmiddels anders. 
‘Daarmee wijkt Nederland af van elders: in veel 
andere landen vormt de leeftijd van drie jaar 
een steeds gebruikelijker cesuur. In bijna alle 
westerse landen, met uitzondering van Ierland 
en Nederland, hebben kinderen vanaf de leeftijd 
van drie recht op toegang tot publiek gefinan-
cierde voorzieningen; in Frankrijk en België ligt 
deze grens zelfs op tweeënhalf jaar. Zelfs in 
Duitsland, waar het beleid nog langer dan in 
Nederland gericht was op de opvang van 
kinderen in gezinsverband, is inmiddels sprake 
van een wettelijk recht op voorschool, al zal het 
daar nog een aantal jaren duren voordat het 
voorzieningenaanbod ook aan die vraag kan 
voldoen. In Denemarken is deelname vanaf 
drie inmiddels zelfs verplicht’1.

Op veel plaatsen werken kinderopvang en 
scholen samen aan een versterking van de 
doorgaande lijn, bijvoorbeeld in de brede school 
of IKC-verband. Door de zogenaamde ‘knip’ die 
in 2006 ontstond tussen voor- en vroegschoolse 

educatie, levert het realiseren van een doorgaan-
de lijn werk op. Er zijn verschillende partijen 
betrokken, het vereist afspraken, aandacht voor 
privacy, overdracht, een gezamenlijk formulier.

Omdat we er steeds meer van overtuigd zijn dat 
een goede doorgaande lijn in het belang is van 
het kind, is het organiseren van een soepele 
overstap een ‘niet aflatende zorg’. Vaak merken 
we dat de persoonlijke inzet van de professio-
nals veel verschil maakt. Ook gemeenten kunnen 
door goed beleid en goede randvoorwaarden 
meer mogelijk maken.

We weten steeds meer over de noodzaak van 
een sterke educatieve omgeving van het jonge 
kind. Daar worden belangrijke stappen gezet, 
die ook voor de schoolloopbaan van het kind 
van groot belang zijn. Juist daarom is de 
ondersteuning van deze overgang van peuter 
naar kleuter zo belangrijk.

Voor Sardes is de doorgaande lijn, de overgang 
van voor- naar vroegschool, een belangrijk 
thema, waarop we opvang en onderwijs, 
gemeenten en schoolbesturen ondersteuning 
bieden. Deze Special gaat over deze overstap, 
die voor kinderen van drie en vier jaar ongeveer 
het belangrijkste in hun leven kan zijn: we gaan 
naar de Grote School! Dat is zeker iets om een 
nacht van wakker te liggen.

De Special bevat voorbeelden die als inspiratie 
kunnen dienen. Ik wil degenen die tijd voor ons 
hebben gemaakt om te vertellen hoe zij aan een 
soepele overgang werken van harte bedanken!
 

Hermann van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord

1  WRR (2013). Naar een lerende economie (p.277). Amsterdam: Amsterdam University Press.
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Deze Special gaat over de overgang van 
kinderopvang naar basisschool. Wat komt er 
allemaal bij kijken en hoe kunnen organisaties 
voor kinderopvang, het onderwijs en gemeen-
ten ervoor zorgen dat een goede transitie 
gewaarborgd is? 

Voor Sardes is dit een belangrijk thema. Wij 
zetten ons in voor het optimaliseren van de 
ontwikkeling van ieder kind. Continuïteit in de 
ontwikkeling is met name belangrijk voor de 
groep kinderen die van huis uit minder kansen 
krijgt. Voor deze kinderen vormen transities 
dikwijls kwetsbare momenten en is een goede 
start op de bassischool belangrijk. Zij krijgen net 
als elk kind te maken met een ander systeem 
en met andere professionals, maar zijn 
misschien wat minder weerbaar of krijgen wat 
minder steun van ouders, omdat deze bijvoor-
beeld het onderwijs in Nederland niet goed 
kennen. 

De betrokkenen bij de overgang: 
een model
In veel onderzoek naar de aansluiting tussen 
onderwijssoorten, en dus ook tussen voor-
school en school, wordt uitgegaan van een 
model van Bronfenbrenner (1979). Uitgangs-

punt hiervan is dat het starten op school niet in 
een vacuüm plaatsvindt, maar binnen diverse 
sociaal-culturele contexten vorm krijgt. In deze 
systeemtheorie spelen zowel kindkenmerken 
als omgevingskenmerken een rol en beide zijn 
cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Het 
model onderscheidt factoren die gerelateerd 
zijn aan het kind, aan het gezin en aan beide 
voorzieningen, dus de voorschool/kinderop-
vang en school. Relaties tussen de verschillende 
actoren bouwen bruggen tussen voorschoolse 
voorzieningen en het basisonderwijs en de 
professionals zijn daarbij van essentiële 
waarde. Dat betekent dat alle betrokkenen, 
dus ook ouders en het kind zelf, eraan kunnen 
bijdragen dat een kind een goede start heeft 
op de basisschool. Het helpt enorm als kinde-
ren al weten welke juf of meester ze krijgen, in 
welk lokaal ze straks zitten, met welke kinderen 
en hoe een dag op school eruitziet. Ook voor 
ouders is het prettig als ze al in een vroeg 
stadium kennis maken met de school en de 
leerkracht en weten wat er straks op hun kind 
afkomt. Professionals van voorschoolse voorzie-
ningen en basisscholen zijn samen in staat om 
continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te 
garanderen. Dat geldt in nog sterkere mate 
voor de instellingen die voor- en vroegschoolse 

Redactioneel

De stap van kinderopvang naar het basisonderwijs is voor elk kind een belang-
rijk moment. Peuters kunnen soms niet wachten en staan al in de startblokken 
om naar de ‘Grote School’ te gaan. Anderen zien er minder naar uit, misschien 
omdat ze niet weten wat ze te wachten staat en onzeker zijn. Meestal verloopt 
de overgang soepel, maar het komt ook voor dat kinderen de overstap minder 
positief ervaren, waardoor ze angstig en teruggetrokken zijn in de eerste 
periode op de basisschool. 
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educatie verzorgen, dus voor degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de minder kansrijke 
kinderen. 

Wat werkt bij een soepele overstap?
Volgens onderzoeksliteratuur zijn onderstaande 
punten van belang voor een snelle en goede 
aanpassing aan de basisschool (Dekker e.a., 
2016):
1. Institutioneel: weinig systeemscheiding, 

nauwe banden tussen de twee school-
 soorten.
2. Sociaal: kinderen zijn goed voorbereid, 
 weten wat ze kunnen verwachten en 
 wat er van hen wordt verwacht.
3. Curriculum: soepele overgang in het 
 curriculum (zelfde thema’s, zelfde aanpak).

De spelontwikkeling van kinderen
In deze Special belichten we de overgang vanuit 
verschillende perspectieven. In het eerste 
artikel gaat Annerieke Boland in op de spelont-
wikkeling van kinderen. Waarin onderscheidt 
een kleuter zich van een peuter en waar moet 
je rekening mee houden als professional? Wat 
kan de kinderopvang en wat kan de school 
doen om kinderen goed voor te bereiden op 
de grote stap naar de basisschool?

Zelfregulerende vermogen
Lilian van der Bolt beschrijft wat we van 
kinderen verwachten op het gebied van 
executieve functies/ zelfregulerend vermogen. 
Door kinderen goed voor te bereiden en te 
werken aan executieve functies, zorgen we 
ervoor dat kinderen over voldoende veerkracht 
beschikken, waardoor zij zich snel thuis kunnen 
voelen op de basisschool. 

Samenwerking tussen voorzieningen
Als het over de overgang naar school gaat, 
komen we al snel de term doorgaande lijn 
tegen: een procesmatige en inhoudelijke 
afstemming tussen voorzieningen bij de 
transitie van de voorschool naar de school. 
Steeds meer scholen en kinderopvangorga-

nisaties willen investeren in intensievere 
samenwerking. Hoe ziet een doorgaande lijn 
van de voorschool naar de basisschool eruit en 
hoe kun je die vormgeven? Karin Hoogeveen 
gaat daarop in, beschrijft verschillende soorten 
samenwerking en geeft praktische tips voor 
afstemming. 

Gemeentelijk beleid
Gemeenten hebben een belangrijke taak als het 
gaat om de overgang naar het basisonderwijs. In 
veel gemeenten zijn afspraken gemaakt over de 
wijze waarop gegevens worden overgedragen 
van de voorschoolse voorziening aan de basis-
school. Frank Studulski beschrijft welke gemeen-
telijke afspraken er zijn gemaakt in ’s-Hertogen-
bosch waar veel ervaring is met IKC’s.

Zorgkinderen
En wat nu als er meer zorg nodig is? Wat kun je 
dan doen om de overgang naar school zo goed 
mogelijk te laten verlopen? Karin Hoogeveen 
en Heleen Versteegen geven antwoord op vier 
vragen over een soepele overgang voor deze 
kinderen.

Onderzoek naar de doorgaande lijn 
Een vanzelfsprekend uitgangspunt in de hele 
Special is dat een doorgaande lijn positieve 
effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen 
en dat de praktijk verbetert als professionals 
samenwerken. Vinden we daar bewijs voor in 
de wetenschap? In het laatste artikel beschrijft 
Karin Hoogeveen wat er bekend is over effecten.

In de gehele Special vindt u voorbeelden van 
een doorgaande lijn, zoals het onderbrengen 
van peuters en kleuters in één voorziening, het 
regelmatig samen laten spelen van peuters en 
kleuters, een voorziening voor peuters en 
kleuters die extra zorg nodig hebben en een 
school die de doorgaande lijn als speerpunt 
heeft benoemd.

Karin Hoogeveen
Utrecht, juni 2019
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Zorgen voor een 
doorgaande spelontwikkeling

Annerieke Boland

Verschillende speltypes
Driejarigen zijn in hun spel vaak gericht op het 
verkennen van materialen, zoals zand, duplo, 
een theepot, schelpen, klei, een spons, plak-
band. Ze gebruiken daarbij al hun zintuigen en 
ze proberen uit wat ze zelf met het materiaal 
kunnen. Door dat exploreren (manipulerend 
spel) krijgen kinderen grip op de wereld: 
kenmerken en mogelijkheden van materialen 
worden opgeslagen in het geheugen.

En daarin is ordening: kinderen vergelijken 
materialen, sorteren wat wel en niet bij elkaar 
hoort, en gaan classificeren. Kinderen gebruiken 
taal om dat wat hen opvalt te verwoorden en 
om hun handelen te ondersteunen. De zintuige-
lijke ontwikkeling en de ontwikkeling van 
motoriek, taal en denken gaan hand in hand. 
Hoe gevarieerder de materialen en de mogelijk-
heden van materialen, hoe rijker de ervaringen.

Vanuit het verkennen en manipuleren van 
materialen ontwikkelen zich verschillende 
speltypes. Zo kan het manipulerend spel leiden 
tot esthetisch spel, doordat kinderen materialen 

bewuster gaan combineren, ordenen of 
veranderen op een manier die ze mooi of 
boeiend vinden. Het materiaal is vaak startpunt 
voor creatieve expressie. 

Tijdens het manipuleren van materialen 
ontstaat soms toevallig iets wat lijkt op de 
werkelijkheid: klei wordt een slak of een paar 
plankjes worden een huisje. Als kinderen in hun 
spel bewust iets maken, spreken we van 
constructief spel. Kinderen bedenken steeds 
meer vooraf wat ze willen gaan maken en welke 
materialen ze daarvoor nodig hebben. 

Ten slotte kan het manipuleren van materialen 
overgaan in symbolische handelingen. Dit zijn 
de eerste beginselen van het latere rollenspel. 
Kinderen imiteren wat ze volwassenen of 
andere kinderen met het materiaal zien doen. 
Ze hebben vaak een heel eigen interpretatie van 
de werkelijkheid. Ze vegen bijvoorbeeld met een 
bezem heen en weer, zonder daadwerkelijk de 
vloer schoon te vegen. De bedoeling van ‘vegen’ 
is hen nog niet duidelijk, maar de beweging met 
de bezem vinden ze interessant. 

We spreken over ‘peuters’ en ‘kleuters’, maar de grens van vier jaar is geen 
natuurlijke ‘knip’ in de ontwikkeling van kinderen. Dat is een doorlopend proces 
en er zijn flinke verschillen tussen kinderen onderling. Een belangrijke rode 
draad tussen twee en zes jaar is de spelontwikkeling. In die periode verkennen 
kinderen de wereld vooral spelend. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 
het spel van kinderen tussen circa drie jaar en vierenhalf jaar? En hoe kunnen 
professionals bijdragen aan continuïteit in de spelontwikkeling?
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In dat imiterend handelen met materialen laten 
kinderen korte scripts zien: een opeenvolging van 
handelingen, die ze in hun spel vaak herhalen. 
Een kind zet bijvoorbeeld koekvormpjes in de 
oven, doet het deurtje dicht, doet het deurtje 
weer open en haalt de koekjes er weer uit. 

Rollenspel
Het spel ontwikkelt zich doordat kinderen de 
symbolische handelingen uitbreiden of precie-
zer gaan uitvoeren. En steeds vaker benoemen 
kinderen achteraf of tijdens het spel welke rol ze 
hebben. Ze worden bijvoorbeeld ‘moeder’ of 
‘vader’. Een rol aannemen komt in het spel 
steeds meer op de voorgrond te staan: de rol 
(bijvoorbeeld politie) is de aanleiding voor het 
spel, bepaalt welke handelingen het kind 
uitvoert en met welk materiaal hij dat doet.

Voor de handelingen is regelmatig interactie 
nodig met een andere rol (bijvoorbeeld de 
automobilist die te hard rijdt). Kinderen gaan 
dan ook steeds meer samen spelen en ze 
gebruiken tijdens het spel rolgebonden taal. 
Rollenspel speelt een belangrijke rol in de 
sociale ontwikkeling. Door van perspectief te 
wisselen, leren kinderen zich te verplaatsen in 
anderen. 

Hoe meer kinderen met elkaar overleggen en 
afstemmen over het spel, hoe complexer het 
spel wordt. We spreken dan van coöperatief 
rollenspel. Dat is vaak pas zichtbaar bij oudere 
kleuters. 

Verkennen van materialen met alle zintuigen 
Door exploreren grip krijgen op de wereld 
Ordenen en classificeren

Bewuster iets maken of bedenken welk materiaal je wilt 
gebruiken

Elkaar imiteren, improviserend op elkaar reageren

Materiaalgericht en 
manipulerend spel

Constructief spel 

Associatief spel 

Spelvorm Kenmerken 

Materialen bewuster combineren, ordenen of veranderen 
op een manier die ze mooi of boeiend vinden

Imiteren van volwassenen of kinderen 
Beginselen van rollenspel
Herhalen van scripts

Samen spelen met de ander

Esthetisch spel

Symbolisch spel 

Coöperatief spel

“Een doorgaande 
ontwikkelingslijn 

vraagt om een warme 
overdracht met 

aandacht voor de 
spelontwikkeling”
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Rond het vierde jaar hebben kinderen dus vaak 
nog veel interesse voor de eigenschappen en 
mogelijkheden van materialen. Maar daarnaast 
laten ze op die leeftijd ook al in meer of mindere 
mate eenvoudig rollenspel, constructiespel en 
creatieve expressie zien. Vanuit constructiespel 
kan rollenspel ontstaan of omgekeerd. Wanneer 
er weer nieuw materiaal is, spelen kinderen 
vaak weer enige tijd vooral explorerend.

Ontwikkeling van samenspel
Jonge kinderen zoeken graag elkaars nabijheid 
als ze spelen. Peuters spelen veel naast elkaar: 
ze spelen met dezelfde materialen, maar er is 
geen gezamenlijk handelen en weinig of geen 
interactie. Toch hebben de meeste kinderen 
rond drie jaar in hun spel al regelmatig inter-
actie met een ander kind. Dat gaat meestal om 
elkaar imiteren of om improviserend op elkaar 
reageren (associatief spel). Momenten van 
interactie wisselen zich af met momenten van 
parallel spel.

Gaandeweg leren kinderen hun handelen in het 
spel steeds beter op elkaar af te stemmen en 
gezamenlijke doelen te creëren. In beginnend 
rollenspel kan dat ontstaan doordat kinderen 
elkaar nodig hebben bij de uitvoering van 
rolgebonden handelingen. Ze vullen elkaar aan 
of overleggen wie welke rol neemt en wie wat 
doet of zegt. In constructiespel helpen kinderen 
elkaar vaak om een probleem op te lossen, 
bijvoorbeeld om iets vast te maken, of ze 
bouwen verder aan elkaars bouwwerk. Tijdens 
het spelen ontstaan gezamenlijke doelen.

Rond vier jaar zien we kinderen dus vaak al 
korte tijd eenvoudig samen spelen met kinderen 
die ze goed kennen, maar echt coöperatief spel 
zien we meestal pas bij de oudste kleuters. Het 
is overigens ook voor kleuters heel normaal dat 
ze regelmatig alleen of naast andere kinderen 
spelen.

De overgang ondersteunen
Of kinderen nu tot hun vierde jaar thuis zijn of 
gewend zijn om naar het kinderdagverblijf of de 

voorschool te gaan, voor alle kinderen is de start 
in groep 1 een overgang. Daar wordt vaak al op 
ingespeeld door kinderen te laten wennen of 
door een warme overdracht. Kinderdagverblij-
ven en voorscholen bevinden zich steeds vaker 
in hetzelfde gebouw als de basisschool en 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
stemmen routines en de pedagogisch-didacti-
sche aanpak op elkaar af.

Kinderen die starten in groep 1 zijn verschillend 
in hoe ze spelen. Primaire taak van de leerkracht 
is om het nieuwe kind te leren kennen en een 
persoonlijke relatie met het kind op te bouwen. 
Een veilige leerkracht-kindrelatie is voorwaarde 
voor verdere ontwikkeling. Dat vereist van 
leerkrachten dat zij zich kunnen verplaatsen in 
het perspectief van het kind. Spelen is de taal 
van jonge kinderen, de manier waarop zij zich 
uitdrukken en zich de wereld eigen maken. 
Spelen helpt kinderen om zich competent en 
autonoom te voelen en biedt een veilige context 
om de relatie met anderen aan te gaan. Een 
leerkracht kan een kind goed leren kennen en 
begrijpen door het spel te observeren en af en 
toe samen met het kind te spelen. 

Een goede informatieoverdracht tussen ouders, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
helpt om aan te sluiten bij de ontwikkeling van 
het kind. Hoe ver zijn kinderen in hun spelont-
wikkeling?  Waarmee spelen ze graag? Wat en 
hoe spelen ze? Kunnen ze al makkelijk zelf 
bedenken wat ze willen spelen of hebben ze 
daar ondersteuning bij nodig? Als leerkrachten 
dat weten, kunnen ze hun aanpak sneller 
afstemmen op de behoeften van het kind. 
Afhankelijk van wat het kind nodig heeft om zich 
competent te voelen, kan de leerkracht bijvoor-
beeld meer of minder keuzemogelijkheden 
aanbieden of materialen aanreiken die ver-
trouwd zijn of die juist meer uitdaging bieden.

Daarnaast is het prettig als kinderen vertrouwde 
gezichten zien en als ze mogen spelen met of 
naast kinderen die ze al kennen van de peuter-
locatie of uit de buurt. Zijn er kinderen bij wie 
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het kind zich prettig voelt? Of zijn er kinderen in 
de groep naast wie het kind rustig zijn eigen spel 
zou kunnen spelen? Wat heeft het kind nodig 
om in het spel verbaal of non-verbaal contact 
te maken met andere kinderen?

Kinderen die starten in groep 1 hebben behoef-
te aan een leerkracht die vertrouwde en 
interessante materialen aanbiedt, die nabij en 
rustig aanwezig is en die aandacht heeft voor 
het spel. Dan kunnen kinderen zelf initiatief 
nemen om contact met de leerkracht te zoeken. 
De leerkracht maakt verbaal of non-verbaal 
contact als het kind daar behoefte aan lijkt te 
hebben. En als kinderen nog niet direct zelf 
willen spelen, dan kijken ze graag samen met de 
leerkracht naar het spel van andere kinderen.

Tot slot
Een doorgaande lijn in de ontwikkeling vraagt 
om een warme overdracht met aandacht voor 
de spelontwikkeling, om een gevarieerd 
materialenaanbod voor kinderen met verschil-

lende voorkeuren en verschillende spelniveaus 
en om een leerkracht die voorrang geeft aan 
spel voor nieuwe kinderen in groep 1 en die het 
spel van kinderen observeert en begeleidt door 
zich te verplaatsen in het perspectief van het 
kind. Dan voelt een kind zich welkom en voelt 
het zich gezien zoals het is. Dat creëert veilig-
heid om ook in de nieuwe groep verder te gaan 
met het verkennen van de wereld. 

Bronnen
Singer, E. & Haan, D. de (2013). Speels, 
liefdevol en vakkundig. Amsterdam: SWP.

Oenema-Mostert, C.E., Janssens, H., 
Woltjer, G. & Kraats-Hop, P. van de (2018). 
Stapsgewijs onderwijs; het kind centraal! Visie 
op onderwijs aan 3-7-jarigen. Groningen/
Utrecht: Noordhoff Uitgevers.

Janssen-Vos, F. (2006). Spel en ontwikkeling. 
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We zijn op bezoek bij de kleuterunit van 
Montessori Kindcentrum Het Mozaïek in 
Dordrecht. Vier kleuterklassen liggen rond een 
groot centraal speel- en werkplein. Kleuters van 
alle groepen lopen in en uit de ruimtes en zijn 
alleen of in groepjes bezig in de huishoek, 
knutselhoek of leeshoek. Tussen deze kleuters 
bevinden zich ook driejarige kinderen, die onder 
begeleiding van Marijke de Moel, leerkracht van 
schoolbestuur OPOD, een dagdeel per week 
wennen aan de dagelijkse gang van zaken op de 
basisschool. In de grote groep vallen ze haast 
niet op. De een zit al in de kring van zijn 
toekomstige klas, de ander is druk met het 
knutselen van een rups. Een paar kinderen 
zitten samen met juf Marijke aan een tafel en 
doen een telspel met een dobbelsteen. Deze 
kinderen doen mee aan Otto de Ontdekker, een 
initiatief van het openbaar schoolbestuur in 
Dordrecht. Na een pilot op een aantal scholen, 
doen nu alle basisscholen van het bestuur mee.

Beter voorbereid
Otto de Ontdekker is ontstaan vanuit de 
behoefte om de overgang naar de basisschool 
voor kinderen zo prettig mogelijk te laten ver-
lopen, vertelt Marlou van Lent, directeur van 
basisschool de Bever, waar Otto de Ontdekker 

als eerste werd opgezet. “Het idee komt uit 
Ridderkerk, waar een soortgelijk concept al 
eerder werd uitgevoerd. Het is een prachtige 
manier voor kinderen, ouders en leerkrachten 
om elkaar beter te leren kennen. Kinderen 
starten veel beter voorbereid aan de basis-
school, zodat het kleuterprogramma op vier-
jarige leeftijd meteen goed van start kan gaan.”

Alle kinderen die meedoen aan Otto de Ontdek-
ker zijn in principe aangemeld bij de betreffende 
basisschool. Soms komen ze vanuit huis, maar 
vaker zitten ze al op de inpandige kinderopvang 
of peuterspeelzaal. Alle kinderen zijn welkom en 
de deelname is gratis. Het animo is groot. Op 
sommige locaties zelfs zo groot, dat kinderen 
niet de hele ochtend komen, maar elkaar 
afwisselen in shifts van twee uur. 

Centraal binnen Otto de Ontdekker staat het 
wennen aan de school. Kinderen maken 
spelenderwijs kennis met de lokalen, de 
leerkrachten en de kinderen. Ze leren welke 
regels er zijn voor toiletbezoek, eten en oprui-
men. Er is geen vast programma voor taal of 
rekenen. De begeleider sluit aan bij de thema’s 
en activiteiten die op dat moment op de school 
worden uitgevoerd. 

Een ontdekkingstocht voor 
peuters in de basisschool

Karin Vander Heyden

Op alle basisscholen van Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) wordt 
het project Otto de Ontdekker uitgevoerd. Dit project, waarin peuters een dag-
deel per week kennis komen maken met de basisschool waar ze straks naartoe 
gaan, beoogt een vloeiende, goed voorbereide overgang naar de basisschool.

een schoolbestuur dat peuters 
laat wennen aan de basisschoolEEN VOORBEELD VAN…
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“Delano, kijk, houd je schaar zo vast. Ja, loop 
maar naar je stoel. De afspraak is dat we eerst 
gaan zitten en dan pas gaan knippen.”

Bruggen bouwen
Op iedere basisschool is er sprake van maat-
werk. Marijke werkt als ‘Otto de Ontdekker-
leerkracht’ voor meerdere scholen. Voordat ze 
op een school begint, draait ze eerst een 
ochtend mee met de peuters en vervolgens met 
de kleuters. Zo leert ze het team en de werk-
wijze kennen, en kan ze haar programma daar 
op afstemmen. Op de Daltonschool leert ze de 
peuters bijvoorbeeld alvast kennismaken met 
het plan- en kiesbord. En op basisscholen die 
werken met de Vreedzame School staan de 
afspraken over gedrag wat meer centraal. Ook 
de vorm varieert per school: op de ene school 
vormen de peuters een eigen ‘klasje’, op de 
andere school draaien de kinderen zo goed als 
volledig mee in de reguliere kleuterklas. Op een 
enkele locatie wordt het programma uitgevoerd 
in de peuteropvang. Dan rijdt Marijke met een 
‘Otto de Ontdekker-kast’ het lokaal in, met 
uitdagender werkjes voor de kinderen. 

Marijke de Moel benoemt de grote waarde van 
Otto de Ontdekker voor de doorgaande lijn: 
“We bouwen bruggen tussen de voorschool en 
de school. Ten eerste voor de kinderen, die met 
meer zelfvertrouwen aan de basisschool 
beginnen. Maar ook de medewerkers hebben 
regelmatiger overleg en inspireren elkaar.” 
Op een enkele locatie wordt de groep gedraaid 
door een pedagogisch medewerker en leer-
kracht samen. Ook op bestuursniveau vindt nu 
vaker afstemming plaats tussen onderwijs en 
kinderopvang.

Marijke tegen een pedagogisch medewerker 
die een kind komt ophalen: “Ze heeft heel leuk 
gewerkt. Tellen begint ze echt te begrijpen. Tot 
drie gaat moeiteloos; vier, vijf en zes zijn 
lastiger. Zo’n spelletje met een dobbelsteen, 
dat kan echt al heel goed op deze leeftijd.”

Louter positief
Een leerkracht van het Mozaïek benadrukt de 
voordelen van Otto de Ontdekker. “Toen Otto 
er nog niet was, kwamen kinderen zes keer een 
ochtend wennen. We merkten dat dat voor de 
meeste kinderen niet genoeg was om echt met 
zelfvertrouwen aan de basisschool te beginnen. 
Kinderen die Otto hebben gedaan, zijn al een 
stuk zelfstandiger en meer ‘klaar’ voor school.”
Op de vraag of er ook nadelen zijn aan het 
programma zegt ze zonder enige twijfel: “Nee, 
ik zou het echt niet kunnen bedenken. Dit is 
louter positief voor school, kind én ouder.”

Toekomstige uitdaging
Een toekomstige uitdaging ontstaat met de 
nieuwe verplichting tot 16 uur voorschoolse 
educatie. Nu past het Otto de Ontdekker 
programma nog naast het (door de gemeente 
gesubsidieerde) vve-aanbod van tien uur in de 
week. Als straks vanaf 2020, kinderen met een 
vve-indicatie 16 uur per week moeten deel-
nemen aan het vve-programma, wordt Otto 
de Ontdekker voor vve-kinderen meer passen 
en meten. Een concrete oplossing daarvoor is 
nog niet bedacht.
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“Dit is louter 
positief voor 
school, kind 
én ouder” 
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Wat is zelfsturing?
Zelfsturing, ofwel executieve functies, is een 
voorwaarde om goed voorbereid aan de 
basisschool te beginnen, maar ook om je in het 
algemeen optimaal te ontwikkelen. Executieve 
functies zijn van belang voor je hele latere leven 
(Diamond e.a., 2007; Barnett e.a., 2006; Moffit, 
Poulton & Caspi, 2013).

Peuters en kleuters voelen zich het allerfijnst als 
ze in staat zijn hun eigen gedrag te sturen en af 
te stemmen op wat de situatie in de groep en 
hun sociale omgeving van hen vragen. De ene 
keer ga je lekker buiten op onderzoek uit, de 
andere keer luister je goed als de juf vertelt over 
het thema lente, maak je afspraken met je 
vriendjes over het spel in de huishoek of ruim
je je knutselspullen op, zodat je daarna snel 
met de trein kan gaan spelen. Om in dit soort 
situaties doelgericht en gepast te handelen, 
hebben kinderen competenties nodig. Zo moet 
je impulsief gedrag kunnen onderdrukken 
(impulscontrole), de aandacht vast kunnen 
houden en kunnen verleggen (cognitieve 
flexibiliteit) en dingen kunnen onthouden 
(werkgeheugen). Maar ook probleemoplossend 

vermogen, reflectievermogen, planningsvaardig-
heid en emotieregulatie zijn belangrijk. Kinderen 
die achterblijven in de ontwikkeling van zelf-
sturing vallen vaak op door ongericht, stuurloos 
en ‘lastig’ gedrag.

Kennis van zelfsturing 
Van kinderen die naar de basisschool gaan 
wordt vaak verwacht dat ze al een zekere mate 
van zelfsturing hebben (vaak aangeduid met de 
vage term ‘schoolrijpheid’). De afgelopen jaren 
ervaren scholen dat een toenemend aantal 
kinderen de school binnenkomt met gebrekkige 
zelfsturingsvaardigheden en gedragsproblemen 
(Oberon, 2018). Scholen verwijten voorscholen 
dat ze peuters op de basisschool afleveren 
die niet goed zijn voorbereid op wat de school 
vraagt. Dat komt de samenwerking, die zo 
van belang is voor een doorgaande lijn van 
voorschool naar school, niet ten goede.

We zien in de praktijk drie problemen:
• In de eerste plaats hebben professionals op 

voorscholen en scholen in het algemeen 
onvoldoende kennis over wat er onder 
zelfsturing wordt verstaan.

Een doorgaande lijn 
in zelfsturing

Lilian van der Bolt

Het is belangrijk dat we de ontwikkeling van zelfsturing centraal stellen in de 
doorgaande lijn van voorschool naar basisschool. Lilian van der Bolt legt uit 
waarom, maar beschrijft eerst wat zelfsturing is en hoe het komt dat dit nog 
niet altijd voldoende aandacht krijgt in het kader van de overstap naar de 
basisschool.
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• In de tweede plaats weten professionals niet 
goed hoe de ontwikkelingslijnen van zelf-
sturing bij peuters en kleuters verlopen. Als 

 je niet precies weet wat je wel en niet kunt 
verwachten in verschillende fasen van de 
ontwikkeling, schiet ook de overdracht van 
kindgegevens van voorschool naar school op 
het gebied van zelfsturing tekort.

• Ten derde is er onvoldoende zicht op hoe je 
de ontwikkeling van zelfsturing planmatig, 
doelbewust en ontwikkelingsgericht stimu-
leert. Dit komt deels doordat de bestaande 
peuter- en kleuterprogramma’s en (observa-
tie)instrumenten te weinig aanknopings-
punten bevatten om in een doorgaande lijn 
aan zelfsturing te werken, en deels doordat 
professionals deze vaardigheden onvoldoen-
de beheersen. 

Zelfsturing stimuleren in een 
doorgaande lijn
Om de ontwikkeling van zelfsturing bij het jonge 
kind te stimuleren, biedt de speelse context in 
de voorschool fantastische en unieke mogelijk-
heden (Bodrova & Leong, 2007). Waar heel 
jonge kinderen nog bezig zijn met het ontdek-
ken en ervaren van spelmaterialen, veelal in hun 
eentje, zien we in de kleuterfase via eenvoudig 
constructiespel en rolgebonden handelingen, 
steeds meer complex samenspel en rollenspel 
ontstaan (zie ook het artikel van Annerieke 
Boland in deze Special).

Spel doet in verschillende fasen van de spelont-
wikkeling op allerlei manieren een beroep op 
de zelfsturing van kinderen, bijvoorbeeld bij 
samenwerken, de aandacht vasthouden, flexibel 
inspelen op initiatieven en spelideeën van 
andere kinderen, materialen delen, keuzes 
maken, problemen oplossen en spelplannetjes 
maken. Daardoor krijgt het kind veel kansen om 
deze competenties te oefenen. Professionals 
kunnen hier op inspelen door het spel van 
kinderen goed te observeren en de spelbehoef-
ten te bepalen. Wanneer mogelijk en gewenst, 
ondersteunen professionals spelinteracties 
tussen kinderen, begeleiden, stimuleren en 

verrijken zij het spel en trekken ze het waar 
mogelijk op een hoger plan. Vrij spel is dus 
geen ‘vrij-af’ voor de professional!

Bij de overgang naar het basisonderwijs komt 
de nadruk in het programma meer en meer te 
liggen op cognitieve ontwikkeling, met het risico 
dat de aandacht voor spel en spelbegeleiding - 
en daarmee deze unieke aanknopingspunten 
voor het stimuleren van zelfsturing - op de 
achtergrond raakt. Ook in de basisschool blijft 
het noodzakelijk om de mogelijkheden van spel 
optimaal te benutten, omdat kinderen daarmee 
hun zelfsturingsvaardigheden kunnen oefenen 
en uitbreiden.

Wie goed op de ontwikkelingsmogelijkheden 
van zelfsturing inspeelt, heeft ook oog voor wat 
dit betekent voor het groepsproces: kinderen 
helpen en ondersteunen elkaar en leren beter 
met elkaar samen te werken. Daardoor kun je ze 
meer verantwoordelijkheid geven, zelfsturend 
laten werken in groepjes en kun (en moet!) je 
af en toe een stap terug doen.

Begeleiding bij de overstap van 
voorschool naar school
Voor het jonge kind is de overstap van voor-
school naar school er één van zevenmijls-
laarzen. Of een kind zich er nu op verheugt of 
ertegen opziet, het is hoe dan ook een span-
nende gebeurtenis. Qua zelfsturing vraagt het 
van een kind veel: het is een radicale overstap 
naar een geheel nieuwe en onbekende omge-
ving met nieuwe regels, nieuwe kinderen, een 
nieuwe juf, een nieuw gebouw en een nieuw 
programma. Dit doet een groot beroep op de 
cognitieve flexibiliteit van het kind en op het 
gevoel van veiligheid en houvast. Jonge kinderen 
hebben hier nog veel moeite mee.

Een goede voorbereiding is daarom van groot 
belang. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan 
een verhaal voorlezen over de overstap naar de 
school, een bezoekje brengen aan de school, en 
rituelen zoals het vieren van de verjaardag, 
afscheid nemen van vriendjes en uitzwaaien. 
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Op de basisschool is vervolgens een goed 
wenbeleid van belang en kun je denken aan 
welkomst- en verjaardagsrituelen of een 
bezoekje aan of van je oude vriendjes. Ook kun 
je kinderen ondersteunen in het kennismaken 
met de nieuwe kinderen, de ruimte, de mate-
rialen, het dagprogramma, de rituelen en de 
regels.

Ondersteuning van ouders
Kinderen ontwikkelen zelfsturing door interactie 
met hun sociale omgeving. Professionals 
kunnen de ontwikkeling van zelfsturing onder-
steunen, maar het is vooral van belang dat 
ouders en opvoeders dit in de thuissituatie 
doen. Professionals in de voor- en vroegschool 
die merken dat jonge kinderen steeds vaker 
gedragsproblemen en zelfsturingsbeperkingen 
hebben, wijzen de ouders vaak aan als veroorza-
ker van het probleem.

Ouders zouden tegenwoordig hun kinderen veel 
dingen uit handen nemen en hen teveel voor 
tegenslagen behoeden. Ze zouden weinig 
grenzen stellen, ze zijn onvoldoende duidelijk of 
durven geen nee te zeggen. Ook zouden ouders 
de vrije tijd van hun kinderen erg volstoppen en 
hen ‘meeslepen’ van activiteit naar activiteit, 
waardoor kinderen weinig ruimte krijgen om 
zelf keuzes te maken en zelf na te denken over 
hoe ze hun tijd willen invullen.

“Ook in de basis-

school blijft het 

noodzakelijk om de 

mogelijkheden van 

spel optimaal te 

benutten”
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Ongeacht of dit wel of niet werkelijk het geval is, 
voor sommige kinderen zijn de omstandigheden 
thuis een belemmering voor een goede ontwik-
keling van zelfsturing doordat de ouders - om 
wat voor reden dan ook - niet goed in staat zijn 
om hun kind een optimale thuissituatie te 
bieden (Shonkoff e.a., 2012).

Het is in het belang van het kind als voorscholen 
en scholen ouders ondersteunen bij de opvoe-
ding van hun kind, met name op het gebied van 
zelfsturing. Zij kunnen de ouders aan de hand 
van concrete voorbeelden inzicht geven in wat 
zelfsturing is en wat kinderen op een bepaalde 
leeftijd wel of niet zouden moeten kunnen. Dit 
kan een onderdeel zijn van gesprekken met 
ouders over de ontwikkeling van hun kind en 
van het overdrachtsgesprek. Pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten kunnen laten zien 
hoe zij zelf werken aan de ondersteuning van 
zelfsturing en kunnen ouders tips geven hoe ze 
hieraan thuis kunnen bijdragen.

Tot slot
Er zijn hele goede redenen om de ontwikkeling 
van zelfsturing centraal te stellen in de door-
gaande lijn van voorschool naar basisschool. 
Door dat te doen, helpen we peuters en kleuters 
om zich optimaal voor te bereiden op leren en 
ontwikkelen in de school en zelfs op hun latere 
leven. Ook voorkomen we hiermee (gedrags)
problemen en dat is in het belang van het kind, 
maar ook in het belang van de groep.
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In de Voorschool Plusgroep zitten verschillende 
kinderen vanaf tweeënhalf jaar: sommigen 
hebben veel energie en ‘vliegen alle kanten op’, 
met anderen is het juist moeilijk contact te 
krijgen, omdat zij teruggetrokken zijn. Er zijn ook 
kinderen met een fysieke beperking. Zo zijn er 
kinderen die in een rolstoel zitten of blind zijn. 
Er zitten maximaal acht kinderen in een groep 
en de groep wordt begeleid door twee hbo-
opgeleide pedagogisch medewerkers.

Bij de aanname voor de Voorschool Plusgroep is 
het doel dat kinderen doorstromen naar een 
reguliere basisschool, wat voor deze groep 
kinderen niet altijd vanzelfsprekend is. Om dit te 
bereiken wordt er op de groep, net als op iedere 
andere vve-groep, gewerkt aan taal, maar is er 
ook speciale aandacht voor de motorische 
ontwikkeling en zelfsturing. Stephanie merkt dat 
deze kinderen op dit vlak extra behoeften 
hebben: “Eerst ging alles binnen de voorschool 
over taal, maar dat is, zeker bij deze kinderen, 

niet het enige probleem. Veel kinderen die bij 
ons op de groep komen, hebben moeite met 
begrenzing. Zij zijn gewend om hun eigen gang 
te gaan en vinden het moeilijk om te luisteren. 
Ook merken we dat kinderen het moeilijk vinden 
om te schakelen. Na het buiten spelen krijgen 
we de kinderen moeilijk stil aan tafel.”

“Juist die executieve functies en zelfsturing zijn 
belangrijk voor de schoolcarrière. We werken 
dan ook, naast taal, aan het stimuleren van de 
zelfsturing.” Voor het schakelen tussen activitei-
ten wordt bijvoorbeeld een belletje of een liedje 
gebruikt. “Het liedje kondigt aan dat we iets 
anders gaan doen en dat maakt het schakelen 
voor deze kinderen makkelijker.” Bij het spel 
merken de pedagogisch medewerkers dat de 
kinderen snel zijn uitgekeken op wat zij doen en 
dat zij veel wisselen. “We proberen het spel uit 
te rekken door kinderen te stimuleren en te 
begeleiden.”

Voorschool Plus voor 
zorgpeuters

Ellen Donkers

In Amsterdam is een aantal Voorschool Plusgroepen. Dit zijn kleine vve-groe-
pen voor kinderen die specifieke zorgbehoeften hebben. Een van die groepen 
is gehuisvest in een buurthuis in Amsterdam Noord, Het Zandkasteel van 
Combiwel. “Als pedagogisch medewerker op een reguliere vve-groep heb je 
niet alle tijd en aandacht voor individuele behoeftes van kinderen met zorg-
behoeften. De gemeente Amsterdam nam daarom het initiatief voor de 
Voorschool Plus en treedt hiervoor ook op als medefinancier”, vertellen 
pedagogisch medewerker Stephanie Rosema en manager Opvoeden en 
Ontwikkelen Monique de Wildt.

voorbereiding op de reguliere basisschool, 
ook als dat niet vanzelfsprekend isEEN VOORBEELD VAN…
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Bij taal is er extra aandacht voor sociale 
communicatie: “Taal is de basis van alles. Als 
kinderen de taal niet spreken, wordt het voor 
hen lastiger zich uit te drukken en vertonen ze 
gedrag dat als moeilijk wordt ervaren door de 
pedagogische medewerkers en door andere 
kinderen, zoals slaan. Bij de taalstimulering 
leggen we de nadruk op de sociale aspecten van 
taal, waar we kinderen bijvoorbeeld leren om 
stop te zeggen of om te onderhandelen.”

De overdracht naar de basisschool is vergelijk-
baar met die van andere vve-kinderen: er is een 
warme overdracht waarbij de pedagogisch 
medewerker overlegt met de toekomstige 
basisschool en gegevens over het kind over-
draagt. Stephanie merkt dat scholen vooral 
graag weten welke extra zorg een kind nodig 
heeft. Het bepaalt namelijk in welke klas het 
kind ingedeeld moet worden en of externe zorg 
moet worden aangevraagd. Het lukt helaas niet 
altijd om kinderen door te laten stromen naar 
het reguliere onderwijs, soms blijkt de proble-
matiek van kinderen te groot om in het reguliere 
onderwijs te starten. 

Volgens Stephanie en Monique werkt het 
concept van de Voorschool Plusgroep goed: 
“We hebben hier meer tijd en aandacht voor de 

kinderen en dus kunnen we hen meer meege-
ven”. Aan de andere kant zijn zij ook kritisch: 
“Door de kinderen in een aparte groep te zetten 
krijg je ook wel stigmatisering, mede omdat het 
een zelfstandige locatie is. Als de Voorschool 
Plus bij een reguliere ve-locatie zou zitten, zou 
dit de samenwerking met scholen ten goede 
komen. Nu merken we nog vaak dat intensieve 
contacten met de scholen lastig zijn. Als we 
meer in de nabijheid van de basisschool zouden 
opereren zijn contacten makkelijker gelegd.”

Combiwel is een Amsterdamse organisatie 
die zich inspant om de collectieve leefbaar-
heid in de stad te verbeteren. Dat doet 
Combiwel in opdracht van de gemeente en in 
samenwerking met stadsdelen, buurtorgani-
saties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, 
ondernemers en vooral ook met de directbe-
trokkenen: de Amsterdammers. De diensten 
van Combiwel variëren van kinderopvang, 
opvoe-dingsondersteuning, sport en buurt-
ontwikkeling tot en met brede talentontwik-
keling, schulddienstverlening en sociaal 
maatschappelijk werk.
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Een ononderbroken ontwikkeling bij de over-
gang naar het basisonderwijs is voor kinderen 
belangrijk. Steeds meer scholen en kinder-
opvangorganisaties investeren daarom in 
samenwerking. Soms mondt dat uit in een 
integraal kindcentrum waarbij kinderopvang 
en onderwijs één organisatie vormen. Maar er 
zijn ook genoeg samenwerkingsmogelijkheden 
waarbij onderwijs en kinderopvang als aparte 
organisaties functioneren. 

Kinderen kunnen profiteren van afspraken en 
samenwerking tussen de voorschool en school, 
omdat de overstap daardoor soepeler kan 
verlopen. Dat geldt nog sterker voor kinderen 
die van huis uit minder ontwikkelingskansen 
krijgen. Voor ruim de helft van de samenwer-
kende kinderopvang- en onderwijsorganisaties 
is dat laatste dan ook de voornaamste reden 
om onderling af te stemmen: het vergroten 
van kansen van kinderen (Van der Grinten e.a., 
2019). In dit artikel gaan we in op afstemming 
en samenwerking. De citaten zijn afkomstig uit 
interviews die we hielden voor een onderzoek 
naar de overgang van voorschool naar school 
(Fukkink, Hoogeveen & Muller, 2016).

Inhoudelijke doorgaande lijn
Los van de thuissituatie, is het voor alle kinderen 
prettig als er een inhoudelijke doorgaande lijn 
is. Dat betekent dat:
• leer- en ontwikkelingsdoelen op elkaar 

voortbouwen;
• er een gedeelde visie is op de ontwikkeling 
 en het leren van jonge kinderen; 
• de pedagogisch-didactische aanpak is 
 afgestemd;
• er overeenstemming is over omgaan met 

ouders.

Een inhoudelijke doorgaande lijn zorgt ervoor 
dat kinderen goed voorbereid aan de basis-
school beginnen en dat ze begrijpen wat er van 
hen wordt verwacht. Het voelt voor kinderen 
vertrouwd als de pedagogisch-didactische 
aanpak in de kleuterklas overeenkomt met die 
in de kinderopvang (waar ze aan gewend zijn). 
Dat kun je realiseren door opvattingen van de 
organisaties over het omgaan met jonge 
kinderen af te stemmen, bijvoorbeeld: wanneer 
grijp je in als kinderen ruzie met elkaar maken? 
Wanneer bemoei je je wel en juist niet met het 
spel van kinderen?

Samenwerking tussen 
kinderopvang en school

Karin Hoogeveen

Steeds vaker werken kinderopvang en basisschool samen om een doorgaande 
ontwikkelingslijn te bewerkstelligen. Wat komt er voor organisaties kijken bij 
het vormgeven van een doorgaande lijn? Karin Hoogeveen belicht een aantal 
aspecten van samenwerking en gaat in op specifieke afspraken in het kader 
van vve. Ze sluit af met een aantal tips.
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Gezamenlijke activiteiten zijn een goed middel 
om een inhoudelijk doorgaande lijn te realise-
ren. Dat gaat uiteraard gemakkelijker als 
kinderopvang en school zich in één gebouw of 
dicht bij elkaar bevinden. Dan kunnen peuters 
en kleuters bijvoorbeeld gelijktijdig buiten 
spelen. Instellingen die wat verder van elkaar af 
zitten, kunnen per jaar een aantal thema’s op 
elkaar afstemmen of af en toe iets gezamenlijks 
ondernemen, bijvoorbeeld een uitstapje of de 
aankomst van sinterklaas.

Inhoudelijke afstemming betreft ook de (visie op) 
ouderbetrokkenheid. Ouders worden voorbereid 
op de overgang van hun kind naar de basis-
school door met hen te bespreken wat hetzelfde 
is en wat anders gaat op school. Het is voor 
ouders prettig als er een gezamenlijke ouder-
avond is waar de pedagogisch medewerkers en 
de kleuterleerkrachten (eventueel van verschil-
lende scholen) vertellen over de manier waarop 
de overgang straks zal verlopen. “Zowel kinderen 
als ouders moet je goed voorbereiden. Het helpt 
enorm als kinderen al weten welke juf of mees-
ter ze krijgen en in welk lokaal ze vanaf hun 
vierde verjaardag zitten.” Ook stellen sommige 
ouders het op prijs als de pedagogisch mede-
werker meegaat naar het intakegesprek op 
school om de informatie over het kind te delen.

Relaties tussen professionals
Dat medewerkers van de kinderopvang en 
van de school elkaar kennen, is de basis voor 
afstemming en samenwerking. Gezamenlijke 
overlegmomenten zijn een goede manier om 
elkaar te leren kennen. Wanneer kinderopvang 
en scholen aparte voorzieningen zijn, kan 
afstemming op wijkniveau plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door één of twee keer per jaar 
een gezamenlijke avond te organiseren.

Ook informele contactmomenten tussen de 
beroepskrachten zijn waardevol. Die ontstaan 
uiteraard het gemakkelijkst als er een gedeeld 
gebouw of speelplein is. De gesprekken ‘over 
het hekje’ zorgen voor onderling contact, ook 
over de kinderen. Gezamenlijke activiteiten 
helpen uiteraard om elkaar te leren kennen. 

Overleg kost tijd en die is er niet altijd. Hou het 
daarom beperkt. Pedagogisch medewerkers 
kunnen bijvoorbeeld per toerbeurt deelnemen 
aan overleg met de basisschool of aan een 
gezamenlijke studiedag. En bij een inpandige 
peuterspeelzaal kunnen ze soms voor schooltijd 
een kop koffie drinken in de lerarenkamer. 
Leerkrachten van de onderbouw hebben wat 
meer taakuren dan pedagogisch medewerkers. 
Zij kunnen af en toe een kijkje nemen in de 
kinderopvang.

Bij het werken aan een doorgaande ontwikke-
lingslijn is het gesprek over de manier van 
samenwerken belangrijk. Werken de afspraken? 
Zijn wij tevreden over onze samenwerking? Hoe 
gaan we verder?

Formele afspraken
De formele kant van de doorgaande lijn gaat 
over de afspraken binnen en tussen organisaties 
en op gemeentelijk niveau. Er is natuurlijk niet 
altijd persoonlijk contact tussen pedagogisch 
medewerkers en kleuterleerkrachten, maar het 
is wel van belang dat er helderheid is over de 
wijze waarop gegevens worden overgedragen, 
welke gegevens worden overgedragen en door 
wie. Het is zaak om te zorgen voor een eendui-
dige invulling van overdrachtsformulieren. Het 
gebruik van hetzelfde kindvolgsysteem zorgt 
voor inhoudelijke afstemming, omdat professio-
nals dan dezelfde termen gebruiken om de 
ontwikkeling van kinderen te duiden. Dat vraagt 
van pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
dat zij nauwkeurig en neutraal rapporteren over 
het kind, zodat informatie niet op verschillende 
manieren kan worden geïnterpreteerd of 
waardeoordelen bevat. 

Pedagogisch medewerkers hebben nogal eens 
de indruk dat scholen weinig tot niets doen met 
de aangeleverde kindgegevens: “Uitwisseling 
is nuttig, zodat je weet waar je als leerkracht 
rekening mee moet houden. Maar ik ben me 
ervan bewust dat er scholen zijn die vinden dat 
een kind een frisse, nieuwe start moet kunnen 
maken en die daarom geen gebruikmaken van 
een overdrachtsdossier.” School en kinder-
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“Het is voor alle 

kinderen prettig als 

er een inhoudelijke 

doorgaande lijn is” 

opvang moeten daar dus afspraken over maken. 
In veel gemeenten wordt gewerkt met een 
uniform overdrachtsformulier. Ook zien we dat 
kindvolgsystemen op elkaar worden afgestemd. 

Over het wenselijke tijdstip waarop kindgege-
vens worden overgedragen, verschillen de 
meningen. Sommigen vinden het belangrijk om 
dat ruim voor de overgang te doen, anderen 
doen dat bewust niet: “Kinderen ontwikkelen 
zich in sprongen, dus stellen wij de overdracht 
(en eventuele zorgen) zo lang mogelijk uit, zodat 
het kind de peuteropvangtijd goed kan benutten 
om zich te ontwikkelen.”

Wanneer de manager van de kinderopvang en 
de directeur van de school de overdracht 
belangrijk en waardevol vinden, faciliteren zij 
overleg, gezamenlijke activiteiten en het 
ontwikkelen van een gedeelde visie. Leerkrach-
ten die de gegevens van de voorschool benut-
ten, zijn hier enthousiast over: “Elk kind kan dan 
verder gaan, waar het gebleven is.”

Doorgaande lijn en vve
Voor de doorgaande lijn in vve geldt een aantal 
wettelijke regels. Zo moeten gemeenten 
afspraken maken met vve-instellingen en 
schoolbesturen over de overdracht van kind-
gegevens. Informatie over de ontwikkeling van 
het kind is hiervan een onderdeel. De ouders 
moeten toestemming geven voor de overdracht 
van de gegevens. In veel gemeenten zijn er 
afspraken over het gebruik van dezelfde 
vve-programma’s en kindvolgsystemen. 
Daarnaast zijn er dikwijls aparte afspraken over 
een warme overdracht van zorgkinderen. Dat 
wil zeggen dat de pedagogisch medewerker en 
de leerkracht, bij voorkeur in aanwezigheid van 
de ouders, bespreken welke extra ondersteu-
ning het kind nodig heeft. Een ouder van een 
kind met downsyndroom: ‘Het was zo prettig dat 
we alles gezamenlijk met de peuterspeelzaal en 
de nieuwe juf van mijn kind konden doorspre-
ken. Dan hoefde ik niet zelf alles weer opnieuw 
te vertellen’.

25Van peuter naar kleuter
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• Richt in de kinderopvang een themahoek 
‘naar school’ in met een schoolbord, 
leesboekjes, een kaart met letters et cetera. 
Door in deze hoek ‘schooltje te spelen’ 
bereiden peuters zich spelenderwijs voor.

• Besteed aandacht aan zelfredzaamheid en 
zelfregulatie. De overgang naar het basis-
onderwijs is voor kinderen makkelijker als 

 ze hebben geleerd hoe zij zichzelf moeten 
redden en hoe ze zich kunnen aanpassen 
aan een nieuwe omgeving. Een kind dat 
heeft geleerd om geduld te hebben of 
zichzelf te corrigeren, kan zich gemakkelijker 
redden in het onderwijssysteem (zie het 
artikel van Lilian van der Bolt in deze 
Special).

• Laat de kinderen al een half jaar voor de 
overstap in groepjes kennismaken met hun 
nieuwe kleuterklas. Vanzelfsprekend betrek 
je de ouders daarbij. 

• Organiseer voor de nieuw instromende 
ouders een gezamenlijke ouderavond van 
kinderopvang en school. Dat is niet altijd 
even gemakkelijk te organiseren, omdat een 
school vaak instroom heeft van meerdere 
kinderdagverblijven. Maar op een gegeven 
moment zijn de kinderen ingeschreven en 
weet je als school welke pedagogisch 
medewerkers van welke kinderdagverblijven 
je kunt uitnodigen.

• Wees tegenover ouders open en duidelijk 
over de informatie over hun kind die je deelt 
met de leerkracht van de school. 

• Sluit aan bij wat ouders zelf prettig vinden. 
Voor ouders die slecht Nederlands spreken 
kan het bijvoorbeeld fijn zijn als een 
pedagogisch medewerker meegaat naar een 
kennismakingsgesprek op school. Dat is 
vertrouwd en de medewerker kan zo nodig 
helpen bij het gesprek.

• Maak een filmpje over de overstap naar de 
basisschool dat ouders en kinderen kunnen 
bekijken. Zie bijvoorbeeld: www.youtube.
com/watch?v=_Q0tXujtCi4

• Organiseer een maatjesproject: ieder kind 
krijgt een ‘maatje’ op school dat hem/haar 
wegwijs maakt 
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TIPS!

“Organiseer 

voor instromende 

ouders een gezamen-

lijke ouderavond van 

kinderopvang en 

school”

https://www.youtube.com/watch?v=_Q0tXujtCi4
https://www.youtube.com/watch?v=_Q0tXujtCi4
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Eerlijk is eerlijk: er waren niet alleen ideolo-
gische redenen voor de start van de peuter-
kleuterklas, maar ook pragmatische: de kleuter-
klas van de Godfried Bomansschool zou in 
schooljaar 2018-2019 wel erg klein zijn. Vanuit 
de school en Okidoki kwam het idee om de 
kleuterklas aan te vullen met de driejarigen van 
het inpandige kinderdagverblijf. Inmiddels 
bestaat de peuter-kleuterklas uit vier peuters 
(drie tot vier jaar) en zeven kleuters tussen de 
vier en zes jaar. 

Samenwerking
Voor de klas staat zowel een pedagogisch 
medewerker als een leerkracht. “Zij werken de 
hele dag intensief samen en ze hebben het 
vve-programma van de peuters zo goed 
mogelijk verwerkt in de thema’s van de kleu-
ters”, vertelt Sarine. ”Voor de kinderen maakt 
het niet uit of zij worden aangesproken door de 
pedagogisch medewerker of de leerkracht. Wel 
is er natuurlijk verschil in opleiding. De leer-
kracht houdt zich dan ook wat meer bezig met 
didactische aspecten en de pedagogisch 
medewerker wat meer met de pedagogische. 
De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om 
de peuters en kleuters soms apart te nemen.” 

De schooldag
Peuters zijn vanaf drie jaar en drie maanden 
welkom in de peuter-kleuterklas. Sarine: “Die 
leeftijd is niet willekeurig gekozen, want de 
ervaring leert dat kinderen vanaf drie jaar en 
drie maanden doorgaans overdag niet meer 
hoeven te slapen en vanaf dat moment de hele 
dag kunnen meedoen met de kleuters.”

De peuters kunnen vanaf half 8 bij Okidoki 
terecht. Om half 9 begint de schooldag voor de 
kleuters en wordt de dag gezamenlijk gestart in 
de kring. De rest van de dag spelen de kinderen 
samen in de verschillende hoeken, gaan ze 
samen buitenspelen, samen gymmen en eten 
ze met z’n allen aan tafel. De school heeft een 
continurooster dus ook de kleuters eten op 
school. Volgens Sarine is dit een belangrijk 
moment: “Normaal gesproken nemen kleuters 
eten mee naar school en krijgen de peuters 
boterhammen op het kinderdagverblijf. Omdat 
we willen dat alle kinderen in de klas gelijk zijn, 
zorgen we ervoor dat er in de peuter-kleuterklas 
ook voor de kleuters eten wordt gemaakt.”

In schooljaar 2018 – 2019 startte in samenwerking met kinderopvang Okidoki 
de peuter-kleuterklas op de Godfried Bomansschool in ’s-Gravenzande. Nu de 
pilot ruim een half jaar draait, vertelt Sarine de Winter, leidinggevende bij 
Okidoki, hoe het bevalt en geeft ze een aantal tips voor andere organisaties.

De peuter-kleuterklas in 
‘s-Gravenzande 

Ellen Donkers

intensieve samenwerking 
tussen kinderopvang en schoolEEN VOORBEELD VAN…
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Verschillende wet- en regelgeving
Er zijn verschillen in de wet- en regelgeving voor 
primair onderwijs en kinderopvang. Zo is het op 
basis van de wet bijvoorbeeld niet mogelijk dat 
peuters en kleuters de ruimte delen, omdat peu-
ters recht hebben op een stamgroep. “Op de 
Godfried Bomansschool is er in het grote 
klaslokaal van de peuter-kleuterklas een 
schuifwand geïnstalleerd, waarmee het lokaal in 
twee ruimtes kan worden verdeeld en peuters 
en kleuters ook een aparte stamgroep kan 
worden geboden. Als het voor peuters te druk is 
in de klas, kunnen zij zich terugtrekken in hun 
eigen gebied. Ook sommige vierjarigen vinden 
het prettig om zich af en toe terug te trekken in 
het afgeschermde gedeelte van het lokaal.”

Financieel zijn de groepen helemaal gescheiden. 
De pedagogisch medewerker wordt betaald 
door het kinderdagverblijf en de leerkracht door 
de school. “Ondanks dergelijke verschillen 
ervaren wij geen problemen met botsende 
wet- en regelgeving”, zegt Sarine. “We hebben 
onlangs controle gehad van de GGD en alles is 
helemaal in orde.”

Overgang voorschool - school 
Volgens Sarine maakt de peuter-kleuterklas de 
overgang van voorschool naar school zeker 
gemakkelijker. “Voor de kinderen verandert er 
niets als ze vier worden. Ze blijven in dezelfde 
klas. Bovendien is er voordat de kinderen drie 
jaar en drie maanden oud zijn al aandacht voor 
een soepele overgang, doordat het kinderdag-
verblijf waar de meeste peuters vandaan komen 
in de school is gehuisvest, namelijk in het lokaal 
naast de peuter-kleuterklas. Het is letterlijk ‘een 
deur verder’. Ook spelen de kinderen uit de 
nul-tot-vieropvang samen buiten met de 
peuter-kleuterklas, zodat kinderen elkaar al 
een beetje leren kennen.”

Van elkaar leren
Alle betrokkenen zijn positief over de peuter-
kleuterklas, vertelt Sarine. “Leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers leren van elkaar. 
Leerkrachten leren meer over pedagogiek en 
pedagogisch medewerkers leren didactischer 
te denken. Ook ouders zijn tevreden. Zij zien 
dat er twee mensen op een kleine groep staan. 
De kinderen leren veel van elkaar. De jongere 
kinderen trekken naar de oudere kinderen, 
waardoor ze zich razendsnel ontwikkelen. 
Maar ook de kinderen van zes hebben genoeg 
uitdaging. Ze leren om behulpzaam te zijn en 
voelen zich verantwoordelijk voor de jongere 
kinderen. Je ziet dat het heel leerzaam is dat ze 
veel aan de jongere kinderen kunnen uitleggen.”

De eerste peuter-kleuterklas in ‘s-Gravenzande 
is zo positief ontvangen, dat er wordt nagedacht 
over uitbreiding van het initiatief. Sarine: “Het is 
wel belangrijk dat de ruimtes geschikt zijn en 
dat de school en het kinderdagverblijf er voor 
honderd procent achterstaan. Maar ik zie heel 
veel mooie dingen op deze groep gebeuren en 
ik raad het anderen zeker aan.”

“Wij ervaren geen 

problemen met 

botsende wet- en 

regelgeving”
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• Bespreek van tevoren goed met medewer-
kers wat er van hen wordt verwacht en 
spreek af wie welke rol heeft in de klas. 

• Kijk goed naar de inrichting van de ruimte. Is 
de ruimte geschikt voor kinderen van drie 
tot en met zes jaar? Houd er rekening mee 
dat peuters een aparte stamgroep moeten 
hebben.

• Doe de rituelen gezamenlijk en zorg ervoor 
dat kinderen gelijk zijn aan elkaar, bijvoor-
beeld door samen te eten en ervoor te 
zorgen dat er voor alle kinderen eten is 

 (dus dat de kleuters niet zelf eten moeten 
 meenemen). 
• Kijk goed naar wat de kinderen nodig 

hebben. De ene peuter heeft echt een 
rustmoment nodig in de stamgroep, terwijl 
de ander de hele dag met de kleuters kan 
meedraaien. Ook zijn er vierjarigen die zich 
liever nog even terugtrekken. Dat moet 
kunnen.

Een peuter-kleuterklas, 
speciaal voor vve-kinderen

De doorstroomgroep in Lelystad
Drie- en vierjarigen (de oudste peuters en de 
jongste kleuters) volgen samen een vve-pro-
gramma in een groep van maximaal zestien 
kinderen, onder begeleiding van een pedago-
gisch medewerker en leerkracht. Dit is het 
bijzondere resultaat van een samenwerking 
tussen GO! Kinderopvang en Stichting SchOOL, 
met als belangrijkste doel kinderen zonder 
achterstand van groep 2 naar groep 3 te laten 
overstappen. De constructie verschilt per 
locatie, en wisselt van twee dagdelen van 
tweeënhalf uur tot vier dagdelen van vier uur. 
In de doorstroomgroepen worden de peuters 
nog intensiever voorbereid op de basisschool 
en wennen de kleuters rustiger aan de 
basisschool. 

Meer lezen: 
www.poolsterlelystad.nl/category/groepen-
nieuws/doorstroomgroep

TIPS!
EEN VOORBEELD VAN…

https://www.poolsterlelystad.nl/category/groepen-nieuws/doorstroomgroep/
https://www.poolsterlelystad.nl/category/groepen-nieuws/doorstroomgroep/
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Allereerst werden de thema’s waar de kleuter-
bouw en de kinderopvang mee werken op 
elkaar afgestemd, vertelt Richard. “Zij werken 
nu het hele schooljaar met dezelfde thema’s. 
De kleuterbouw gebruikt de thema’s uit 
Schatkist en het kinderdagverblijf sluit zich 
bij deze thema’s aan met Uk & Puk.”

Contactmomenten
Er zijn er meerdere contactmomenten tussen 
de peuters van het kinderdagverblijf (vanaf drie 
jaar) en de kleuterklas: “De peuters van het 
kinderdagverblijf sluiten regelmatig aan bij de 
kleuterklas om alvast rustig aan school te 
wennen. Zo hebben zij iedere vrijdag een 
gezamenlijk speelwerkmoment.” 
De pedagogisch medewerker van het kinderdag-
verblijf gaat met de peuters naar de kleuterklas 
en draait dan samen met de leerkracht de 
groep: “De leerkracht gaat intensief aan de slag 
met een kleine groep kleuters met een onder-
wijsbehoefte. De peuters gaan onder leiding van 
de pedagogisch medewerker spelen en de rest 

van de kleuters gaat zelfstandig aan de slag.” 
Naast de wekelijkse speelwerkmomenten, 
spelen peuters en kleuters iedere maandag 
samen buiten, kijken ze elke week samen naar 
Koekeloere en hebben ze gezamenlijke vierin-
gen, zoals carnaval. Ook de start en afsluiting 
van de thema’s gebeurt gezamenlijk. Soms 
sluiten hierbij ook jongere kinderen van het 
kinderdagverblijf aan.

Contactpersonen
Om de samenwerking tussen het kinderdag-
verblijf en de school te stroomlijnen, zijn er twee 
contactpersonen aangesteld: een pedagogisch 
medewerker en een kleuterleerkracht met 
coördinerende taken. Zij hebben eens per vier 
weken overleg. “Deze overleggen gaan met 
name over het afstemmen van de thema’s, het 
inrichten van de gezamenlijke hal, de doorgaan-
de leerlijn en de overdracht”, vertelt Richard. 
De verslagen van deze gesprekken gaan naar de 
directeur en de onderbouwcoördinator van de 
school en naar de manager van het kinderdag-

Van peuter naar 
kleuter in Apeldoorn

Ellen Donkers

Basisschool De Zevensprong in Apeldoorn heeft een inpandig kinderdagverblijf 
van Kindercentrum.nl. Bijna alle kinderen stromen vanuit dit kinderdagverblijf 
door naar de kleuterbouw van de school. Om de overgang van voorschool naar 
school zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kinderen een goede start te 
laten maken, stelde de school zich dit jaar als doel om de samenwerking met 
het kinderdagverblijf te versterken. Richard Kwak, directeur van de school, 
vertelt hoe deze samenwerking er nu uitziet.

een schooldirecteur met 
passie voor de doorgaande lijnEEN VOORBEELD VAN…



Sardes Special • nummer 24 • juni 201932

verblijf. “Naast deze formele gesprekken, 
hebben de contactpersonen elke week wel even 
contact over de dagelijkse gang van zaken.”

De pedagogisch medewerkers van het kinder-
dagverblijf houden bij hoe het gaat met de 
ontwikkeling van de kinderen op het gebied van 
taal, rekenen en motoriek. Als ouders toestem-
ming geven, wordt deze informatie overgedra-
gen op het moment dat de kinderen naar school 
gaan. Samen met het intakeformulier van 
ouders zorgt dit ervoor dat de kleuterleerkrach-
ten een goed beeld hebben van de cognitieve en 
sociale ontwikkeling van de kinderen die 
instromen.

Creatief zijn
Volgens Richard mogen scholen best creatief 
zijn met het aanbod in de kleuterklas en de 
kinderopvang: “We volgen niet letterlijk de 
voorgeschreven lessen van Schatkist, maar 
gebruiken deze als bron. We bekijken kritisch 
wat we kinderen wel en niet aanbieden. Als 
basis hiervoor gebruiken we de leerlijnen van 
ParnasSys en leggen we accenten die passen bij 
onze populatie. We proberen altijd na te gaan: 
is dit ook interessant voor de kinderen van het 
kinderdagverblijf? Welke kinderen kunnen 
aansluiten en welke niet? Zo lopen voorschool 
en kleuterklas steeds meer in elkaar over.”

“Voorschool en 

kleuterklas lopen 

steeds meer in 

elkaar over”
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Samenwerken aan een 
doorgaande lijn 
In de Bossche educatieve agenda is een 
ononderbroken ontwikkeling van kinderen 
van 0-18 jaar één van de vijf thema’s. “Met 
de ontwikkeling van de kindcentra 0-13 in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch zetten kinder-
opvang en primair onderwijs, samen met de 
gemeente, al stevig in op de doorgaande ontwik-
keling tussen opvang, voorschool en onderwijs” 
(BEA, 2017-2021). De doorgaande lijn voor 
peuters en kleuters is dus onderdeel van de 
grotere beleidslijn voor kinderen van 0-18 jaar. 
Daarmee is het beleid leidend voor de onderlig-
gende keuzes. De hoofdlijn is: een doorgaande 
lijn. Vervolgens zijn er verschillende maatregelen 
en initiatieven die de doorgaande lijn ondersteu-
nen.

Maar met een goede beleidsnota alleen ben je 
er niet. In het gesprek met Hannah Vossen en 
Miranda Waarts wordt duidelijk dat de inzet van 
een lokale gezamenlijke ondersteuningsfunctie, 
zoals CompasNul13, ook zeker een meerwaarde 

heeft voor de praktijk en voor de gemeente. 
Doordat zij als schakel functioneren tussen 
werkveld, besturen en gemeente, hebben zij 
goede voelsprieten voor de ontwikkelingen in de 
praktijk in ’s-Hertogenbosch. Er kan maatwerk 
geleverd worden voor kindcentra die met een 
bepaald thema aan de slag willen, bijvoorbeeld 
met het ontwikkelen van een kindcentrumraad. 

Vooruitstrevend beleid
 ‘s-Hertogenbosch is bekend van de Brede 
Bossche scholen: een duidelijk bredescholen-
beleid met een aantal aantrekkelijke nieuwe 
gebouwen. Daarnaast begonnen peuterspeel-
zalen en schoolbesturen hier al zo’n tien jaar 
voor de harmonisatie in 2018 met elkaar samen 
te werken. Omdat een aantal scholen lage 
resultaten had, werd het voorschoolse aanbod 
actief betrokken bij het basisonderwijs. Kinde-
ren met een dreigende achterstand zouden 
eerder een ontwikkelingsgericht aanbod moeten 
krijgen, zodat ze met minder achterstand 
zouden starten op de basisschool.

De gemeente als aanjager 
van de doorgaande lijn

Frank Studulski 

Gemeenten kunnen een doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools 
bevorderen. Als voorbeeld kijken we naar de gemeente ’s-Hertogenbosch, die 
het belang van een doorgaande lijn van peuter naar kleuter al een aantal jaren 
geleden onderschreef en heeft omgezet in beleid. Dit artikel is gebaseerd op een 
gesprek met Hannah Vossen en Miranda Waarts van CompasNul13, de gemeen-
telijke ondersteuningsorganisatie van de schoolbesturen en de gemeente 
‘s-Hertogenbosch.
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In eerste instantie werden de peuterspeelzalen 
ondergebracht bij de schoolbesturen, maar 
door de harmonisatie zijn de peuterspeelzalen 
nu weer kinderopvang geworden. ‘s-Hertogen-
bosch liep hierbij in 2010 ver vooruit op veel 
andere gemeenten (de harmonisatie is landelijk 
per 1 januari 2018 ingegaan). 

Naast de Brede Bossche Scholen ontstonden de 
afgelopen jaren ook kindcentra. Om de verschil-
lende benaderingen van de kindcentra en de 
Brede Bossche scholen met elkaar te kunnen 
verenigen, is het perspectief veranderd. Sinds 
de ‘Ontwikkelagenda kindcentra 0-13’ (2016) zijn 
alle locaties in ’s-Hertogenbosch kindcentra. 
Hannah Vossen: “Er zijn nu vijfendertig kind-
centra, waarvan er zeven Brede Bossche scholen 
zijn. En een aantal daarvan hebben vve. In totaal 
zijn er zestien vve-locaties.” 

Huisvestingsuitgangspunten van de gemeente 
en de schoolbesturen ondersteunden de 
ontwikkelingen: bij nieuwbouw of verbouw 
werden basisschool en peuterspeelzaal samen 
in één gebouw ondergebracht. Rond 2007 werd 
de kinderopvang daaraan toegevoegd. Daar-
door zijn de lijnen op de werkvloer kort en goed.

Omdat het eenvoudiger is om met minder 
partners een kindcentrum te vormen, ruilen 
(of wisselen) kinderopvangorganisaties soms 
bestaande locaties uit. Ook de bestuurders 
kunnen het goed met elkaar vinden. Je zou 
kunnen stellen dat het huisvestingsbeleid in 
‘s-Hertogenbosch een belangrijke randvoor-
waarde is geweest voor de ontwikkeling 
van een goede doorgaande lijn. 

Voor de ontwikkeling van de kindcentra 0-13 
is een apart beleidskader opgesteld: De 
toekomst begint vandaag! (2016-2020). In dit 
kader is redelijk specifiek beschreven wat de 
bedoeling is van de doorgaande lijn: 
“In het kindcentrum 0-13 realiseren de 
voorschoolse voorziening en de basisschool 
gezamenlijk een doorgaande lijn: een samen-
hangende en sluitende aanpak op verschil-
lende gebieden. Dit houdt in: 
a. een doorgaande pedagogische lijn: afspra-

ken over pedagogische doelen zoals 
veiligheid, gelegenheid tot het ontwikkelen 
van persoonlijke en sociale competentie en 
het zich eigen maken van waarden, normen 
en cultuur; 

b. een doorgaande educatieve en onderwijs-
kundige lijn: afstemming van methodieken, 
aansluiting bij de kerndoelen en criteria voor 
opbrengst- en/of ontwikkelingsgericht 
werken binnen het kindcentrum; 

c. een doorgaande lijn op het gebied van 
ondersteuning met een kindbespreking 0-13 
en een intern begeleider van de school die 
beide teams verbindt en een warme 
kindoverdracht; 

d. een doorgaande lijn op het gebied van 
 talentontwikkeling (afstemming binnen- en 

buitenschools / formeel en informeel leren).”
 (De toekomst begint vandaag!, Den Bosch, 

2016)

“Een voordeel is 

dat de bestuurlijke 

neuzen in deze 

gemeente in 

éénzelfde richting 

staan”
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Fasen in samenwerking 
De stimulering van de doorgaande lijn past in 
een breder beleid, waarin ook de ontwikkeling 
van kindcentra een plek heeft. De kindcentra 
zijn vrij om hun eigen visie te ontwikkelen. Er 
wordt niets opgelegd, de werkwijze is er meer 
op gericht om ‘de energie die er is aan te grijpen 
en tegelijkertijd te faciliteren’.

Als opvang en onderwijs samen een gebouw 
gaan delen, is dat soms wel wennen. Om dat 
proces goed te volgen heeft CompasNul13 een 
volgsysteem ontwikkeld. Allereerst zijn er vijf 
samenwerkingsfasen benoemd: 
• Fase 1- apart: 
 organisaties functioneren afzonderlijk.
• Fase 2- afstemmen: 
 organisaties stemmen onderling af.
• Fase 3- samen doen: 
 organisaties hebben vaste overlegvormen.
• Fase 4- samen verantwoordelijk: 
 organisaties hebben gezamenlijk beleid 
 en verantwoordelijkheid. 
• Fase 5- integraal verantwoordelijk: 
 organisaties hebben een integrale 
 eindverantwoordelijkheid.

Het is een Nederlandse vertaling van back 
to back, face to face, et cetera. In samenhang 
hiermee is er een checklist met criteria ontwik-
keld, waarop de locaties kunnen aangeven hoe 
zij daarop scoren. Dit is vergelijkbaar met de 
checklist brede school of IKC die we kennen uit 
andere gemeenten, maar deze is wel bondiger. 
Er zijn twaalf criteria, bijvoorbeeld: strategie en 
structuur, ouders, kinddossier en kindover-
dracht en kwaliteitsbewaking.

Om de twee jaar vullen de locaties de lijst in en 
wordt er een ‘stadsfoto’ gemaakt: de scores 
worden over elkaar gelegd in een spinnenweb-
diagram en zo ontstaat een beeld van de 
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de 
kindcentra in ieder geval toegroeien naar de 
fase ‘samen verantwoordelijk’ (fase 3 wordt als 
ondergrens gezien). De doorgaande lijn is de 
rode draad van de samenwerking.

Figuur: Stadsfoto van 2017, gemiddelde 
samenwerking kindcentra per domein 
2013, 2015, 2017 (bron: CompasNul13).

A: Strategie en structuur

B: Medewerkers en organisatie

C: Aanname van kinderen

D: Ouders

E: Pedagogisch aanpak en educatieve
doorgaande leerlijn

F: Kinddossier en kindoverdracht

G: Ondersteuningsstructuur

H: Gezondheid en veiligheid
                 (w.o. calamiteiten)

I: Financiën

J: Kwaliteitsbewaking

K: Gebruik van ruimten, 
leermiddelen en spelmaterialen

L: Externe communicatie & PR
5

4

3

2

1

2013 2015 2017
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De stadsfoto wordt nadrukkelijk niet gebruikt als 
verantwoordingsinstrument of om organisaties 
‘af te rekenen’. Het is bedoeld als basis voor een 
gesprek en het biedt mogelijkheden voor 
aanvullende beleidsmaatregelen. Waar nodig 
wordt het gemeentelijk beleid aangescherpt. 

Maatregelen en instrumenten
Natuurlijk is het goed om te werken vanuit een 
algemene beleidslijn: de doorgaande lijn voor 
kinderen van 0-13 jaar. Maar deze beleidslijn 
krijgt handen en voeten door specifieke 
maatregelen en instrumenten. Er worden drie 
soorten ‘instrumenten’ onderscheiden: over-
dracht, overleg en nieuwe dingen proberen. 

Overdracht
De overdracht van kinderen is in ‘s-Hertogen-
bosch verplicht: het kan in de vorm van een 
koude of een warme overdracht. Binnen een 
kindcentrum is er vaak sprake van een warme 
overdracht. Er is een gemeentelijk formulier 
waarmee men de overdracht als geborgd 
beschouwt. Ouders ondertekenen een toestem-
mingsformulier voor de overdracht van de 
gegevens en daarmee is de privacy ook geregeld.

Naast het overdrachtsformulier, wordt de 
samenwerking tussen opvang een onderwijs 
ondersteund met bijvoorbeeld een samenwer-
kingsovereenkomst, waarin gemeenschappelijke 
ambities zijn vastgelegd. Niet ieder kindcentrum 
hoeft dan opnieuw een samenwerkingsovereen-
komst op te stellen.

Overleg
De intern begeleider (ib’er) van de basisschool 
wordt in ’s-Hertogenbosch ingezet in de 
voorschool. Daarmee wordt ook gewerkt aan 
‘passende opvang’. Dit gebeurt vanuit de 
overtuiging dat een vroege signalering later een 
betere ondersteuning en daarmee ook een 
betere onderwijsloopbaan oplevert.

De ib’er van de school is voorzitter van het 
overleg 0-13 op een locatie. Doordat de 
gemeente de uren voor dat overleg betaalt, 
‘lekken’ er geen uren weg uit het onderwijs. 

Ook dat is een voorbeeld van een generieke 
maatregel van de gemeente om de doorgaande 
lijn te bevorderen. 

Om de overgang peuter-kleuter te versterken, 
zit de vve-coördinator voor twee- tot zesjarigen 
het overleg met de pedagogisch medewerkers 
en de leerkrachten voor. Sommige locaties doen 
dat met eigen middelen. 

Nieuwe dingen proberen
Het werken aan de doorgaande lijn biedt 
mogelijkheden om op verschillende plekken 
nieuwe activiteiten te proberen. Zo heeft men 
gewerkt met een 3+ groep en met een gemeng-
de peuter-kleutergroep. Dit laatste bleek erg 
ingewikkeld met de toepassing van de verande-
rende leidster-kindratio’s.

De gemeente en CompasNul13 zoeken af en toe 
de grenzen op van wat mogelijk is, omdat zij 
ervan overtuigd zijn dat dit soms nodig is om 
kinderen goed te kunnen ondersteunen. Er 
wordt ook gekeken naar een goede aansluiting 
in de programma’s voor voor- en vroegschoolse 
educatie. Hierbij neemt men een pragmatische 
houding aan. Hannah Vossen: “We merken dat 
er af en toe behoefte is aan wat nieuws, dat frist 
de aanpak ook weer op.”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft het belang 
van een doorgaande lijn van peuter naar kleuter 
een aantal jaren geleden al onderschreven en 
heeft dit omgezet in beleid. Een voordeel is dat 
de bestuurlijke neuzen in deze gemeente in 
éénzelfde richting staan, zodat er gezamenlijk 
kan worden gewerkt aan een goede doorgaande 
lijn en dit wordt ondersteund met gerichte 
maatregelen. 
Werken aan de doorgaande lijn vraagt dus: 
• bestuurlijk draagvlak en duidelijkheid over 
 de richting; 
• een aantal generieke instrumenten 
 (overdrachtsforumlier);
• een brede blik op voorzieningen (huisvesting);
• maatwerk in instrumenten (zoals de vergoe-

ding van tijd voor de intern begeleider). 
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“Een professionele 

dialoog tussen de 

voor- en vroeg-

schoolse voorziening 

is belangrijk”
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Vraag 1 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
goed worden begeleid bij de overgang naar het 
basisonderwijs?
In de nieuwe wetgeving voor de kinderopvang 
staat een aantal zaken die kunnen bijdragen aan 
passende kinderopvang. Zo komt er voor elk 
kind een mentor, die speciale aandacht heeft 
voor kinderen en ouders. Een andere belang-
rijke functie is die van de hbo-pedagoog. De 
mentor en de pedagoog kunnen samen met 
ouders bekijken wat er nodig is voor het kind 
(en de ouder). Het werkt als de verantwoorde-
lijkheid bij de mensen ligt die met de kinderen 
werken: de pedagogisch medewerkers, de 
mentor. De mentor moet wel worden gesteund 
en begeleid door een expert. Vervolgens kan 
worden bekeken of er extra handen nodig zijn, 
andere materialen en/of samenwerking met 
externen.
Locaties waar vve wordt aangeboden, werken 
vaak al samen met de basisschool. Hier kan de 
intern begeleider samen met de hbo-pedagoog, 
de mentor en de ouders bepalen of het kind 
naar de basisschool kan en welke extra onder-
steuning nodig is.

Vraag 2 • Wat zijn aandachtspunten bij de 
overstap naar de basisschool?
In het Toezichtkader vve van de Inspectie van 
het Onderwijs is vastgelegd dat er voor zorg-
kinderen in een vve-opvang altijd sprake moet 
zijn van een warme overdracht. Dat wil zeggen 
dat de kinderen worden overgedragen door 
middel van een gesprek tussen een medewerker 
van de voorschool en een medewerker van de 
school. Voor kinderen met een specifieke 
zorgbehoefte gelden daarnaast nogal eens 
(gemeentelijke) afspraken, bijvoorbeeld dat de 
overdracht eerder start en dat de ouders daarbij 
altijd aanwezig zijn. De intern begeleider van de 
school weet dan al in een vroeg stadium wat 
een kind nodig heeft. Als een kind onder het 
zorgadviesteam valt, gelden andere afspraken. 
Het is heel belangrijk om tijdig met de basis-
school in gesprek te gaan en om het proces 
samen met de ouders te doorlopen.
Verder is er bij de overdracht aandacht nodig 
voor het gedrag van het kind en zijn informatie 
en uitwisseling over de aanpak van belang. 
Wanneer het kind eenmaal op de basisschool 
zit, is het zaak om nog een keer samen terug te 
blikken. Niet alleen om te horen hoe het met het 

Een overstap met aandacht 
voor zorg

Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen

In het onderwijs is er al veel geregeld in het kader van passend onderwijs. In de 
kinderopvang komt daar nu ook meer aandacht voor. Hoe kunnen we kinderen 
met extra ondersteuningsbehoeften goed begeleiden bij de overgang naar de 
basisschool? Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen gaan hier op in aan de 
hand van vier vragen.
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kind gaat, maar ook om te weten te komen of je 
aanpak werkt.

Vraag 3 • Wat kan er mis gaan?
Soms blijft een kind noodgedwongen langer op 
de kinderopvang, omdat de school waar het 
kind is aangemeld geen passende ondersteu-
ning kan bieden of omdat er wachtlijsten zijn bij 
scholen voor sbo of speciaal onderwijs. Het is 
vooral van belang dat voorschoolse voorzienin-
gen en scholen op tijd met elkaar in gesprek 
gaan. Scholen geven soms aan dat zij het 
onbegrijpelijk vinden dat een kind niet al eerder 
extra ondersteuning heeft gekregen. Zij vinden 
dat de voorschoolse voorziening in dat geval 
signalen heeft laten liggen. Voorschoolse 
voorzieningen daarentegen willen soms 
kinderen niet al op jonge leeftijd een stempel 
geven. Daarom is een professionele dialoog 
tussen de voor- en vroegschoolse voorziening 
belangrijk: een open gesprek, niet alleen over de 
ontwikkeling van kinderen, maar ook over de 
aanpak en de ondersteuning.

Het komt voor dat ouders onrealistische 
verwachtingen hebben over wat hun kind kan2.  
Als er een goede relatie is tussen de professio-
nals en de ouders, kan veel leed worden 
voorkomen. Het is belangrijk dat ouders zich 
gehoord en gezien voelen en dat ze vanaf het 
eerste moment meepraten over problemen en 
meedenken over oplossingen.

Vraag 4 • Waar liggen kansen voor betere 
begeleiding?
Dat laat zich raden: in een goede afstemming 
tussen de voorzieningen en altijd samen met de 
ouders. Ook is het belangrijk dat kinderopvang 
en school een open en nieuwgierige houding 
hebben als het gaat om elkaars aanpak bij de 
ondersteuning van kinderen. Het allerbelangrijk-
ste is: de motivatie en de visie op ondersteuning 
van kinderen die iets meer of iets anders nodig 
hebben. Is in principe iedereen welkom? Of is er 
bij de voordeur al een selectie?

2 Daarover heeft Mark Weghorst in de Special ‘Ouders 
aan het woord’ een artikel geschreven: www.sardes.nl/
uploads/publicaties_downloads/special_art_passend_
onderwijs_of_passende_kinderen_en_hun_ouders.pdf
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KID is bestemd voor kleuters tussen drieënhalf 
en zes jaar met extra ondersteuningsbehoeften 
op reguliere basisscholen in Delfshaven, voor 
hun ouders en voor de betrokken onderbouw-
leerkrachten. Als het voor de kinderen goed is, 
kan het KID-team ook in de peutergroepen 
worden ingezet. Daarom wordt nauw samen-
gewerkt met Peuter & Co, de organisatie met 
verschillende voorschoolse voorzieningen in 
Rotterdam Delfshaven. Zo nodig worden ook 
andere partijen ingeschakeld, zoals het wijkteam 
en het CJG. Het KID-team bestaat uit een 
leerkracht, een ambulant begeleider en een 
jeugdzorgwerker.

Laagdrempelig
Margreet: “Als een leerkracht of pedagogisch 
medewerker merkt dat een kind zich anders 
ontwikkelt dan groepsgenootjes en extra 
ondersteuning nodig heeft om zich goed in een 
reguliere groep te kunnen ontplooien, kan zij of 
hij rechtstreeks contact opnemen met KID. Dat 
gaat natuurlijk in overleg met de ouders en 

intern begeleider. Het KID-team kan dan meteen 
ingevlogen worden. Zonder KID, dus in de 
reguliere processen, zijn veel meer schakels 
nodig voordat zorg geboden kan worden. Dat 
heeft te maken met de scheidslijnen tussen 
onderwijs en zorg. Daardoor duurt het normali-
ter soms lang voor adequate ondersteuning kon 
worden ingezet. Het mooie van dit project is dat 
het toegankelijk en laagdrempelig is. Het gaat 
uit van de professionaliteit van de leerkracht. 
Die is in staat om te signaleren dat extra 
ondersteuning nodig is. Door KID gaat dat 
sneller en dat werkt ook preventief.”

Vroegtijdig
De bedoeling is dat kinderen die dat nodig 
hebben vlot laagdrempelige ondersteuning 
krijgen, zodat er tijdig wordt ingespeeld op de 
ondersteuningsbehoeften van het kind. Het 
onderwijs en de niet-geïndiceerde jeugdhulp 
werken hierbij samen. De steun richt zich op 
leerkrachten, op peuters en kleuters en op hun 
ouders.

Kleuters In Delfshaven

Karin Hoogeveen

Zeker voor kinderen in de peuter- of kleutergroep die door gedrag of werk-
houding opvallen, is het van belang dat ze van begin af aan adequaat worden 
ondersteund. In de wijk Delfshaven in Rotterdam is daarom op verzoek van een 
aantal scholen het project Kleuters In Delfshaven (KID) gestart. Inmiddels doen 
alle basisscholen in de wijk mee. We spraken met Margreet Clarijs, expert jonge 
kind, en Lieke Withagen, beleidsadviseur bij Passend Primair Onderwijs Rotter-
dam (PPO Rotterdam).

een laagdrempelige aanpak voor 
kleuters met extra ondersteuningsbehoeften EEN VOORBEELD VAN…
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Vertrekpunt is het gedrag van het kind en de 
interactie met de leerkracht. De leerkracht en 
het kind (gezin) krijgen ondersteuning op maat. 
Doordat leerkrachten en ouders vroegtijdig 
weten wat hun kind nodig heeft en hoe ze het 
kunnen ondersteunen, is de kans groot dat het 
kind blijft gedijen in het reguliere onderwijs.

KID bestaat uit:
• snelle en flexibele preventie en vroege 

signalering in de reguliere groep door 
middel van ambulante steun en advies voor 
de leerkracht;

• specifieke, ambulante ondersteuning en/of 
interventies conform een plan van aanpak.

Aanvankelijk is het KID-project gestart met een 
groep buiten de eigen school, maar hier bleek 
in de praktijk geen behoefte aan te zijn. 
Daarom is deze vorm nu afgeschaft. Wel kan 
gekozen worden om kinderen met gelijksoor-
tige vragen te clusteren en op de eigen school 
op te vangen in een groepje met begeleiding 
door een KID-teamlid.

De aanpak verloopt niet volgens vaste stappen 
in een vaste volgorde. Elke situatie vereist 
maatwerk. Omdat de ondersteuning vanuit 
school wordt geïnitieerd, is het voor ouders ook 
allemaal veel inzichtelijker. 

Lieke: “Het project loopt nu drie jaar en we 
hebben uit laten zoeken wat het oplevert, wat 
het economische en maatschappelijke effect is 
van deze interventie. De opbrengst is fors. Drie 
jaar KID laat zien dat leerkrachten met meer 
plezier en met meer vaardigheden passend 
onderwijs aan kleuters kunnen geven. Leer-
krachten weten dat ondersteuning nabij is, als 
dat nodig is. Meer kinderen zijn op het reguliere 
onderwijs gebleven, waar ze anders waarschijn-
lijk naar het s(b)o of dagbehandeling voor het 
jonge kind doorverwezen zouden zijn. Grootste 
goed is dat de ondersteuning naar het kind, 
naar de ouders én naar de leerkracht wordt 
gebracht, zonder dat hiervoor aanmeldingsfor-
mulieren moeten worden ingevuld. Het signaal 
van de leerkracht is genoeg. Bij iedere melding 
komt er binnen drie dagen een KID-medewerker 
naar de school. Het kind en/of de leerkracht 
krijgen praktische ondersteuning, lang en 
intensief als het moet, maar in de meeste 
gevallen licht en kortdurend. De KID-medewer-
kers vanuit jeugdhulp en onderwijs zijn zo 
bekend op de scholen, dat ze eigenlijk als leden 
van het schoolteam worden gezien. Ze zijn een 
bekend gezicht voor kinderen, ouders en leer-
krachten en dat vergroot de laagdrempeligheid.”

In de periode augustus 2017 tot en met juli 2018 
zijn er 85 kinderen begeleid door KID. Hiervan 
zijn 26 kinderen jonger dan 4 jaar; zij zijn via de 
peuterspeelzaal naar KID toegeleid. In dit 
schooljaar (t/m april 2019) staat de teller op 78.

Voor meer informatie: www.pporotterdam.nl/
aanbod/kleuters-in-delfshaven

“De bedoeling 

is dat kinderen die 

dat nodig hebben 

vlot laagdrempelige 

ondersteuning 

krijgen”
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“Samenwerking 
tussen school, 
voorschool én 

ouder van belang”
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De doorgaande lijn: 
wat zegt onderzoek?

Karin Hoogeveen

Is er een doorgaande lijn tussen 
voorschool en school in Nederland?
Met een doorgaande lijn bedoelen we: een 
procesmatige en inhoudelijke afstemming 
tussen voorzieningen bij de transitie van de 
voorschool naar de school. Te verwachten valt 
dat deze vooral tussen de voor- en vroegschool-
se educatie aanwezig is. Gemeenten, opvang-
organisaties en scholen investeren vaak extra 
geld, tijd en aandacht om een goede overgang 
voor deze kwetsbare groep kinderen te realise-
ren. Uit onderzoek blijkt echter dat een inhoude-
lijke doorgaande lijn geen vanzelfsprekendheid 
is: de helft van de kinderen die deelneemt aan 
voorschoolse educatie, neemt niet deel aan 
vroegschoolse educatie in de kleutergroepen 
(Veen e.a., 2017). Dat is jammer, want uit 
onderzoek blijkt dat de grootste reductie van 
taalachterstand bij migrantenkinderen plaats 
vindt in de periode tussen drie en vier jaar (Van 
Huizen, 2018). Door het ontbreken van continuï-

teit van vve in de periode daarna, bestaat het 
risico dat deze kinderen hun achterstand niet 
verder inlopen of zelfs weer vergroten (Slot & 
Leseman).

Maar ook voor reguliere kinderdagverblijven 
en scholen is het opzetten van een intensieve 
samenwerking niet vanzelfsprekend. Een 
gemiddelde school heeft te maken met mini-
maal vijf verschillende ‘toeleveranciers’ (Swart, 
Van der Wiel & Houkes-Hommes, 2017). Als een 
voorschoolse voorziening te maken heeft met 
veel verschillende scholen en omgekeerd een 
school vele ‘toeleveranciers’ kent, kan waar-
schijnlijk wel informatie worden uitgewisseld 
bij de overdracht, maar is het veel lastiger om 
verdergaande vormen van samenwerking (zoals 
te lezen in het artikel Samenwerking tussen 
kinderopvang en school in deze Special) te 
realiseren. 

Als gemeente, opvangorganisatie of school wil je graag weten of het zin heeft om 
te investeren in de doorgaande lijn. Heeft een soepele overgang naar het basison-
derwijs een positief effect op de ontwikkeling van kinderen? Intuïtief is het 
antwoord hierop ‘ja’, maar is daar ook bewijs voor? In hoeverre is er in Nederland 
sprake van een doorgaande lijn? Heeft wetenschappelijk onderzoek de effecten 
van een soepele overgang op de ontwikkeling van kinderen zichtbaar gemaakt? 
En wat valt er te concluderen over de impact van samenwerking op professionals?
Het blijkt niet eenvoudig om op deze vragen antwoorden te vinden, omdat er 
relatief weinig effectonderzoek gedaan is. Wat er wel bekend is, beschrijven we in 
dit artikel. 
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Effectonderzoek, lastig en schaars
Een belangrijke reden voor het grotendeels 
ontbreken van onderzoek naar de effecten van 
de doorgaande lijn op de ontwikkeling van 
kinderen, is dat het om longitudinaal onderzoek 
vraagt. Idealiter zou je een groep kinderen een 
paar jaar willen volgen en mogelijke andere 
effecten op de ontwikkeling willen uitsluiten, 
zoals de ontwikkelingsstimulering vanuit huis of 
de kwaliteit van de (voor)school. De ontwikkeling 
van kinderen die te maken hebben met een 
doorgaande lijn voorschool-school zou je 
bovendien bij voorkeur willen vergelijken met 
een controlegroep, dat wil zeggen kinderen die 
vergelijkbaar zijn, maar waarbij de voorschool 
en school niet samenwerken. Dergelijk onder-
zoek is in Nederland schaars en ook in het 
buitenland nauwelijks beschikbaar.

Wel of geen bewezen effect op de 
ontwikkeling van kinderen?
In één grootschalig Nederlands onderzoek - pre-
COOL - is nagegaan of een intensievere samen-
werking tussen kinderopvang en basisschool 
een groter effect heeft op latere leerprestaties 
en sociaal-emotioneel functioneren van 
leerlingen dan een minder intensieve samen-
werking. Aan de hand van interviews bij 33 
samenwerkende vve-koppels van kinderopvang 
en basisschool die hetzelfde vve-programma 
gebruiken, is allereerst vastgesteld op welke 
manier zij samenwerken om een doorgaande 
lijn te realiseren. Daarbij is gekeken naar 
samenwerking via programma en aanpak, het al 
dan niet hanteren van eenzelfde kindvolgsys-
teem en de wijze van overdracht van gegevens. 
Vervolgens is de relatie onderzocht tussen de 
mate van samenwerking en afstemming (de 
doorgaande lijn) enerzijds en de prestaties van 
leerlingen anderzijds. Daaruit kwam - verras-
send genoeg - geen duidelijk verband naar 
voren. Dat wil zeggen dat de kinderen die bij 
instellingen zaten die intensiever samenwerk-
ten, op latere leeftijd geen hogere leerprestaties 
en/of een beter sociaal-emotioneel functioneren 
lieten zien. De verklaring die de onderzoekers 
hiervoor hebben, is dat de sterkste doorgaande 

lijn waarschijnlijk te vinden is bij de vve-instellin-
gen en -scholen met de ‘zwakste’ leerlingenpo-
pulatie. Een goede doorgaande lijn alleen is dan 
niet voldoende om de zwakkere prestaties van 
die groep leerlingen te kunnen compenseren. 

We kunnen hierbij ook opmerken dat de 
gevonden verschillen in de mate van intensiteit 
van samenwerking wellicht te klein zijn om grote 
effecten op de ontwikkeling van kinderen te 
vinden. Naast het pre-COOL onderzoek zijn in 
Nederland verschillende effectonderzoeken 
beschikbaar naar brede scholen en Integrale 
Kindcentra (IKC), een organisatievorm waarin 
kinderopvang (0-4 en 4-12 jaar) en onderwijs in 
meer of mindere mate samenwerken. In twee 
onderzoeken bleken er weinig effecten op 
kindniveau in vergelijking met kinderen die niet 
van een dergelijke voorziening gebruik maken. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat de 
doorgaande lijn ook binnen IKC’s nogal eens te 
wensen overlaat (Veen, 2013).

Pre-COOL maakt onderdeel uit van cohorton-
derzoek naar de onderwijsloopbanen van 
kinderen die tot de doelgroepen van het 
achterstandenbeleid behoren. Het wordt 
uitgevoerd in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Vanaf 2009 is cohortonderzoek in 
de voor- en vroegschoolse periode (pre-
COOL) voor kinderen van twee tot vijf jaar 
aan toegevoegd. Hiermee wordt het mogelijk 
om effecten van (varianten in) voorschoolse 
opvang en educatie te onderzoeken, op korte 
en lange termijn.

Een onderzoek onder professionals die in 
zogenaamde proeftuinen ervaring opdeden met 
samenwerking, meestal in de vorm van brede 
scholen of IKC’s, vond wel een effect: interpro-
fessionele samenwerking leidde tot minder 
verwijzingen naar externe zorg voor kinderen 
met specifieke ondersteuningsbehoeften. De 
geïnterviewde beroepskrachten gaven aan dat 
ze elkaar beter hadden leren kennen, dat een 
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betere samenwerking was ontstaan en dat ze 
daardoor beter in staat waren om met een 
diverse groep kinderen om te gaan (Balledux, 
2018).

Soepele overgang beter voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling?
In internationaal onderzoek vinden we steun 
voor het belang van verschillende aspecten van 
een doorgaande lijn, zoals ouderbetrokkenheid, 
inhoudelijke samenwerking tussen professionals 
en op de ontwikkeling van kinderen. Fabian en 
Dunlop (2007) verrichtten een literatuurreview 
naar de overgang van de voorschool naar school 
en de mate waarin dit voor kinderen soepel 
verliep. Daarnaast analyseerden zij good prac-
tices in een groot aantal landen (Balledux, 2018). 

Zij concluderen dat met name een brede 
samenwerking, dus tussen alle partijen - school, 
voorschool én ouder - een positieve bijdrage 
levert aan een soepele overgang van voorschool 
naar school. Zij gebruiken in dit verband het 
concept resilience, waarmee zij bedoelen dat 
kinderen veerkracht nodig hebben om situaties 
die stress kunnen opleveren, zoals de stap van 

de voorschool naar school, goed te doorstaan. 
Professionals van de voorschool en de school én 
ouders kunnen eraan bijdragen dat kinderen de 
gevraagde veerkracht ontwikkelen, waardoor 
kinderen zich goed aan kunnen passen aan de 
nieuwe situatie. Als er een grote kloof bestaat 
tussen de cultuur van de voorschool en de 
school, is er een hoger risico dat een kind 
moeite heeft met aanpassen.

Conclusie
Het is lastig om wetenschappelijk aan te tonen 
dat een soepele overgang van kinderen naar het 
basisonderwijs en/of intensieve samenwerking 
tussen kinderopvang en het onderwijs positieve 
effecten hebben op de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. Som-
mige onderzoeken vinden een effect, andere 
niet. Dat is natuurlijk geen reden om niet in deze 
samenwerking te investeren. Overal waar wordt 
gewerkt aan de doorgaande lijn, ervaren 
professionals, ouders en kinderen in de 
dagelijkse praktijk de vele voordelen van deze 
samenwerking. De praktijkverhalen in deze 
Special zijn daar mooie voorbeelden van. 
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