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Voorwoord

Jonge kinderen leren heel gemak-
kelijk. Als kinderen bijvoorbeeld een 
taalachterstand of een sociale achter-
stand hebben, is het verstandig om 
daar al op heel jonge leeftijd iets aan 
te doen. Daarom is er in de laatste tien 
jaar steeds meer aandacht gekomen 
voor de voor- en vroegschoolse 
educatie, ofwel VVE. 

In het landelijke project Vversterk  
zijn sinds 2007 allerlei nascholings-
mogelijkheden gekomen voor  
leidsters en leerkrachten die met  
jonge kinderen werken. Zij leveren 

immers een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van jonge 
kinderen, zowel op het gebied van 
taal en rekenen als op het gebied van 
motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

We hebben laten onderzoeken of de 
nascholing daadwerkelijk effecten  
heeft op het gedrag van de leidsters  
en leerkrachten op de werkvloer,  
dus in de dagelijkse praktijk. In deze 
publicatie wordt een aantal succes-
verhalen beschreven. Het gaat om 
veranderingen die hebben plaats- 

gevonden op de werkvloer als  
gevolg van de Vversterk-nascholing.

Succesverhalen uit de Vversterk- 
praktijk is een uitgave van het  
project Vversterk. Dit project heeft 
als doel om de kwaliteit van de  
voor- en vroegschoolse educatie te 
verbeteren en wordt gefinancierd  
door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

We wensen u veel leesplezier.

Projectleiding Vversterk
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Via het landelijke project Vversterk 
wordt sinds 2007 gewerkt aan het 
versterken van de kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie.  
Dit gebeurt door scholing en onder- 
steuning te bieden aan beroeps-
krachten die direct of indirect  
met VVE te maken hebben: leidsters 
in peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven, leerkrachten in groep 1  
en 2, managers van instellingen, 
beleidsmakers in gemeenten, opleiders 
van leidsters en leerkrachten. In totaal 
zijn vanaf maart 2007 tot juni 2009 
via Vversterk ruim 10.000 leidsters 
van peuterspeelzalen, leidsters van 
kinderdagverblijven en leerkrachten 
onderbouw basisonderwijs geschoold. 

De coördinatie van Vversterk is in 
handen van Sardes. Onderzoeks- en 
adviesbureau Oberon is verantwoor-
delijk voor de monitoring en evaluatie 
van de professionaliseringsactiviteiten 
die worden uitgevoerd in het kader 
van Vversterk. Er zijn al verschillende 
publicaties verschenen over het bereik 
en de resultaten van het project.

In dit rapport staat de volgende  
vraag centraal: Wat zijn de effecten 
van de Vversterk-nascholingen op 
de werkvloer? Om deze vraag te 
beantwoorden is een dieptestudie 
uitgevoerd bij instellingen die in  
2007 hebben deelgenomen aan de  
nascholing. De uitgebreide onder-
zoeksopzet is in de bijlage opgenomen.

De insteek van het rapport is om  
op basis van ‘good practices’ uit de 
interviews daadwerkelijke veran-
deringen te beschrijven die op de 
werkvloer hebben plaatsgevonden 
naar aanleiding van de Vversterk-
nascholing. Omdat de voorbeelden 
afkomstig zijn van een selectieve 
groep instellingen zijn de uitkomsten 
niet representatief voor alle peuter-
speelzalen, kinderdagverblijven en 
basisscholen die aan de trainingen 
hebben deelgenomen.

We starten het rapport met een hoofd- 
stuk over de effecten van Vversterk 
op de werkvloer (hoofdstuk 1). Op 
welke gebieden zijn er veranderingen 

zichtbaar en hoe uiten deze veran-
deringen zich? Zijn er ook effecten 
merkbaar bij de kinderen? In hoofdstuk 
2 komen veranderingen aan bod die 
hebben plaatsgevonden op beleids-
niveau. In hoofdstuk 3 gaan we in 
op enkele overkoepelende thema’s 
die uit de gesprekken naar voren zijn 
gekomen. We sluiten het rapport af met 
een aantal tips van leidsters en leer-
krachten voor andere instellingen om 
de kwaliteit van voor- en vroegschoolse 
educatie te verbeteren. Het rapport 
wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden en citaten van  
de geïnterviewde managers, leidsters 
en/of leerkrachten. Om de citaten 
beter te kunnen plaatsen vermelden 
we daarbij steeds om wat voor soort 
instelling het gaat (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf of basisschool) en  
of er gebruik wordt gemaakt van een 
VVE-programma.
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1. Veranderingen op de werkvloer

Welke effecten van de nascholing 
zijn zichtbaar geworden bij de leid-
sters en leerkracht in de dagelijkse 
praktijk, dus op de werkvloer? We 
gaan eerst in op de veranderingen 
in de aanpak van de leidsters en 
leerkrachten op de verschillende 
ontwikkelingsgebieden: taal, 
rekenen, sensomotorische ontwik-
keling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Daarna gaan we in  
(algemene) veranderingen in de 
omgang met de kinderen, met  
ouders en met andere leidsters  
en/of leerkrachten.

1.1 Aanpak bij de  
ontwikkelingsgebieden

Taal
Uit de gesprekken met de peuter-
speelzalen, kinderdagverblijven en 
basisscholen komt naar voren dat 
de leidsters en leerkrachten door de 
nascholing meer praktische kennis 
hebben opgedaan over taalontwik-
keling en zich er bewuster van zijn 
hoe ze deze kunnen stimuleren bij 
de kinderen, bijvoorbeeld door het 
werken met thema’s en een andere 
wijze van interactie, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van voor-

werpen en gebaren om iets te  
illustreren. De Vversterk-nascholing 
heeft ook concrete handvatten 
geboden aan de leidsters en leer-
krachten voor hoe ze kunnen werken 
aan het vergroten van de woorden-
schat en de algemene taalontwikkeling 
van de kinderen, bijvoorbeeld door het 
stellen van open vragen; kinderen zelf 
meer te laten benoemen en meepraten 

(“wat zijn het voor dieren?”, “hoeveel 
vriendjes zijn het?”, “wat doe je met 
vriendjes?”, etc.); het (vaker) voeren 
van kringgesprekken; zelf bewuster  
om te gaan met taal (bijv. bij het 
bekijken en benoemen van plaatjes 
van dieren de naam van het dier 
zeggen in plaats van ‘boe’ of ‘bèh’); 
en het stimuleren van het fonetisch 
bewustzijn (bijv. via rijmoefeningen, 
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De leidster laat meer dingen zien; als het 

bijvoorbeeld over het woord ‘schaap’ gaat, 

laat ze ook een knuffel zien van een schaap, 

zodat de kinderen beter weten waar ze het 

over heeft. Ook maakt ze meer gebruik van 

gebaren om haar woorden kracht bij te 

zetten, ook al zijn er niet veel allochtone 

kinderen op de peuterspeelzaal (peuter-

speelzaal, VVE-programma).

Eerst werd een boekje door de leidster 

voorgelezen. Nu stelt de leidster vragen 

over het boekje of stelt ze vragen aan de 

kinderen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er  

nu met Dikkie Dik? Binnen de thema’s 

is veel aandacht voor taalontwikkeling. 

Er worden woordjes aangeboden bij de 

verschillende thema’s. Dit wordt nog niet 

getoetst, maar in de toekomst misschien 

wel (peuterspeelzaal, VVE-programma).

De leidsters zijn zich er nu meer van  

bewust dat je door bepaalde activiteiten 

taal meer kunt stimuleren. Voor de  

nascholing wisten ze dat ook wel  

(onbewust), maar door de nascholing  

hebben ze meer ideeën gekregen hoe  

je de taal kunt stimuleren. Zoals het 

aanbieden van een combinatie van taal-

activiteiten (boekjes, aan tafel, tijdens 

de verzorging met kinderen praten). De 

leidsters praten meer en zijn bewust bezig 

met het stimuleren van kinderen om ze zelf 

vragen te laten stellen. Leidsters denken 

vaker na over welke vragen zij de kinderen 

stellen (niet alleen maar ja-nee vragen) 

(kinderdagverblijf, VVE-programma)

Naar aanleiding van de nascholing zijn de 

leidsters themagericht gaan werken. Door 

te werken aan de hand van een thema 

wordt de woordenschat van de kinderen 

vergroot. Zo leerden kinderen bij het thema 

schaduwen, wat dat woord betekent. Het 

themagericht werken geeft ook aanleiding 

voor het doen van andere activiteiten 

dan de gebruikelijke. Per jaar zijn er drie 

themaweken. Deze themaweken staan 

naast de jaarlijks terugkerende thema’s 

zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst. Door 

de nieuwe activiteiten leren de kinderen 

o.a. andere woorden. Verder ondernemen 

de leidsters naar aanleiding van een boek 

dat is voorgelezen nu meer activiteiten. 

Bijvoorbeeld na het lezen van een boek van 

Kikker, maken de kinderen kikkermutsen 

en gaan ze Kikker naspelen. De leidsters 

stellen hierbij veel open vragen om de 

fantasie van de kinderen te prikkelen  

(kinderdagverblijf, geen VVE-programma). 

Tijdens de nascholing heeft de leidster 

veel tips gekregen over verschillende 

activiteiten, zoals voorlezen. Er werd 

bijvoorbeeld verteld dat je een boek vaker 

kunt voorlezen en dat je kinderen allerlei 

opdrachten kunt laten doen in het kader 

van het verhaal van het boek. Dit vond de 

leidster verrijkende tips (kinderdagverblijf, 

geen VVE-programma).

Uit de gesprekken: andere aanpak op het gebied van taal rijmplaatjes, gedichten schrijven, 
terugkomende woorden/klanken, 
vragen als “hoe klinkt een klank 
middenin en aan het einde van een 
woord?”, het werken met ‘de letter  
van de week’).

Een van de veranderingen die bij veel 
instellingen zichtbaar is, is de toename 
van het (interactief) voorlezen, waarbij 
de kinderen meer betrokken worden 
bij een verhaal. Een aantal instellingen 
heeft in dit kader (meer) educatieve 
(prenten)boeken aangeschaft of een 
leeshoek of bibliotheek (opnieuw) 
 ingericht. Een kinderdagverblijf heeft  
er zelfs voor gezorgd dat alle kinderen 
een bibliotheekpas hebben gekregen  
en heeft de boeken die op het kinder-
dagverblijf werden gebruikt laten 
screenen op geschiktheid door een 
bibliotheekmedewerker. Verschillende 
instellingen voeren meer aanvullende 
activiteiten uit bij de prentenboeken. 
Een aantal instellingen werkt nu met 
leeskastjes, themadozen of ‘vertel-
tassen’. Bij de verteltassen krijgen  
de kinderen bijvoorbeeld een prenten-
boek en gerelateerde attributen mee 
naar huis en bij terugkomst kan de 
leidster vragen stellen om te zien wat 
het kind geleerd heeft en wat er thuis 
mee gedaan is. 
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 Effecten bij de kinderen
Zien de leidsters en leerkrachten ook 
effecten bij de kinderen op het gebied 
van taal van hun andere aanpak? 
De meesten vinden dit moeilijk te 
beoordelen, omdat ze de kinderen 
niet kunnen blijven volgen. Daarnaast 
zijn de effecten van de nascholing 
vaak moeilijk te scheiden van andere 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat 
men ook met een VVE-programma is 
gaan werken. Een aantal leidsters en 
leerkrachten ziet wel dat de woorden-
schat van kinderen is uitgebreid en 
dat het taalgebruik van de kinderen is 
veranderd doordat ze sinds Vversterk 
de taalontwikkeling meer en op een 
andere manier stimuleren. 

Kinderen kunnen woorden en begrippen 

beter onthouden. Dit wordt door de  

leidsters getoetst door vragen te stellen. 

Kinderen (vooral de oudere peuters)  

kunnen zich beter uitdrukken. Door  

Vversterk en nog een eigen workshop  

zijn ze hier anders naar gaan kijken  

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

Door kinderen andere vragen te stellen  

gaan kinderen ook anders praten/meer 

woorden gebruiken. In een groep zitten  

soms ‘voorlopers’ en ‘achterblijvers’.  

Men merkt dat bij beide groepen kinderen 

taalstimulering werkt. Doordat leidsters  

actief meedoen hoor je soms letterlijk je  

eigen woorden terug. Kinderen spelen  

verhalen na en imiteren de leidsters. Je hoort 

ook van ouders dat de ontwikkeling vooruit 

gaat (kinderdagverblijf, VVE-programma).

Er komt meer reactie uit de kinderen nu de 

leidsters meer open vragen stellen (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

In het algemeen zien de leerkracht en de  

directeur dat de aansluiting van de kleuter-

bouw op groep 3 verbeterd is, vooral ten  

Uit de gesprekken: effecten bij de kinderen op taalgebied 

aanzien van voorbereidend lezen.  

De kinderen weten daardoor bijv. al wat  

een woord is, pikken letters sneller op  

(basisschool, VVE-programma)

Kinderen spreken beter Nederlands en  

de taalontwikkeling zet eerder in: kinderen  

beginnen eerder met lezen (in groep 2) en 

hebben eerder letterherkenning (in groep 1) 

(basisschool, VVE-programma).

De kinderen lijken meer woorden op te pikken 

doordat de leidsters andere spelactiviteiten 

aanbieden (basisschool, geen VVE-programma).
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Rekenen 
Ook op het gebied van rekenen is de 
grootste verandering dat leidsters en 
leerkrachten zich meer bewust zijn 
geworden van de mogelijkheden om 
kinderen op een speelse manier al 
een introductie te geven in rekenen 
en wiskundige concepten. Er wordt 
meer gebruik gemaakt van alledaagse 
situaties en materialen om rekenkun-
dige begrippen te illustreren. Dit geldt 
met name voor de leidsters van peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven, 
die voorafgaand aan de nascholing 
soms nog wat sceptisch waren over het 
aanleren van rekenvaardigheden bij 
jonge kinderen. 

De leidster is zich door de nascholing er 

meer bewust van dat ze allerlei materialen 

kan gebruiken voor het stimuleren van 

rekenen/wiskunde, bijv. een kind zelf het 

aantal kaarsjes op een taart laten zetten of 

tellen hoeveel stukken fruit op een schaal 

liggen. Door de Vversterk-nascholing is ze 

zich meer bewust van de mogelijkheden om 

met wiskunde bezig te zijn en doet ze dit ook 

meer (peuterspeelzaal, VVE-programma).

Door de cursus zijn de leidsters meer gericht 

op wiskundige aspecten die in het spelen 

kunnen worden verwerkt. Ze noemen  

Uit de gesprekken: andere aanpak op het gebied van rekenen 

Naar aanleiding van de nascholing zijn 

de leerkrachten meer activiteiten met 

betrekking tot rekenen en wiskunde 

gaan ondernemen. Voorbeelden hier-

van zijn: meten welk kind het grootst 

of het kleinst is door op de deurpost 

streepjes te zetten, meten hoeveel 

blokken er in een tafel passen.  

De leerkrachten hebben aan de 

nascholing dus veel praktische tips 

overgehouden en zijn ook door de 

nascholing gestimuleerd om meer 

gevarieerde activiteiten te bedenken 

(basisschool, geen VVE-programma).

bijvoorbeeld een rondje niet meer een 

rondje, maar een cirkel. Daarnaast zijn  

ze ook bewust meer gaan tellen (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

De leerkracht maakt meer gebruik van 

bepaalde gebruiksvoorwerpen (bijv. een 

meetlint om alle kinderen van de klas op  

te meten en de lengtes te vergelijken, eier-

wekker, zandloper) om de rekenvaardigheid 

van de kinderen op een speelse manier te 

stimuleren. Indirect wordt hiermee ook aan 

de woordenschat gewerkt (basisschool, 

VVE-programma).
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Na de Vversterk-nascholing is het accent 

gelegd op de motorische ontwikkeling. 

Méér doen, maar ook anders, bijv. fietsen 

met de benen in de lucht en een fantasie-

verhaal eromheen. Er wordt veel meer  

ingegaan op de belevingswereld van de 

peuter (peuterspeelzaal, VVE-programma).

Vooral op sensomotorisch vlak hebben  

de leerkrachten veel geleerd. Aan de hand 

van deze kennis zijn na de nascholing  

andere activiteiten aangeboden (bijv.  

een letter op de rug van een ander kind 

schrijven) en is zelf materiaal gemaakt 

(voeldozen) (basisschool, VVE-programma).

Door de nascholing let de leidster meer 

op de motorische ontwikkeling van de 

kinderen. Ze doen wat vaker dan voorheen 

gymachtige activiteiten, maar er ligt veel 

minder nadruk op de bewegingsactiviteiten 

dan op de taalstimulerende activiteiten 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De leidster van de 3+-groep heeft aan de 

andere leidsters uitleg gegeven over de 

motorische ontwikkeling van kinderen 

en welke activiteiten de leidsters met de 

kinderen kunnen ondernemen om deze 

ontwikkeling te stimuleren, bijvoorbeeld 

bij het leren fietsen. De vestigingsmanager 

ziet dat de leidsters met deze tips aan de 

slag zijn gegaan. De leidster doet naar aan-

leiding van de nascholing meer spelletjes 

met voelen en proeven (kinderdagverblijf, 

geen VVE-programma).

Uit de gesprekken: andere aanpak op het gebied van  
sensomotorische ontwikkeling

Na de Vversterk-nascholing hebben  

de kleuterleerkrachten zich beraad  

over wat ze nog meer aan bewegings-

activiteiten konden aanbieden.  

Ze hebben toen nieuwe materialen 

aangeschaft, zoals pionnen, lange  

stokken waarmee hindernissen  

kunnen worden gebouwd, een ton  

om doorheen te kruipen en een grote 

bal. Zij zijn meer met circuitjes gaan 

werken. Ook hebben ze van de  

nascholing geleerd dat je met hele  

simpele materialen, zoals bierviltjes, 

ook heel leuke activiteiten kunt doen.  

Om nog meer ideeën te verzamelen 

voor bewegingsactiviteiten is een  

boek over gymnastiek ‘bewegen in het 

speellokaal’ aangeschaft (basisschool, 

geen VVE-programma).

Effecten bij de kinderen op  
rekengebied
Zien de leidsters en leerkrachten ook 
effecten bij de kinderen op het gebied 
van rekenen en wiskunde? Verande-
ringen op dit gebied zijn nog moeilijker 
vast te stellen dan op het gebied van 
taal. Een peuterspeelzaal heeft de 
indruk dat allerlei begrippen rondom 
rekenen en wiskunde beter blijven 
hangen. Een kinderdagverblijf geeft 
aan dat kinderen kunnen benoemen 
dat iets groter of kleiner is doordat 
er voorbeelden gegeven worden van 
reuzen die grote stappen zetten en 
kabouters die kleine stappen zetten 
(kinderdagverblijf, VVE-programma).

Sensomotorische ontwikkeling

In de Vversterk-nascholing hebben 
de leidsters en leerkrachten ook 
kennis opgedaan over hoe ze de 
sensomotorische ontwikkeling van de 
kinderen kunnen stimuleren. Net als 
bij taal en rekenen zijn de leidsters 
en leerkrachten zich op dit gebied 
zijn bewuster geworden van wat ze 
(kunnen) doen. Daarnaast hebben ze 
ideeën opgedaan over hoe ze aan de 
sensomotorische ontwikkeling kunnen 
werken en hebben ze het aanbod aan 
bewegingsactiviteiten uitgebreid met 
bijvoorbeeld voeldozen en spelletjes 
met voelen en proeven.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hiervoor hebben we de veranderingen 
besproken die naar aanleiding van de 
nascholing zijn opgetreden in de aanpak 
van leidsters en leerkrachten op het gebied 
van taal, rekenen en sensomotorische 
ontwikkeling. In de voor- en vroegschoolse 
fase zijn de activiteiten van leidsters en 
leerkrachten echter ook sterk gericht op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
het kind. Het werken hieraan zit vaak al 
verweven in de andere ontwikkelings- 
gebieden, zoals taal of motoriek. Dit blijkt 
ook uit sommige voorbeelden die hierboven 
zijn gegeven. In deze paragraaf gaan we in 
op specifieke veranderingen in de omgang 
met de kinderen en de effecten die hiervan 
zichtbaar zijn bij de kinderen. 

Uit de gesprekken: andere omgang met de kinderen

We luisteren meer naar kinderen,  

observeren en laten ze meer zelf  

spelen. We laten meer uit de kinderen 

komen. Eerst werden kinderen veel 

sneller afgekapt. Ook zaten leidsters 

eerst naast elkaar in de kring, nu zitten 

ze verspreid tussen de kinderen en  

betrekken zoveel mogelijk kinderen  

bij het verhaal (in plaats van 1 of 2).  

Ook meer verlegen kinderen komen zo 

aan bod. Hiermee is de oude structuur 

losgelaten, want de leidsters wilden 

eigenlijk graag zelf alles vertellen  

(peuterspeelzaal, VVE-programma). 

De leidster heeft van de nascholing  

geleerd dat ze activiteiten die kinderen 

zelf ondernemen langer op zijn beloop 

kan laten gaan. Ze geeft kinderen nu 

meer de ruimte om met hun eigen  

fantasie hun spel te laten ontwikkelen. 

Daarnaast legt ze de kinderen ook 

minder vaak activiteiten op en gaat  

ze meer mee in het fantasiespel van  

de kinderen (kinderdagverblijf, geen 

VVE-programma).

Bij taalzwakke kinderen werkt de 

leerkracht nu met een apart groepje in 

het kader van preteaching. Dit gebeurt 

samen met een moeder. De kinderen 

hebben meer succeservaringen in de 

reguliere lessen hierdoor, doordat  

ze dingen herkennen die ze tijdens  

de preteaching hebben geleerd.  

In het reguliere programma proberen  

de leerkrachten ook zoveel mogelijk  

aan te sluiten bij de interesse en de 

mogelijkheden van de kinderen.  

Er wordt meer met kleine groepjes 

gewerkt. Verder wordt ook veel  

aandacht besteed aan samen tot  

een oplossing komen (“samen weet  

je een heleboel”) (basisschool,  

VVE-programma).

De leerkrachten hebben veel ideeën  

aan de Vversterk-nascholing over- 

gehouden met betrekking tot de omgang 

met individuele kinderen. Ze geven aan 

vooral geleerd te hebben dat het ook 

goed is om stil te staan bij dingen die je 

automatisch doet. Zo kun je bijvoorbeeld 

bij het opruimen van spullen niet de 

bak direct zelf in de kast schuiven, maar 

samen met een kind kijken hoe de bak 

nu in de kast moet. Past de bak ook in  

de kast als er allerlei spullen boven de 

bak uitsteken? Daarnaast geeft één van 

de leerkrachten aan dat ze geleerd heeft 

om dingen op een meer ontspannen 

manier, bijvoorbeeld met een grapje  

op te lossen (basisschool, geen  

VVE-programma). 
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Uit de gesprekken: effecten van andere omgang met de kinderen Omgang met kinderen
De veranderingen in de aanpak van 
leidsters en leerkrachten hebben 
vaak betrekking op het rekening 
houden met en inspelen op indivi-
duele verschillen tussen de kinderen 
en het beter kijken en luisteren naar 
wat de kinderen zelf doen en zeggen 
(observeren). De kinderen krijgen 
meer ruimte voor eigen initiatief en 
de ontwikkeling van hun eigen spel. 
Bij veel van de instellingen wordt ook 
meer gewerkt in kleine groepjes. Deze 
meer kindgerichte aanpak is voor 
sommige leidsters en leerkrachten een 
eye-opener geweest. 

Effecten van andere omgang  
met de kinderen
Sommige instellingen signaleren door 
de andere omgang met individuele 
kinderen en de groep ook verande-
ringen bij de kinderen op sociaal 
gebied, met name door het werken 
met kleinere groepjes. Ook proberen 
de leidsters en leerkrachten meer 
te praten over gevoelens en gedrag, 
waardoor kinderen anders en op een 
socialere manier met elkaar omgaan 
en zich beter kunnen uitdrukken. Een 
peuterspeelzaal ziet effecten zichtbaar 
in de aandacht en betrokkenheid van 
de kinderen. Kinderen hebben langer 
aandacht voor iets, zijn opener en 
nemen initiatief. 

Gedrag wordt besproken in de kring, 

bijv. bij ruzie. Hier zijn ook boekjes voor 

die sinds de Vversterk-nascholing vaker 

gebruikt worden. Kinderen stellen nu 

meer vragen aan de leidsters en zeggen 

‘sorry’ tegen elkaar (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De leidsters merken dat het werken in 

kleine groepjes op de stillere kinderen 

een positief effect heeft. Sommige 

kinderen voelen zich in kleinere 

groepen prettiger dan in grote groepen 

en komen in kleine groepen meer los en 

durven actiever mee te doen (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

De leerkrachten stimuleren de  

kinderen om meer te praten over de 

dingen die ze voelen of over problemen 

waar ze mee zitten. Kleuters zijn snel 

geneigd om met slaan of schoppen  

problemen op te lossen. Doordat de 

leerkrachten de kinderen meer stimu-

leren problemen met praten op te lossen, 

hebben ze het idee dat er in de klas ook 

minder geslagen en geschopt wordt  

(basisschool, geen VVE-programma).

Kinderen zeggen sorry, en ze helpen  

elkaar meer, bijv. door elkaars hand vast 

te houden. Ze kunnen beter uitdrukken 

hoe ze zich voelen en praten over hun  

gevoelens. Door het doen van spelletjes 

hebben ze geleerd om te gaan met  

verliezen (basisschool, VVE-programma).
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Uit de gesprekken: andere aanpak op het gebied van ict en multimedia 

De leidsters zijn door de nascholing meer 

gebruik gaan maken van foto’s en de  

computer. Ze maken nu bijv. gebruik 

van foto’s in een rad, waarin foto’s staan 

van speelgoed waar kinderen hun eigen 

foto bij kunnen plaatsen als ze met dat 

bepaalde speelgoed willen spelen  

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De leidster gebruikt een digitale fotolijst 

om met kinderen terug te kijken naar  

activiteiten. Daarnaast maakt ze zelf  

met de gemaakte foto’s af en toe een  

fotoverhaal, dat ze dan aan de kinderen 

laat zien en waar ze met de kinderen  

over praat (kinderdagverblijf, geen  

VVE-programma).

Er wordt binnen het kinderdagverblijf niet 

met ict gewerkt. Men is van mening dat 

dit is iets wat op de basisschool wel aan 

bod komt (kinderdagverblijf, geen VVE-

programma).

Tijdens de nascholing hebben de leer- 

krachten wel een aantal activiteiten 

ontwikkeld waarbij het gebruik van multi-

media meer werd ingezet. Na afloop van 

de uitvoering van de activiteiten vonden ze 

echter de extra energie en moeite die ze in 

1.2 Gebruik van ict en multimedia

In het gebruik van ict en multimedia is 
bij de meeste instellingen die we hebben 
gesproken weinig veranderd door de 
nascholing. Enkele instellingen zijn wel 
vaker gebruik gaan maken van bijvoor-
beeld een digitale camera en foto’s. De 
kennis over de toepassing van ict lijkt 
ook meer te zijn verwaterd dan kennis 
over bijvoorbeeld taal en rekenen en 
de meningen over de geschiktheid en 
het nut van ict voor jonge kinderen zijn 
verdeeld. Dit blijkt deels ook uit het feit 
dat niet alle instellingen de module ict en 
multimedia van de Vversterk-nascholing 
hebben gevolgd.

het ontwikkelen ervan hadden gestoken 

onvoldoende meerwaarde opleveren. De 

voorbereiding kost meer tijd dan dat het 

uiteindelijk oplevert. Daarnaast heeft de 

school maar een beperkte beschikking 

over ict en multimedia (basisschool, 

geen VVE-programma).

De leerkrachten hebben nieuwe  

dingen geleerd op ict-gebied tijdens 

de nascholing, bijv. een prentenboek 

maken. Hier is na de nascholing wel mee 

gewerkt, maar dit is inmiddels verwaterd 

vanwege tijdgebrek (basisschool, geen 

VVE-programma).
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1.3 Inrichting, materialen en 
spelactiviteiten

Wat hebben de peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en basisscholen 
veranderd in de inrichting van de 
ruimtes, in het materiaalgebruik en  
in de spelactiviteiten?

Inrichting
Om een meer stimulerende omgeving 
voor de kinderen te creëren, hebben 
veel instellingen de inrichting van 
de ruimtes veranderd, door (meer) 
hoeken te maken die verschillende 
functies hebben, zoals een huishoek 
of een bouwhoek. Ook zijn bestaande 

hoeken soms verbeterd of aangepast 
en brengen de leidsters nu vaker  
variatie aan in het materiaal door 
dingen toe te voegen of weer weg 
te halen. Door deze veranderingen 
worden de kinderen gestimuleerd  
en geprikkeld om meer en andere 
materialen gebruiken en zelf te 
pakken. De kinderen lijken door  
de nieuwe indeling ook minder  
doelloos rond te lopen. 

Materialen en spelactiviteiten
In de Vversterk-nascholing hebben  
de instellingen vaak ideeën opgedaan 
over het gebruik van andere materialen 
en spelactiviteiten. Ze zijn meer op 

de hoogte van de mogelijkheden en de 
toepassing van materialen voor voor- 
en vroegschoolse educatie en simpele 
voorwerpen die ze zelf kunnen maken 
of gebruiken. Dit geldt met name voor 
de peuterspeelzalen en kinderdag- 
verblijven. De aanpak van basisscholen 
op dit gebied is minder veranderd.

Bij de keuze voor spelactiviteiten zijn 
de leidsters en leerkrachten zich ook 
meer bewust van de leerzame aspecten 
hiervan. Ze proberen meer aan te 
sluiten bij het niveau en de belevings-
wereld van de kinderen of ze koppelen 
bepaalde activiteiten aan de thema’s 
waarmee wordt gewerkt. 
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Uit de gesprekken: andere inrichting van de ruimtes

De hoeken in het lokaal worden regel-

matig veranderd (bijvoorbeeld van een 

poppenhoek wordt een kapsalon gemaakt, 

het lokaal wordt hierdoor een stimule-

rende omgeving) waardoor er meer  

nieuwe woorden ‘ingebracht’ worden  

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De zaal is nu meer in hoeken ingedeeld 

waar de kinderen verschillende activi-

teiten kunnen ondernemen (bijv. de 

huishoek en de bouwhoek). Ook staan 

er meer kasten. De kinderen hebben ook 

meer mogelijkheden om zelf te kiezen met 

welke materialen ze willen spelen/werken 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

Er is vooral geschoven met meubilair, 

waardoor er hoeken zijn ontstaan en  

het materiaal is verspreid. Voorheen  

werd het materiaal uit de kasten  

gehaald en gingen kinderen soms voor  

de kast spelen. Nu is er meer rust en  

zijn kinderen gevarieerder gaan spelen 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

Naar aanleiding van de nascholing heeft 

de leidster meer hoeken gecreëerd en 

de poppenhoek opgeknapt. Daarnaast 

legt ze vaker andere materialen neer of 

haalt ze materialen weg. Dit doet ze om 

de kinderen meer uit te dagen (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

Eén van de leidsters heeft een huishoek 

gecreëerd. Er zijn verschillende meubels 

weggehaald, er is een televisiehoek met 

zitzakken gemaakt, waar de kinderen 

het Zandkasteel kunnen kijken en er 

is een tafel met stoeltjes waaraan met 

een klein groepje een activiteit gedaan 

kan worden. Ook hangen er in de gang 

lijstjes met foto’s van activiteiten die 

de kinderen hebben meegemaakt en 

waarop kan worden ingegaan als de  

kinderen er langs komen (kinderdag-

verblijf, geen VVE-programma).

Uit de gesprekken: andere materialen 

Er is veel materiaal aangeschaft 

voor VVE, zoals de themabox ‘Bas’, 

houten materiaal voor vorm/kleur 

(gericht op rekenen en wiskunde) 

en bouwmateriaal (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De leidsters zijn zich er door de 

nascholing meer van bewust dat je 

met bepaalde materialen veel meer 

kunt doen dan je in eerste instantie 

denkt. Met simpele materialen (zoals 

ongekookte macaroni) kun je veel 

activiteiten doen. Leidsters beseffen 

ook dat knutselen meer kan zijn dan 

alleen het maken van een kleurplaat 

(peuterspeelzaal, VVE-programma). 

In het kader van de themaweken 

gebruiken ze andere materialen. Een 

leidster nam bijvoorbeeld tijdens de 

muziekweek verschillende muziekin-

strumentjes mee. Daarnaast gaan ze 

naar aanleiding van de verdiepings-

training van Vversterk binnenkort 

werken met dagritmekaarten (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma). 

Er is een rups aangeschaft die is 

gericht op de sensomotoriek.  

Deze bestaat uit verschillende  

onderdelen, die kinderen van 

verschillende leeftijden aanspreken, 

bijv. kralen, magnetische balletjes, 

een zandloper (kinderdagverblijf, 

geen VVE-programma). 
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Uit de gesprekken: andere spelactiviteiten

De leidster kiest nu ook bewuster 

activiteiten waar ze een leerzaam 

element in kan verwerken. Vanuit de 

Vversterk-nascholing heeft ze een 

verscheidenheid aan activiteiten 

meegenomen (peuterspeelzaal).

De leidsters zijn zich volgens de 

vestigingsmanager er meer bewust 

van dat de activiteiten en knutsels 

ook simpel kunnen zijn en aansluiten 

bij het niveau en interesse van de 

kinderen. Voorheen bedachten de 

leidsters bijvoorbeeld wat de kinderen 

voor Moederdag moesten maken 

en waren ze soms zelf meer aan het 

knutselen dan de kinderen. Nu laten 

ze de kinderen zelf iets maken. Dat 

kan dan alleen een paar potloodkras-

sen zijn, maar het is wel echt van het 

kind zelf. De leidster geeft aan veel 

nieuwe ideeën te hebben opgedaan in 

de Vversterk-nascholing. Zo doet ze 

meer spelletjes met voelen en proeven. 

Ook gebruikt ze de digitale fotolijst 

om met kinderen terug te kijken naar 

activiteiten. Daarnaast maakt ze zelf 

met de gemaakte foto’s af en toe een 

fotoverhaal, dat ze dan aan de kinderen 

laat zien en waar ze met de kinderen 

over praat (kinderdagverblijf, geen  

VVE-programma).

Het themagericht werken geeft ook 

aanleiding voor het doen van andere 

activiteiten dan de gebruikelijke. Per 

jaar zijn er drie themaweken. Deze 

themaweken staan naast de jaarlijks 

terugkerende thema’s zoals Pasen, 

Sinterklaas en Kerst. Door de nieuwe 

activiteiten leren de kinderen nieuwe 

woorden, nieuwe handelingen (zoals 

knippen of plakken) en krijgen ze 

nieuwe ideeën (kinderdagverblijf,  

geen VVE-programma). 
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1.4 Omgang met ouders

De omgang en het contact met  
ouders is bij sommige instellingen 
door Vversterk geïntensiveerd, al is 
er geen sprake van forse verande-
ringen. Het gaat bijvoorbeeld om 

Uit de gesprekken: andere omgang met ouders

Sinds de nascholing is de leidster 

meer gaan doen aan ouderparticipatie. 

Ze heeft een ouderlijst waarop ouders 

kunnen intekenen om als hulpouder 

mee te draaien. Het is afhankelijk van 

de groep of ouders erg betrokken zijn. 

Daarnaast heeft de boekenuitleen die 

ze heeft opgestart ertoe bijgedragen 

dat ouders meer met hun kinderen 

bezig zijn met lezen (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De omgang met ouders is wel veran-

derd naar aanleiding van Vversterk.  

Er is nu jaarlijks een ouderavond,  

waar ook aandacht is voor bepaalde 

thema’s (bijvoorbeeld spraak: op  

de laatste ouderavond was een logo-

pedist aanwezig). Op zo’n ouderavond 

wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd  

wat Piramide inhoudt. De laatste  

ouderavond was goed bezocht  

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De omgang met de ouders is niet veel 

veranderd. De leidsters proberen de 

ouders echter wel meer bewust te 

maken van de activiteiten die ze met  

de kinderen ondernemen en de achter-

liggende ideeën van de activiteiten.  

Een voorbeeld hiervan: op het kinder-

dagverblijf kijken de leidsters met de  

kinderen regelmatig naar het Zand-

kasteel. Veel ouders hebben het  

vooroordeel dat televisie kijken een 

manier is om de kinderen rustig te  

houden. Tijdens een ouderavond  

hebben de leidsters laten zien dat het 

Zandkasteel heel educatief is en dat  

ze hun activiteiten koppelen aan wat  

er in het Zandkasteel naar voren is  

gekomen en kinderen hierdoor veel  

kunnen leren. Zo proberen ze ouders 

inzicht te geven in de educatieve waarde 

van de activiteiten die ze ondernemen 

(kinderdagverblijf, VVE-programma).

Ouders werden al veel bij school betrok-

ken, maar dit is nog meer versterkt. De 

leerkracht merkt dat de ouders hierdoor 

ook leuker met elkaar omgaan en meer 

onderling contact hebben. Dit vergroot 

ook de betrokkenheid bij de school  

(basisschool, VVE-programma).

In de Vversterk-nascholing werd erop 

gewezen dat je vaak als leidster of 

leerkracht met dezelfde ouders spreekt. 

Ze gaven als tip om eens te turven hoe 

vaak je welke ouder spreekt. Eén van  

de leerkrachten heeft dat gedaan en 

kwam er daarbij achter dat ze inder-

daad vaak alleen met bepaalde ouders 

contact had. Beide leerkrachten letten 

er sinds de nascholing meer op dat ze 

alle ouders in ieder geval even gedag 

zeggen en ook een praatje maken  

met de ouders die wat minder snel op 

hen afstappen. Daarnaast hebben de 

leerkrachten de tip opgevolgd om in  

de klas een schriftje neer te leggen 

waarin ouders elke ochtend kort  

kunnen opschrijven wat voor die dag 

belangrijk is, zoals dat een kind door 

een tante wordt opgehaald, dat een 

kind bij een vriendje gaat spelen of 

dat een kind die nacht niet goed heeft 

geslapen. Hierdoor hoeft de leerkracht 

niet alles te onthouden en kan ze haar 

aandacht aan het begin van de dag 

beter richten op de omgang met ouders 

(basisschool, geen VVE-programma).

het betrekken van ouders bij activi-
teiten, het bewuster verdelen van de 
aandacht naar ouders en het organi-
seren van ouderavonden. Instellingen 
die met een VVE-programma werken, 
doen en deden vaak al aan ouder-
betrokkenheid. 
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1.5 Omgang met collega’s

Enkele instellingen geven aan dat 
er meer sprake is van teamwork en 
afstemming binnen het team door de 
nascholing. De trainingen bieden vaak 
aanknopingspunten om met elkaar in 
gesprek te gaan of elkaar feedback te 
geven over hun aanpak op het gebied 
van VVE, niet alleen binnen de eigen 
instelling, maar ook met collega’s  
van andere instellingen. Dit gebeurt  
op informele wijze of via gerichte  
intervisie of coaching op de werkvloer.

Uit de gesprekken: andere omgang met collega’s

Door de nascholing praat de leidster nu meer 

met haar collega’s over de doelen van de 

activiteiten die ze ondernemen. Daarnaast 

worden vanuit het management ook veel 

andere initiatieven van intervisie en  

coaching opgezet (kinderdagverblijf,  

geen VVE-programma).

Er is wel meer intervisie en coaching: de 

leerkrachten kijken naar elkaars werkwijze. 

Omdat je met elkaar de trainingen hebt 

gevolgd raak je ook hierover met elkaar in 

gesprek (basisschool, VVE-programma).

Sinds de trainingen van Ko-totaal en 

 Vversterk wordt er informeel vaker  

kennis uitgewisseld. Als er tijd is, kijken 

leerkrachten bij elkaar (basisschool,  

VVE-programma).

Er wordt nu met thema’s gewerkt binnen 

het team, zo is er een rode draad. Dat was 

wel even wennen. De thema’s worden 

gezamenlijk doorgenomen en vastgesteld. 

Er wordt verdieping/uitbreiding gezocht 

binnen thema’s die eerder aan bod waren 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

Van de Vversterk-nascholing hebben de 

leidsters opgepikt dat het belangrijk is 

om standaardtaal te gebruiken, en geen 

woorden als ‘koekie’ of ‘snoepie’, die ze 

eerst wel gebruikten, en ze wijzen elkaar 

daar nu ook op (kinderdagverblijf, geen 

VVE-programma).

Door de Vversterk-nascholing hebben de 

leerkrachten meer inzicht gekregen in het 

werk van peuterleidsters. De nascholing 

heeft de leerkrachten er ook toe aan- 

gezet om meer contact te zoeken met de 

peuterleidsters van de peuterspeelzaal  

die ook zich binnen het bredeschool- 

gebouw bevindt. De peuterleidsters  

hebben ook de Vversterk-nascholing 

gevolgd, maar een jaar later dan de  

leerkrachten. Om het contact te versterken 

zijn de leerkrachten bij één bijeenkomst 

van de leidsters aanwezig geweest. Ze 

praten met de peuterleidsters nu meer  

over de ontwikkeling van kinderen.  

Dit gebeurt echter in korte en vluchtige 

gesprekjes. De leerkrachten zouden  

graag vaker en diepgaander overleggen 

met de leidsters van de peuterspeelzaal, 

maar die houden dit af omdat ze er  

geen ‘uren’ voor hebben (basisschool,  

VVE-programma).



Ze waren uit zichzelf op een speelse 

manier bezig met het leren van  

getallen. De leerkrachten hebben  

van de nascholing geleerd dat  

kinderen uit zichzelf op zoek gaan  

naar uitdaging en dat ze daardoor  

al veel leren. Een leerkracht hoeft 

slechts dit leerproces te begeleiden 

(basisschool, geen VVE-programma).

De nascholing heeft de leerkrachten 

met name bevestiging gegeven van de 

dingen die ze goed doen. Daarnaast 

bood de nascholing veel herkennings-

punten en zorgde voor een opfrissing 

van de kennis die ze op de opleiding 

hadden opgedaan. De leerkrachten 

voelen zich sterker, bewuster van  

zichzelf: “hier ben ik als leerkracht”; 

zowel voor de groep als naar de ouders 

toe (basisschool, VVE-programma).
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Uit de gesprekken: betere kijk op eigen handelen

De leidster is zich bewuster van de 

dingen die ze doet en hoe en welke 

activiteiten ze aanbiedt en dat deze 

gerelateerd kunnen worden aan de 

ontwikkelingsgebieden van de kinderen. 

De leidster is opgenomen op video bij 

de omgang met een zorgkind en heeft 

hierdoor extra nagedacht over hoe  

je hiermee omgaat (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De leidsters zijn bewuster met het  

eigen handelen en hun aanpak bezig  

en ze spreken andere leidsters soms 

ook op hun aanpak aan. Deze houding 

hebben ze zich door de nascholing  

eigen gemaakt, ze doen het nu bijna 

onbewust. Ze zijn ook meer gaan  

nadenken over het type leidster dat  

ze zijn. Dit is tijdens de nascholing  

aan bod gekomen (kinderdagverblijf, 

geen VVE-programma).

1.6 Reflectie en consolidatie

Betere kijk op eigen handelen
Hoe denken de leidsters en leer-
krachten na de Vversterk-nascholing 
over hun eigen handelen? Zijn zij 
tot nieuwe inzichten gekomen, wat 
doen zij anders? Uit de gesprekken 
komt naar voren dat ze zich vooral 

De nascholing was voor de leerkrachten 

een spiegel voor hun eigen handelen. 

De nascholing stimuleerde hen om goed 

naar zichzelf te kijken. Eén van de twee 

leerkrachten geeft aan dat ze bijvoor-

beeld vroeger makkelijk mee ging in  

het drukke gedrag van de kinderen.  

Ze staat nu vaker stil bij de invloed  

van haar eigen gedrag op dat van de 

kinderen. De andere leerkracht geeft  

aan dat ze van de nascholing geleerd 

heeft om de kinderen meer los te laten.  

Ze geeft als voorbeeld een moment 

waarop de kinderen erg druk waren.  

Ze waren in de bouwhoek aan het 

spelen, maar leken niets te bouwen.  

Ze wilde de kinderen waarschuwen  

dat ze iets moesten gaan bouwen,  

maar toen ze goed keek, zag ze dat de 

kinderen met rupsbanden (van Lego)  

een sjoelwedstrijd hielden en met  

nummerbordjes de stand bijhielden.  

bewuster zijn geworden van hun eigen 
handelen en aanpak en dat van de 
andere leidsters en leerkrachten en 
wat voor effecten dit op de kinderen 
kan hebben. Ze handelen hierdoor 
bewuster en weten beter waarom ze 
dingen op een bepaalde manier doen. 
Soms zorgden de trainingen ook voor 
een bevestiging van de aanpak.
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Behoud en overdracht van  
de VVE-kennis
Hoe probeert men de inhoude-
lijke kennis op het gebied van VVE 
behouden te blijven en over te dragen? 
Enerzijds gebeurt dit door zaken vast 
te leggen en te documenteren, zodat 
er fysieke informatie is waarop kan 
worden teruggegrepen. Hierin spelen 
leidinggevenden vaak ook een rol. 
Anderzijds wordt er door intervisie, 
overleg en de mondelinge overdracht 
van dingen die geleerd zijn tijdens de 
nascholing gezorgd voor verspreiding 
en behoud van de kennis binnen  
het team. Probleem hierbij is wel  
dat bij de leidsters en leerkrachten  
die de Vversterk-nascholing niet 
hebben gevolgd de kennis minder  
goed beklijft. Dit speelt vooral op  
de kinderdagverblijven, waar vaak 
meer leidsters zijn dan op een  
peuterspeelzaal.

Uit de gesprekken: behoud en overdracht van de VVE-kennis

De leidster probeert zoveel mogelijk van 

de werkwijze op papier vast te leggen, 

zodat de continuïteit gewaarborgd blijft 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De leidster probeert de positieve effecten 

vast te houden door intervisie en overleg 

met collega’s. Ze blijft zich ook verdiepen 

door trainingen en literatuur (peuter-

speelzaal, VVE-programma).

De teamleidster heeft mappen gemaakt 

over thema’s om de leidsters blijvend 

te stimuleren en te ondersteunen. Ze 

heeft ze ook aan elkaar laten vertellen 

over de trainingen die zijn gevolgd en 

probeert zelf op de hoogte te blijven van 

nieuwe ontwikkelingen op VVE-gebied 

(rapporten lezen, cursussen volgen). 

De leidsters hebben na de nascholing 

een presentatie gegeven aan de andere 

leidsters van de locatie. Ze hebben een 

theoretisch deel verzorgd en praktijk-

opdrachten gedaan. De collega’s vonden 

het erg interessant en hebben er wel  

iets van opgestoken, maar niet zoveel  

als wanneer ze de nascholing zelf  

hadden gevolgd (kinderdagverblijf,  

geen VVE-programma).

Aan het eind van de nascholing hebben 

de deelnemende leidsters onderling  

afspraken gemaakt over hoe ze met de 

stof uit de nascholing verder zouden 

gaan. Op de eigen locatie heeft de 

leidster samen met de collega die ook 

de nascholing volgde een presentatie 

gegeven over wat ze geleerd hebben  

tijdens de nascholing. Sindsdien probeert 

ze elke teamvergadering een bepaald 

onderwerp uit de nascholing terug te  

laten komen. Hierdoor worden deze 

onderwerpen met het hele team  

besproken en zo wordt de opgedane  

kennis behouden. Zelf pakt de leidster  

af en toe nog de map en het boek erbij 

om stof weer eens terug te lezen. De map 

staat nu in de keuken zodat de andere 

leidsters er ook gebruik van kunnen 

maken. De leidster merkt echter wel dat 

de stof toch langzaam maar zeker wegzakt 

(kinderdagverblijf, geen VVE-programma).

Met elkaar praten over ervaringen in  

de les. De leerkrachten praten bijvoor-

beeld over knelpunten die ze ervaren bij 

het geven van Ko-Totaallessen. Daarnaast 

komen de peuterspeelzaalleidsters en 

leerkrachten soms bij de andere leer-

krachten kijken. Dit gebeurt een paar keer 

per jaar (basisschool, VVE-programma).
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Overdracht naar de basisschool
Vrijwel alle voorschoolse instellingen 
die we hebben gesproken doen aan 
overdracht naar de basisschool, 
bijvoorbeeld via het overdrachts-
formulier Peuterestafette, een 
peutervolgsysteem of warme over-

De Vversterk-nascholing heeft niet 
alleen invloed op de werkvloer,  
maar ook op het gevoerde VVE-
beleid door het management van 
de peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en basisscholen. We 
bespreken achtereenvolgens veran-
deringen op het gebied van scholing 
en deskundigheidsbevordering, de 
overdracht naar de basisschool en 
eventuele (nieuwe) afspraken met  
de gemeente.

2.1 Scholing en  
deskundigheidsbevordering

Op de meeste instellingen vindt 
regelmatig bij- of nascholing plaats. 
Sommige instellingen zijn bezig 
met de invoering van een VVE-
programma en de bijbehorende 
trainingen. Meestal zijn deze 
trainingen niet het directe gevolg 
van Vversterk, tenzij het bijvoor-
beeld gaat om vervolgtrainingen van 
Vversterk. Soms zijn door de nascho-
ling de contacten met de trainende 
instellingen versterkt. Het volgen 
van een nascholing hangt ook sterk 
samen met het beschikbare budget 
vanuit de instelling of de gemeente. 

Uit de gesprekken: scholing en deskundigheidsbevordering

Momenteel loopt de Puk & Ko-training. 

De peuterspeelzaal is erg te spreken 

over de trainer van Puk & Ko. Zij heeft 

ook de Vversterk-nascholing gegeven 

en haar aanpak, praktijkervaring en per-

soonlijkheid zijn zeker van invloed ge-

weest op de motivatie om meer aan VVE 

te gaan doen. Er zijn geen plannen voor 

andere trainingen (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

Nascholing vindt alleen plaats als de 

gemeente iets aanbiedt, er is geen 

budget om zelf nascholingsactiviteiten 

te ontplooien (peuterspeelzaal, VVE-

programma). 

Er is een vervolgscholing gepland voor 

alle leidsters (20 tot 24 deelnemers). 

Deze scholing zal worden verzorgd door 

de onderwijsbegeleidingsdienst. Verder 

zal er een plan worden geschreven 

waarin o.a. staat hoe er een vervolg aan 

VVE-trainingen kan worden gegeven, 

maar ook hoe professionaliteitverbe-

tering voor leidsters kan plaatsvinden 

(kinderdagverblijf, VVE-programma). 

Aan de nieuwe instroom van leer-

krachten wil de school wellicht ook 

Vversterk aanbieden. Dit is belangrijk 

om het niveau vast te houden (basis-

school, geen VVE-programma). 

Er zijn plannen voor een nieuwe na-

scholing voor de kleuterleerkrachten op 

het gebied van rekenen. De afgelopen 

jaren heeft vooral de nadruk gelegen 

op taal, nu heeft men behoefte aan ver-

dieping op het vlak van rekenen. Verder 

gaat men kijken op een collegaschool 

naar het gebruik van een planbord in het 

kader van het stimuleren van zelfstandig 

werken (basisschool, VVE-programma).

2. Veranderingen in het beleid

dracht. In de meeste gevallen heeft de 
nascholing hier geen of in beperkte mate 
een rol in gespeeld. Veel instellingen 
zijn ook bezig met de verbetering van 
de overdracht. Een enkele keer heeft de 
Vversterk-nascholing de instellingen 
daarvoor wel op een idee gebracht.
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Uit de gesprekken: overdracht naar de basisschool

Uit de gesprekken: afspraken met de gemeente 

Naar aanleiding van Vversterk houdt de 

peuterspeelzaal portfolio’s bij van de 

kinderen (wat hebben ze gemaakt, wat 

kunnen ze e.d.). Deze worden ook met 

de ouders besproken. Er is een warme 

overdracht naar het basisonderwijs in 

het dorp, de leidster bezoekt de school 

en overhandigt het dossier persoonlijk. 

Soms ook gaan kinderen al eens kijken 

op de nieuwe school (peuterspeelzaal). 

Al voor de Vversterk-nascholing was  

op gemeentelijk niveau voor het VVE- 

programma ‘Doe meer met Bas’ gekozen. 

Ze waren net met het programma gestart 

toen de leidster met de nascholing begon. 

Bij de nascholing kreeg ze meer informatie 

over andere VVE-programma’s.  

De leidster vond het jammer dat er toen al 

voor één gekozen was (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

In navolging van de Vversterk-nascholing 

heeft de vestigingsmanager contact 

Naar aanleiding van de Vversterk-

nascholing is de leidster op zoek 

gegaan naar een peutervolgsysteem. 

Zij heeft gekozen voor het OVP (het 

ontluikingsvolgsysteem voor peuters). 

Hiermee sluit ze aan bij het volgsys-

teem van de school (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

opgenomen met de gemeente om te 

informeren of het ook mogelijk was  

om budget te krijgen voor kinderen  

die vóór lopen op een normale ontwik-

keling. Op het kinderdagverblijf zijn 

namelijk zeer weinig kinderen met 

een achterstand, maar relatief veel 

kinderen die vóórlopen. Zij zou graag 

budget ontvangen om deze kinderen 

extra te stimuleren. De gemeente  

heeft hiervoor echter geen extra  

geld beschikbaar gesteld (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

Afspraken met de gemeente
De Vversterk-nascholing heeft over 
het algemeen bij de instellingen 
niet geleid tot nieuwe of herziene 
afspraken met de gemeente  

(dit was overigens ook niet het doel  
van de trainingen). In enkele  
gevallen is er naar aanleiding van  
de nascholing wel contact geweest 
met de gemeente. 
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De Vversterk-nascholing heeft de 
grootste impact gehad op de dagelijkse 
praktijk van peuterspeelzalen en de 
kinderdagverblijven. De leerkrachten 
van groep 1 en 2 hebben over het alge-
meen minder veranderd in hun aanpak. 
De nascholing was (in kwantitatieve 
zin) ook het meest gericht op leidsters, 
omdat hier de noodzaak tot profes- 
sionalisering relatief het grootst was.

In dit hoofdstuk gaan we in op de  
rode draad die uit de interviews  
met peuterspeelzalen, kinderdag- 
verblijven en basisscholen naar  
voren is gekomen. Wat zijn de meest 
voorkomende veranderingen in de 
werkwijze en het handelen van de  
leidsters en leerkrachten?

De leidster is zich er door Vversterk 

van bewust dat ze allerlei materialen 

kan gebruiken voor het stimuleren van 

rekenen/wiskunde, bijv. kastanjes tellen, 

en ze past dit ook meer toe. De Vversterk-

nascholing is wat dit betreft een echte 

eye-opener geweest. Eerder ging ze hier 

niet zo bewust met wiskundig denken. 

“Rekenen in de peuterspeelzaal, dat doe 

je toch niet?” (peuterspeelzaal, VVE-

programma).

Door de Vversterk-nascholing is de 

 leidster gaan beseffen dat voor- 

bereiding op de basisschool goed is,  

als de activiteiten spelenderwijs plaats-

vinden en je daarbij rekening houdt met 

de ontwikkeling van het kind. Je kunt 

ook op een kinderdagverblijf hier al aan 

werken, zolang je een kind maar niet 

pusht (kinderdagverblijf, geen VVE-

programma).

Door de nascholing hebben de  

leerkrachten meer inzicht gekregen 

in het werk van peuterleidsters. De 

nascholing heeft de leerkrachten er ook 

toe aangezet om meer contact te zoeken 

met de peuterleidsters binnen de brede 

school (basisschool, VVE-programma).

De nascholing bood vooral een 

bevestiging van de bestaande kennis 

en uitvoering van VVE. De Vversterk-

nascholing werd bijgewoond door alle 

peuterzalen, kinderdagverblijven en 

basisscholen uit het dorp. Het was  

prettig om tijdens de nascholing 

ervaringen uit te kunnen wisselen en 

de onderlinge contacten te kunnen 

versterken (basisschool, geen VVE-

programma).

3 Overkoepelende thema’s: de rode draad 

3.1 Uitwisseling van kennis en 
ervaringen

In de nascholing kwam niet alleen 
inhoudelijke kennis over voor- en 
vroegschoolse educatie aan bod,  
maar hebben leidsters en leerkrachten 
ook kennis en ervaringen kunnen 
uitwisselen. Mede hierdoor hebben 

leidsters van peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven geleerd dat voor-
bereiding op de basisschool op een 
speelse manier kan gebeuren en leer-
krachten van basisscholen zijn zich er 
meer bewust van geworden dat ook op 
de peuterspeelzaal en het kinderdag-
verblijf al hard aan de ontwikkeling 
van de kinderen wordt gewerkt. 
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Rode draad: opfrissen 
van de kennis

Vversterk werkte voor de leidsters 

verhelderend: niet zozeer een betere 

kijk op eigen handelen maar meer 

wakker geschud worden/opgefrist 

worden. Het zorgde in ieder geval 

voor een enthousiastere benade-

ring van de kinderen en hun ouders. 

Ideeën van andere Vversterk-cursis-

ten werden overgenomen, maar ook 

binnen het team kon men weer aan 

de slag met nieuwe ideeën (peuter-

speelzaal, VVE-programma). 

De leidsters hadden natuurlijk al  

wel kennis van de ontwikkeling van 

het jonge kind, maar in de trainingen 

is de theorie nog eens opgehaald  

en zijn concrete voorbeelden  

aangedragen voor de ontwikkelings-

stimulering. Bij de leidsters is vooral 

blijven hangen hoe ze hier praktisch 

mee om kunnen gaan (bijv. geen  

verkleinwoorden gebruiken, niet in  

de derde persoon over zichzelf 

spreken). De leidsters zijn zich  

hier blijvend van bewust (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

De Vversterk-nascholing heeft  

vooral voor veel bevestiging  

gezorgd. Daarnaast heeft de  

nascholing inzicht gegeven in het 

werk van de peuterleidsters  

(basisschool, VVE-programma).
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Rode draad: bewustwording (observeren en handelen)

Uit interne evaluaties bleek dat de leidsters 

bewuster zijn gaan kijken naar kinderen. 

De leidsters volgen de ontwikkeling van 

de individuele kinderen nu meer en beter 

(peuterspeelzaal, VVE-programma).

De leidster is zich er meer bewust van 

dat er ook een didactische component 

zit aan de dingen die ze doet en ze is 

zich meer bewust van hoe je VVE in de 

peuterspeelzaal kunt brengen. Ze probeert 

de kinderen meer uit te dagen en dingen 

te uit te lokken bij de kinderen, zoals het 

benoemen van kleuren (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De leidsters hebben meer inzicht gekregen 

in de ontwikkeling van kinderen en kunnen 

nu beter doorzien wat er met een kind aan 

de hand is. Ze zijn alerter en kunnen beter 

signaleren. Een voorbeeld: een kind kwam 

soms niet uit zijn woorden en voorheen 

zouden ze al snel aan een taalachterstand 

hebben gedacht. Nu is het kind extra 

geobserveerd en doorverwezen naar een 

logopediste (kinderdagverblijf, geen VVE-

programma).

In het algemeen heeft de nascholing  

tot meer bewustwording geleid. Voor de 

leidsters die al geruime tijd in het vak  

zitten, was de inhoudelijke kennis al  

bekend. De vestigingsmanager geeft  

echter aan dat voor veel nieuwe leidsters 

deze nascholing inhoudelijk een verrijking 

zal zijn, omdat in de huidige opleiding  

volgens haar te weinig aandacht is voor 

de pedagogische kennis (kinderdag-

verblijf, geen VVE-programma).

Door de kennis die de leidsters hebben 

opgedaan in de nascholing, observeren 

ze nu de kinderen op een andere manier 

en vindt er een snellere signalering plaats 

van mogelijke problemen. Deze worden 

ook meer en eerder besproken met de 

teamleidster. Het kinderdagverblijf 

probeert kinderen nu ook sneller door 

te verwijzen naar specialisten (kinder-

dagverblijf, geen VVE-programma).

De leidsters zijn zich meer bewust van de 

didactische component in hun handelen. 

Ze zijn bewust bezig met het stimuleren 

van de taalontwikkeling door het stellen 

van open vragen, levendig vertellen en 

voorlezen en het werken met thema’s. 

Daarnaast letten ze meer op wiskundige 

aspecten die in het dagelijks leven naar 

voren komen, zoals het benoemen van 

vormen. Ze proberen zoveel mogelijk 

didactische elementen te verwerken in 

hun handelingen (kinderdagverblijf,  

geen VVE-programma).

Nog bewuster omgaan met VVE en  

de leerlingen. De leerkrachten hebben  

veel praktische tips gehad en hebben  

die in de praktijk toegepast (basisschool, 

VVE-programma).

3.2 Opfrissen van de  
kennis over VVE

Voor veel leidsters en leerkrachten 
bood de nascholing niet op alle vlakken 
nieuwe inzichten en kennis, maar is  
de kennis op het gebied van VVE wel  
opgefrist en zijn nieuwe ideeën  
opgedaan, wat ook motiverend werkte. 

3.3 Bewustwording 

In het algemeen zijn de leidsters en 
leerkrachten door de inhoudelijke 
kennis die ze in de nascholing hebben 
opgedaan over VVE bewuster gaan 
kijken naar de kinderen en weten ze 
ook beter hoe ze op een didactische 
manier kunnen handelen. 



33Beschrijvingen van veranderingen die op de werkvloer hebben plaatsgevonden als gevolg van de Vversterk-nascholing

3.4 Aansluiten bij het kind

Een vierde algemene bevinding is dat 
door de toegenomen bewustwording 
en opgefriste kennis op VVE-gebied 
de leidsters en leerkrachten nu vaak 
meer vanuit het kind denken, minder 
sturend zijn en dat ze meer proberen 
aan te sluiten bij het niveau en de 
leefwereld van de kinderen, mede 
doordat er meer in kleine groepjes 
wordt gewerkt.

Rode draad: aansluiten bij niveau en leefwereld van de kinderen

In de aanpak heeft ze nu meer interactie 

met kinderen en probeert ze samen tot 

een oplossing te komen. Er wordt meer 

geluisterd door leidsters en kinderen 

doen meer zelf. Over het algemeen 

gaan leidsters bewuster met kinderen 

om door hen meer ruimte te geven voor 

eigen initiatief. Door de nascholing is 

meer oog voor kinderen met spraak- of 

taalproblemen. Die kinderen worden 

dan apart genomen (peuterspeelzaal, 

VVE-programma).

De leidsters hebben met betrekking 

tot de ontwikkeling van het jonge kind 

vooral geleerd te kijken naar welke 

activiteiten bij de leeftijd van de kinderen 

passen. De leidsters hebben in dit kader 

ook activiteiten geleerd die zij met kleine 

kinderen (baby’s en dreumesen) kunnen 

doen, zoals kiekeboe spelen op het  

aankleedkussen of dat ze bij het zingen 

van het liedje ‘alle eendjes zwemmen’ 

ieder kind een eendje in de hand  

kunnen geven (kinderdagverblijf,  

geen VVE-programma).

De school is in de kleuterbouw veel meer 

met geletterdheid bezig, ook in het kader 

van de doorgaande lijn naar groep 3. De 

leerkracht doet dit op een leuke, speelse 

manier die aansluit bij de interesse en het 

niveau van de kinderen. Ze probeert ook 

meer vragen te stellen aan de kinderen 

en de kinderen meer aan het denken 

te zetten. Ze is zich in het algemeen 

bewuster van wat je kinderen kunt mee-

geven en dat ze al veel aan kunnen qua 

leren (basisschool, VVE-programma).

Beide leerkrachten zijn zich er door de 

nascholing weer meer bewust van dat 

ze veel meer uit de kinderen zelf kunnen 

laten komen. Kinderen leren er ook veel 

door zelf dingen op te lossen. De leer-

krachten zijn zich er dus ook meer bewust 

van dat ze de kinderen meer los kunnen 

laten (basisschool, VVE-programma).
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We hebben alle betrokkenen ook om 
tips gevraagd voor het verbeteren van 
de kwaliteit van voor- en vroegschoolse 
educatie. Hieronder een opsomming.

Tips naar aanleiding van de  
Vversterk-nascholing

•  Houd het cursusmateriaal zo 
praktisch mogelijk, zodat scholen 
en voorschoolse instellingen het 
makkelijk kunnen implementeren. 
Het werkt ook heel goed om  
materialen te laten zien.

•  Organiseer een jaar na de nascholing 
een terugkomdag waarop deel- 
nemende leidsters ervaringen  
kunnen uitwisselen en punten 
kunnen bespreken waar ze tegen- 
aan lopen.

•  Er is behoefte aan een naslagwerk 
over de Vversterk-nascholing, waarin 
zaken die aan bod zijn gekomen  
kort worden beschreven. Dit zou  
ook nuttig zijn voor (nieuwe)  
leidsters die de nascholing niet 
hebben gevolgd.

4  Tips voor het verbeteren van de kwaliteit van  
voor- en vroegschoolse educatie

•  Geef leidsters die een nascholing 
volgen de opdracht om het eigen 
team te informeren over de nascho-
ling. Hierdoor raken de leidsters nog 
meer gemotiveerd om de nascholing 
te volgen.

Leren van elkaar en afstemming

•  Je leert als leerkracht ook veel door 
bij elkaar te kijken, binnen de eigen 
school en bij andere scholen. Voor 
basisscholen is het ook een goed 
idee om bijv. bij een peuterspeel-
zaal te kijken, vooral in de eindfase 
waarna de kinderen naar de basis-
school gaan.

•  Het is belangrijk dat alle leidsters  
in een team op één lijn zitten, 
dezelfde regels hanteren en op 
dezelfde manier omgaan met de 
kinderen. Dit zorgt voor zekerheid 
en veiligheid voor de kinderen.  
Ook is het belangrijk te werken  
met een vast team, zodat de 
kinderen altijd dezelfde gezichten 
zien.

•  Breng een werkbezoek aan een 
andere voor- of vroegschoolse 
instelling. Het is leerzaam om  
regelmatig en structureel bij  
andere VVE-instellingen te kijken 
hoe zij werken, ook via intervisie 
en video. Niet alleen bij binnen 
de eigen stichting of het eigen 
bestuur, maar ook daarbuiten. Het 
gaat dan om het vergelijken van 
de werkwijze, de voortgang van 
VVE en het uitwisselen van ideeën. 
Het is daarbij wel belangrijk om 
van tevoren een specifiek doel te 
bepalen voor het (werk)bezoek. 

•  Zorg als basisschool voor een goede 
samenwerking/afstemming met 
kinderdagverblijven en peuter-
speelzalen en vice versa. Je kent 
elkaar dan en weet wat er speelt, 
bijv. wat betreft het gedrag en de 
ontwikkeling van de kinderen. 

Blijven professionaliseren

•  Blijf regelmatig cursussen volgen 
om je kennis op te frissen.
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•  Stel een opleidingsfunctionaris 
aan die de professionalisering en 
deskundigheidsbevordering op het 
gebied van VVE kan vormgeven en 
kan zorgen voor continuïteit hierin. 

•  Laat een cursus op maat maken 
waarbij externen op de werkvloer 
komen kijken en horen van de 
leidsters waar behoefte aan is, op 
welke ontwikkelingsgebieden bijv. 
scholing nodig is. 

•  Binnen een organisatie kun je pas 
aan kwaliteit werken wanneer er 
binnen het team een zekere basis  
ligt qua kennis en niveau. Pas dan 
kun je VVE een grotere rol binnen  
de organisatie geven.

Thematisch werken

•  Themagericht werken helpt bij het 
stimuleren van de taalontwikkeling 
van kinderen.

•  Besteed minimaal twee weken aan 
elk thema en houd het thema zo 
concreet mogelijk.

•  Maak een jaarplanning van de 
thema’s en activiteiten die je gaat 
behandelen. Stem deze planning 
ook af met andere betrokkenen, 
zoals de peuterspeelzaal en ouders.

Volgen en observeren

•  Het is belangrijk de kinderen te 
observeren. Door te werken in  
kleine groepjes kun je makkelijker 
dingen signaleren bij de kinderen  
en hierop inspelen. 

•  Bouw een portfolio op van  
ieder kind.

Aansluiting bij ontwikkeling en 
niveau kinderen

•  Speel in op de interesse en 
behoeften van de kinderen. 

•  Wees je bewust van wat je doet  
en waarom je op een bepaalde 
manier handelt. 

Activiteiten en materialen

•  Door activiteiten in spelvorm aan te 
bieden kun je leerlingen motiveren.

•   VVE-materiaal hoeft niet duur te 
zijn. Je kunt eenvoudig (en goed-
koop) zelf materiaal ontwikkelen als 
je weet hoe je het moet gebruiken, 
bijv. voeldozen voor de ontwikkeling 
van de sensomotoriek.

•  Voer vaker een kringgesprek; dit 
biedt een goede gelegenheid tot 

interactie. Daarnaast geeft een 
kringgesprek ruimte voor activiteiten 
in het teken van het VVE-programma 
en leren kinderen gedrag dat hen op 
school van pas komt, zoals stil zitten 
en luisteren naar elkaar.

•  Werk met poppen en knuffels bij  
het voorlezen.

• Lees veel interactief voor.
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Via het landelijke project Vversterk 
wordt sinds 2007 gewerkt aan het 
versterken van de kwaliteit van de 
voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE-programma). Dit gebeurt door 
scholing en ondersteuning te bieden 
aan beroepskrachten die direct of 
indirect met VVE te maken hebben: 
leidsters in peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven, leerkrachten  
in groep 1 en 2, managers van 
instellingen, beleidsmakers in 
gemeenten, opleiders van leidsters 
en leerkrachten. 

In totaal zijn vanaf maart 2007 tot 
juni 2009 via Vversterk ruim 10.000 
leidsters van peuterspeelzalen,  
leidsters van kinderdagverblijven  
en leerkrachten onderbouw basis-
onderwijs in vijf opeenvolgende 
tranches geschoold. Voor instel-
lingen die in de eerste vier tranches 
hebben deelgenomen aan de  
Vversterk nascholing kunnen sinds 
2009 door middel van vouchers 
nog extra nascholing uit Vversterk 

Bijlage Werkwijze en verantwoording

krijgen. Er zijn 1.350 vouchers beschik-
baar, die elk een waarde van 1.000 
euro vertegenwoordigen. 

De coördinatie van Vversterk is in 
handen van Sardes. Onderzoeks- en 
adviesbureau Oberon is verantwoor-
delijk voor de monitoring en evaluatie 
van de professionaliseringsactiviteiten 
die worden uitgevoerd in het kader 
van Vversterk. In dit verband zijn al 
verschillende publicaties verschenen 
over het bereik en de resultaten van 
het project.

In dit rapport staat de volgende vraag 
centraal: Wat zijn de effecten van de 
Vversterk-nascholing op de werkvloer?

1. Werkwijze

Om bovenstaande vraag te beant- 
woorden hebben we een dieptestudie 
uitgevoerd bij instellingen die hebben 
deelgenomen aan de Vversterk-nascho-
ling in de 1e en 2e tranche in 2007. De 
instellingen zijn geselecteerd op basis 

van hun antwoorden op twee eerdere 
onderzoeken naar de effecten van de 
Vversterk-nascholing. Het gaat hierbij 
om instellingen die in de betreffende 
internetvragenlijst hadden aangegeven 
naar aanleiding van de Vversterk- 
nascholing duidelijke veranderingen  
te hebben gezien bij de leidsters/leer-
krachten en/of de kinderen. Een selectie 
van deze instellingen is telefonisch  
benaderd met de vraag of ze aan het 
onderzoek wilden meewerken. Bij  
toezegging vonden er interviews  
plaats met een vertegenwoordiger van  
de directie/het management  en de  
leidsters/leerkrachten die aan de  
Vversterk-nascholing hadden deelge-
nomen. Vanwege personeelswisselingen  
en/of tijdgebrek was het niet altijd moge-
lijk om met vertegenwoordigers van beide 
groepen te praten. Bij een aantal instel-
lingen is daarom alleen met één of meer 
leidsters of leerkrachten gesproken (twee 
peuterspeelzalen, één kinderdagverblijf 
en twee basisscholen). 

1  Oberon (2008a). Effecten trainingen Vversterk. Peiling instellingen eerste tranche. Utrecht: Oberon.  
Oberon (2008b). Effecten trainingen Vversterk. Peiling deelnemende instellingen tweede tranche. Utrecht: Oberon.

2  Dit was in principe de persoon die de eerdere vragenlijst over de effecten van Vversterk had ingevuld. Als deze persoon niet meer werkzaam was op  
de instelling, werd met iemand anders gesproken die zicht had op de opbrengsten van de Vversterk-nascholing of alleen met de leidsters/leerkrachten.
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De insteek van het rapport is om op 
basis van ‘good practices’ uit de inter-
views daadwerkelijke veranderingen 
te beschrijven die op de werkvloer 
hebben plaatsgevonden naar aan-
leiding van de Vversterk-nascholing. 
Omdat de voorbeelden afkomstig zijn 
van een selectieve groep instellingen 
zijn de uitkomsten niet representatief 
voor alle peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en basisscholen die aan de 
trainingen hebben deelgenomen.

2. Achtergrond instellingen

In deze paragraaf gaan we kort in op 
enkele achtergrondkenmerken van de 
deelnemende instellingen. Aan het 
onderzoek hebben in totaal vijftien 
instellingen  deelgenomen, evenredig 
verdeeld over vijf peuterspeelzalen, 
vijf kinderdagverblijven en vijf basis-
scholen. De deelnemende instellingen 
lagen verspreid over het hele land, van 
Assen tot Zegge. 

Alle vijf deelnemende peuterspeel-
zalen maken gebruik van een (erkend) 
VVE-programma (Piramide (2x), Doe 
meer met Bas (2x)  en een combinatie 
van Puk & Ko en Boekenpret  (1x)). Bij 
de kinderdagverblijven zetten twee 

van de vijf locaties een VVE-pro-
gramma in (respectievelijk Puk & Ko 
en Boekenpret) en bij de basisscholen 
maken drie deelnemende scholen 
gebruik van een VVE-programma 
(respectievelijk Boekenpret, Ko-Totaal 
en Piramide). 

Bij drie van de vijf peuterspeelzalen 
en vier van de vijf kinderdag-
verblijven is sprake van dubbele 
bezetting op de groep(en). Bij de 
kinderdagverblijven gaat het echter 
vaak wel om grotere groepen dan bij 
de peuterspeelzalen en is er soms 
ook sprake van een indeling van de 
kinderen in verticale groepen (van 
0-4 jaar). Op de twee peuterspeel-
zalen waar geen dubbele bezetting 
was, was in totaal maar één leid-
ster werkzaam. Zij werden vaak wel 
ondersteund door een assistent, 
vrijwilliger of stagiair. Op het ene 
kinderdagverblijf waar geen dubbele 
bezetting is, is het aantal leidsters 
per groep afhankelijk van het aantal 
kinderen en de leeftijd van de 
kinderen. Het kan dus ook zijn dat 
er op een dag(deel) meer dan twee 
leidsters aanwezig zijn. Bij de basis-
scholen is niet bekend of er sprake  
is van dubbele bezetting.

Op vrijwel alle instellingen hebben 
(indien van toepassing) meerdere 
leidsters/leerkrachten de Vversterk-
nascholingen gevolgd (meestal twee). 
In totaal konden er acht modules 
worden gevolgd, mede afhankelijk 
van individuele afspraken met de 
trainende instelling. Bij de peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven 
hebben de leidsters steeds alle 
modules van Vversterk gevolgd, bij 
de basisscholen hebben drie van de 
vijf scholen een deel van de modules 
gevolgd. In een aantal gevallen is de 
Vversterk-nascholing ook door een 
leidinggevende bijgewoond. In de 
meeste gevallen hebben leidsters/
leerkrachten van dezelfde instel-
ling dezelfde modules gevolgd. 
Vaak werden de trainingen samen 
gevolgd met andere locaties van 
dezelfde stichting, organisatie of 
hetzelfde bestuur en meestal was bij 
de trainingen sprake van gemengde 
groepen (peuterspeelzalen, kinder-
dagverblijven en basisscholen).  
In totaal heeft twee derde van de 
instellingen behalve Vversterk ook 
andere na- of bijscholing op VVE-
gebied gevolgd. Er zijn wat dit  
betreft weinig verschillen tussen de 
typen instellingen.
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3. Beoogde doelen

Met welk doel hebben de voorschoolse 
instellingen en basisscholen de 
Vversterk-nascholingen gevolgd?  De 
deelnemende peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven hebben de trai-
ningen vaak gevolgd vanwege de 
aansluiting of aanvulling op een al 
gebruikte VVE-methode. Een ervaren 
voordeel van de Vversterk-nascholing 
was dat er veel aspecten in aan bod 
kwamen en dat de leidsters kennis 
konden maken met verschillende VVE-
programma’s. Voor de basisscholen lag 
het doel van de nascholingen vooral in 
het opfrissen, borgen en verdiepen van 
de kennis op VVE-gebied.

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzaal Onderdeurtje, Assen

Peuterspeelzaal Pinkeltje, Herkingen

Peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes, Putten

Peuterspeelzaal Pippeloentje, Uden

Peuterspeelzaal ‘t Rakkertje, Zegge

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijf La Luna, Almere

Kinderdagverblijf Potje Knor, Nuenen

Kinderdagverblijf Smurfenland, Rotterdam

Kinderdagverblijf De Blokkendoos, Uithoorn

Kinderdagverblijf Ot en Sien, Vinkeveen

Kinderdagverblijf De Eerste Stap, Locatie Laantje, Wijchen

Basisscholen

K. Norelschool, Epe

CBS Jan Kuipers, Grootegast

Basisschool De Fontein, Krimpen a/d IJssel

Basisschool De Groeneweg, Rotterdam

OBS De Driesprong, Ruurlo

3  Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen die vaak tijd 
hebben vrijgemaakt om aan het onderzoek deel te nemen.

4  Doe meer met Bas bevindt zich onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut in het erkenningstraject of in de 
opnameprocedure voor erkenning.

5 Boekenpret is geen totaalprogramma, maar specifiek gericht op leesbevordering.

4. Lijst met deelnemende instellingen
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