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Inleiding
Vversterk is een project dat de kwaliteit van voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) verhoogt door scholing en ondersteuning. De landelijke 
organisatie is in handen van Sardes, in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering van het project Vversterk 
is alleen mogelijk geweest dankzij de inzet van de vele verschillende 
organisaties met wie is samengewerkt.

De meeste mensen kennen Vversterk van de vele trainingen die zijn aangeboden aan leidsters 
van peuterspeelzalen, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en de onderbouw-
leerkrachten van basisscholen. Maar Vversterk is nog meer: de nascholing Vversterk Speciaal 
is gemaakt voor het speciaal basisonderwijs en aan medisch kinderdagverblijven. 

We weten allemaal dat scholing van personeel alleen effectief is, als de organisatie mee-
verandert. Daarom hebben er ook scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor managers 
in peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs. Om te zorgen voor implementatie van de 
vernieuwingen in de praktijk zijn tevens landelijke en regionale bijeenkomsten voor VVE-
beleidsmedewerkers van gemeenten georganiseerd. Tot slot vormden de trajecten rondom 
de ondersteuning bij de verankering van VVE in de opleidingen (bij pabo’s en roc’s) een 
belangrijke impuls voor een duurzame kwaliteitsverbetering. 

In het kader van Vversterk zijn door samenwerkende organisaties samen meer dan 35.000 
VVE-professionals in kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs, medisch kinderdag-
verblijven en het speciaal basisonderwijs getraind.

Parallel aan de uitvoering van de scholingstrajecten binnen Vversterk is steeds hard gewerkt 
aan versterking van VVE. Er is praktijkonderzoek uitgevoerd, nascholingsmodules zijn 
geactualiseerd en diverse producten ontwikkeld. Deze producten zijn voor iedereen 
beschikbaar. 

In deze brochure vindt u een overzicht van alle Vversterk-producten van de afgelopen jaren. 
De producten zijn ingedeeld in vier rubrieken; boeken en brochures, onderzoeksrapporten, 
audiovisuele materialen en scholingsmodules. De meest recente producten staan steeds 
bovenaan vermeld. Van ieder product wordt een korte omschrijving gegeven, vermeld voor 
wie het bedoeld is en waar het verkrijgbaar is. 

In het slotwoord werpen we een blik op de toekomst: hoe verder na Vversterk. 
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Boeken en brochures

Er is veel geschreven in het kader van Vversterk. Vversterk biedt informa-
tie, duidt onderzoek en beleid, biedt instrumenten en producten die direct 
bruikbaar zijn in de praktijk. Hier vindt u een overzicht van alle Vversterk 
boeken en brochures van de afgelopen jaren.
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Vooruit met de groep 
Handige tips over groepsmanagement 

Lilian van der Bolt, Olga Abell, Sandra Beekhoven en Hester Fukkink
Sardes (2013)

Vooruit met de groep geeft praktische tips over groeps-
management in kinderopvang en peuterspeelzaal met VVE. 
Het werken in groepen is een vak apart en kent een heel 
eigen dynamiek. Het vraagt specifieke vaardigheden van de 
pedagogisch medewerker. In dit boekje worden aspecten 
van het werken in de groep belicht, zoals het dagritme, 
de groepsdynamiek, het activiteitenprogramma en het 
werken met een thema. Maar ook zaken als de inrichting 
van de groep en het gebruik van materialen, het werken 
in grote en kleinere groepen en andere onderwerpen 
komen hier aan de orde.

Dit boek is geschreven voor pedagogisch medewerkers 
en locatiemanagers van voorschoolse instellingen.

Peuters laten spelen is een vak
Handige tips over spelbegeleiding

Paulien Muller en Hans Cohen de Lara 
Sardes (2013) 

Jonge kinderen moeten vooral veel en vaak kunnen spelen. 
Zij hebben daarbij ook volwassenen nodig die hen leren om 
te spelen en die hen laten leren door te spelen. Uitgangspunt 
van dit boek is dat kinderen laten spelen, ook een vak is! 
Om dat vak goed te kunnen uitoefenen is het belangrijk 
om te beschikken over de juiste kennis en woorden. In 
Peuters laten spelen is een vak wordt ingegaan op de fasen 
van spelontwikkeling bij kinderen, op de verschillende 
soorten spel die peuters laten zien en de ontwikkelings-
lijnen van peuters. Er wordt aandacht besteed aan de 
manier waarop je hier als professional op in kunt spelen 
en zo een cruciale bijdrage kunt leveren aan de ontwik-
keling van jonge kinderen. 

Het boek is geschreven voor pedagogisch medewerkers en 
locatiemanagers van voorschoolse instellingen.
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Lilian van der Bolt
Olga AbellSandra BeekhovenHester Fukkink

Vooruit met de groep
Handige tips over groepsmanagement

2007 omslag 3 vooruit met de groep   1

27-01-14   11:48
27 0

en.
om

punt
!

k

n

en

Sardes, december 2013

Paulien MullerHans Cohen de Lara

Peuters laten spelen is een vak
Handige tips over spelbegeleiding

2007 omslag 2 kinderen laten spelen   1

27-01-14   11:46
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Het jonge kind 3600

Elf columns over de toekomst van het jonge kind en 
voor- en vroegschoolse educatie

IJsbrand Jepma, Hans Cohen de Lara en Jo Kloprogge
Sardes (2013)

In Het jonge kind 360˚ worden op thematische wijze elf 
onderwerpen in de wereld van het jonge kind en de voor- en 
vroegschoolse educatie nader verkend. De columns zijn in 
drie thema’s ondergebracht. Thema 1 gaat over innovaties 
op de werkvloer, zoals het toepassen van ict in de prak-
tijk, het werken aan zelfsturing bij jonge kinderen en 
het werken vanuit een curriculum voor het jonge kind. 
Thema 2 gaat over professionalisering en behandelt 
onder meer het stimuleren van interactievaardigheden en 
het bouwen aan de lerende organisatie. Thema 3 staat in 
het teken van creëren van landelijke basisvoorzieningen 
voor 0- tot 6-jarigen, waarbij een beroepsregister voor 
professionals en accreditatie van voorzieningen een rol 
kan spelen. De elf columns leveren een inhoudelijke 
bijdrage aan de discussie die momenteel wordt gevoerd over de 
toekomst van het jonge kind.

De publicatie is bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmakers, wetenschappers, ontwik-
kelaars, adviseurs en opleiders die zich vanuit hun professie bezighouden met het jonge kind.

Groot onderzoek 
naar het kleine kind

Karin Westerbeek, Kees Broekhof, IJsbrand Jepma en Jeroen Aarssen
Sardes (2013)

In Groot onderzoek naar het kleine kind zijn een vijftal belang-
rijke wetenschappelijke studies toegankelijk gemaakt voor 
een breed publiek. Bij de selectie van artikelen zijn de vol-
gende criteria gehanteerd: ze sluiten inhoudelijk aan bij de 
kern van het werken met jonge kinderen; ze zijn relevant 
voor praktijk en beleid; en – niet in de laatste plaats – het 
zijn voorbeelden van kwalitatief hoogstaand onderzoek, 
waarvan het belang algemeen door onderzoekers wordt 
erkend.

De publicatie is geschreven voor beroepskrachten, 
begeleiders, managers en beleidsmakers op het gebied 
van VVE.
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Het jonge kind 3600
Elf columns over de toekomst van het jonge kind 

en voor- en vroegschoolse educatie

Sardes, oktober 2013

IJsbrand JepmaHans Cohen de LaraJo Kloprogge

2007 omslag 1 het jonge kind   1

27-01-14   11:44
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2007 omslag 4 groot onderzoek   1

27-01-14   11:50
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Vversterk in international perspective 
Early childhood education and care in six countries

Jeroen Aarssen en Frank Studulski (red.)
Sardes (2013)
Alleen verkrijgbaar in het Engels

Vversterk in international perspective is een naslagwerk van de 
internationale rondetafelbijeenkomst die 1 oktober 2013 bij 
Sardes in Utrecht heeft plaatsvonden. Centrale vraag van 
deze dag was waar Vversterk internationaal gezien staat en 
wat we van de internationale ervaringen kunnen leren voor 
de toekomst. De input voor deze bijeenkomst is afkomstig 
van onderzoekers uit zes landen (Nederland, Vlaande-
ren, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland 
en Noorwegen). Deze onderzoekers hebben ieder een 
landenpositie-paper geschreven en die zijn in deze 
publicatie samengebracht. Voorafgaand is een verslag 
van de bijeenkomst te lezen, met aanbevelingen voor 
OCW. 

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers op het 
gebied van VVE.
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Redactie:Jeroen AarssenFrank Studulski

Vversterk in 
international perspective

Early childhood education and care in six countries

2007 omslag 5 international perspective   1

27-01-14   11:52
27 01

Vversterk-dvd
Inspiratie voor professionals

    Een stimulerende omgeving 

          Opbrengst Vversterk 2006 - 2013

      Opbrengsten werkconferenties 2013

   Slotconferentie Vversterk 12-12-2013 

Extra’s

Voorgaande vijf publicaties maken onderdeel uit van de Vversterk-box. 
De publicaties zijn ook gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl

t van de Vversterk-box.
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En nu… de ouders
Een handreiking voor gemeenten

Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen
Sardes (2013) 

Ouderbetrokkenheid is van grote invloed op de ontwik-
kelingskansen van kinderen. Het beleid van het ministerie 
van OCW is er op gericht om ouders een grotere rol te 
laten spelen bij het verbeteren van de leerprestaties en de 
schoolloopbaan van hun kinderen. Om gemeenten daarbij 
te ondersteunen, is een praktische handreiking gemaakt. 
Hiermee kunnen gemeenten direct aan de slag om de 
kansen van jonge kinderen te vergroten met een samen-
hangend VVE-ouderbeleid. In En nu….de ouders staan 
diverse stappenplannen en tal van voorbeelden van hoe 
anderen het doen.

De handreiking is bedoeld voor beleidsmedewerkers 
van grote en kleine gemeenten met ouderbetrokkenheid in 
hun portefeuille. 

Samen sterk!
Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor
kinderen

Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen
Sardes (2013) 

Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van kinde-
ren en spelen een doorslaggevende rol bij hun ontwikkeling. 
Instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
kunnen samen met de ouders de kansen voor kinderen 
vergroten. Deze praktische handreiking is gemaakt voor 
VVE-instellingen die ouderbeleid serieus nemen en daar 
de komende tijd mee aan de slag willen gaan. In Samen 
sterk! staan tal van suggesties voor activiteiten die peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven kunnen ondernemen 
om ouders te ondersteunen bij de ontwikkelingsstimu-
lering van hun kinderen.
De handreiking is geschreven voor beleidsmedewer-
kers van VVE-instellingen, die verantwoordelijk zijn 
voor ouderbeleid. 

Beide handreikingen over ouders zijn gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl
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Georganiseerd afkijken 
De ontwikkeling van de specialisatie 
‘Het jonge kind’ op de pabo

Frank Studulski
Sardes (2012)

Pabo’s besteden al geruime tijd aandacht aan het jonge kind. 
Voor de pabo’s en Sardes was dit aanleiding om in het najaar van 
2011 een project te starten over de ontwikkeling van gemeenschap-
pelijke uitgangspunten voor het opleidingsprogramma ‘Het jonge 
kind’ binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs. De brochure 
Georganiseerd afkijken beschrijft de specialisatie ‘Het jonge kind’ van pabo 
Groenewoud in Nijmegen, de Christelijke Hogeschool in Ede, de Hogeschool in Den Haag, 
pabo Zuyd (De nieuwste pabo) in Limburg en geeft de visie weer van de (voormalig) lector 
van het jonge kind aan de iPabo in Amsterdam. Deze brochure biedt collega-instellingen 
een kijkje in de keuken en laat zien hoe er binnen de opleidingen hard wordt gewerkt aan de 
invulling van de specialisatie. De brochure sluit af met een 
discussietekst over de overeenkomsten en verschillen tussen de pabo’s.

Georganiseerd afkijken 2 
De ontwikkeling van de specialisatie 
‘Het jonge kind’ op de pabo

Karin Hoogeveen en Frank Studulski
Sardes (2013)

Dit is de tweede brochure over de specialisatie ‘Het jonge kind’ op 
de pabo.      
De lezer maakt kennis met twee pabo’s: Driestar Educatief in 
Gouda en de  Marnix Academie in Utrecht. Studenten en 
docenten zijn aan het woord over onder andere ouderbetrokken-
heid. Verder vindt u in deze brochure interviews met Jozef Kok en met 
twee lectoren voor het jonge kind, professor dr. Sineke 
Goorhuis-Brouwer en dr. Ineke Oenema-Mostert.  
De brochure besluit met een samenvatting van het boek Baanbrekers en boekhouders (2012), 
waarin Frea Janssen-Vos terugkijkt op een halve eeuw onderwijs aan kleuters. 

n pabo

Georganiseerd afkijkenDe ontwikkeling van de specialisatie 

het jonge kind op de pabo

Frank Studulski

2007 brochure het jonge kind   1

2007 brochure het jonge kind   1

04-06-12   10:28
0

met

Georganiseerd afkijken 2
De ontwikkeling van de specialisatie 

‘het jonge kind’ op de pabo

Karin HoogeveenFrank Studulski

2007 Georganiseerd afkijken deel 2   1

2007 Georganiseerd afkijken deel 2   1

27-01-14   12:23
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Georganiseerd afkijken 3
De ontwikkeling van de specialisatie 
‘Het jonge kind’ op de pabo

Frank Studulski
Sardes (2014, nog te verschijnen)

Dit derde deel van Georganiseerd afkijken biedt twee portretten 
van pabo’s die werken aan de specialisatie ‘Het jonge kind’ en 
aanvullende interviews met experts die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van de professionalisering op het gebied van het 
jonge kind. Vervolgens bevat het een samenvatting van het 
onderzoek naar de rol van ib’ers in de voorschool.  

Georganiseerd afkijken 3
De ontwikkeling van de specialisatie 

‘het jonge kind’ op de pabo

Frank Studulski (red)

2007 Georganiseerd afkijken deel 3   1

2007 Georganiseerd afkijken deel 3   1

27-01-14   15:47
27 01 1

De serie Georganiseerd afkijken 1, 2 en 3 is bedoeld voor pabo’s die VVE en de brede 
ontwikkeling van het jonge kind een krachtiger plek in de opleiding willen geven.

De brochures zijn gratis te downloaden of te bestellen via de website 

www.versterkhetjongekind.nl 
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Verder met Vversterk 
Nieuwe impulsen voor een krachtige Voor- en Vroegschoolse
Educatie 2010-2014 

Jeroen Aarssen en Karin Hoogeveen
Sardes (2011)
Ook verkrijgbaar in het Engels

Verder met Vversterk beschrijft de verschillende activiteiten die 
in het kader van het landelijke programma Vversterk plaats-
vinden in de periode 2010-2014. Tevens wordt beknopte 
informatie gegeven over het Nederlandse VVE-beleid, 
mede in vergelijking met andere landen.

De brochure is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is 
in de voortgang van Vversterk. 

Vversterk: Investeren in de kracht
van Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Een Publieksverslag 2006-2010 

Jeroen Aarssen
Sardes (2011) 
Ook verkrijgbaar in het Engels

In dit publieksverslag wordt teruggekeken op de eerste 
periode van Vversterk (2006-2010) en alles wat er is bereikt. 
Niet alleen de feiten en de cijfers, maar ook mensen die 
een onderdeel van Vversterk voor hun rekening hebben 
genomen komen aan het woord.

Het publieksverslag is bedoeld voor iedereen die geïnte-
resseerd is de voortgang van Vversterk. 

Beide publicaties zijn gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl
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Kijk mee! 
Kindcentra in beeld

Heleen Versteegen
Sardes (2010)

Hoe richt je een rijke speel-leeromgeving in? Hoe 
ga je om met diversiteit op het kinderdagverblijf? 
Hoe werk je aan zelfvertrouwen en zelfstandig-
heid van jonge kinderen? Dit boek geeft een 
kijkje in de ‘kinderopvangkeuken’ en bevat 
inspirerende beeldverhalen van elf kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen in Nederland.

Dit boek is bedoeld voor pedagogisch me-
dewerkers in opleiding (en hun docenten) 
of voor pedagogisch medewerkers reeds 
werkzaam in kindcentra.

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl

Hoe
jf?



16

V
ve

rs
te

rk
! 

E
en

 o
ve

rz
ic

ht
 v

an
 p

ro
du

ct
en

Praten met Volle Mond
Taalstimulerende gesprekken met jonge kinderen
Een oefenboek voor opleiding en praktijk

Kees Broekhof, Karin Westerbeek, e.a.
Sardes (2010)

Het is bekend dat kinderen veel kunnen leren van gesprekken 
met volwassenen. Een voorwaarde is wel dat de gesprekken 
rijk aan taal en interactie zijn. Hoe kun je dat aanpakken in 
de dagelijkse praktijk van de kinderopvang? Op deze vraag 
biedt dit boek antwoord. De voorbeelden sluiten aan bij 
de dagelijkse activiteiten in peuterspeelzalen en kinderdag-
verblijven: in de speelhoeken, buiten, bij het voorlezen, 
tijdens het verschonen van de luiers en het aantrekken 
van de jasjes. Bij alle voorbeelden staan woordenschatoe-
feningen, waarmee woorden geoefend kunnen worden 
die aansluiten bij de dagelijkse activiteiten, en gram-
maticaoefeningen. Het boek bevat ook een dvd met 
beeldmateriaal.

Praten met Volle Mond is ontwikkeld voor studenten en 
pedagogisch medewerkers die hun taalaanbod willen versterken. Opleiders kunnen 
het boek gebruiken voor stage opdrachten en voor oefeningen in de les.

Praten met Volle Mond is te bestellen via de website 
www.versterkhetjongekind.nl
ISBN: 978-90-5563-110-0
Prijs: € 12,50 (excl. administratie- en verzendkosten)
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De Basis 
Theorie en praktijk van vroege ontwikkelingsstimulering 

Hans Cohen de Lara
Sardes (2007)
Ook verkrijgbaar in het Engels en Spaans 

De Basis geeft een beschrijving van de inzichten in de 
ontwikkeling van jonge kinderen waarop Vversterk-
scholing zich baseert. Het boek gaat in op een aantal 
ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen (taal en 
denken, sociaal emotioneel en motoriek) en legt een 
link tussen theorie en praktijk. Dit gebeurt in de vorm 
van tips voor VVE-beroepskrachten over hoe zij de 
ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren. 
Dit boek dient als een verdieping op de scholing van 
Vversterk. 

De Basis Voorbij
Verdiepen van kennis en inzicht in de ontwikkeling van jonge 
kinderen

Jeroen Aarssen
Sardes (2010)
Ook verkrijgbaar in het Engels 

De Basis Voorbij is een vervolg op De Basis en is bedoeld 
om de kennis en het inzicht over VVE verder te verdie-
pen. Het boek bevat vijf inhoudelijke hoofdstukken 
(ontdekken, spelen, sturen, ontwikkelen en samen 
zijn), waarin onderwerpen behandeld worden die 
voor kinderen belangrijk zijn. Wetenschap, techniek 
en natuur- en milieueducatie, spelvaardigheden, 
zelfsturing en executieve functies, meertaligheid en 
het omgaan met diversiteit komen aan de orde. 

De Basis en De Basis Voorbij horen bij het 
Vversterk-scholingstraject voor leidsters en 
leerkrachten. Zij kunnen de boeken gebruiken als 
naslagwerk en er extra inspiratie uit opdoen om het geleerde in 
de praktijk te brengen.

De Basis en De Basis Voorbij zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met het 
scholingstraject van Vversterk.
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Voor- en vroegschoolse educatie
Een oriëntatie op management en beleid 

Sandra Beekhoven, Sabine Peterink en Loes van Tilborg
Sardes (2010)

Welk beleid ligt ten grondslag aan VVE? En wat is de rol 
van managers bij de keuze voor een VVE-programma 
en het toezien op een goede uitvoering daarvan? In 
dit boek wordt duidelijk waarom VVE is ontwikkeld 
en voor welke kinderen VVE werd bedacht. Wat de 
verschillende programma’s beogen wordt uitgelegd en 
hoe je daarin een keuze kunt maken komt aan bod. 
Het boek is thematisch opgebouwd en bevat werk-
opdrachten. Het brengt de belangrijkste ontwik-
kelingen op het gebied van VVE in kaart en schetst 
dilemma’s die in de praktijk naar voren komen.

Dit studieboek is geschreven voor studenten en docenten van de opleiding HBO-Pedagogiek.

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl

Succesverhalen uit de 
Vversterk-praktijk
Beschrijvingen van veranderingen die op de werkvloer hebben
plaatsgevonden als gevolg van de Vversterk-nascholing

Madeleine Hulsen, Edwin Dubbelman, Inge Visser, 
Sanne Weijers en Sabine Peterink
Sardes (2009)

In Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk is te lezen 
wat je in de praktijk terugziet van de Vversterk-
scholing. Naast deze succesverhalen, zijn er ook tips 
opgenomen van leidsters en leerkrachten om de 
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de 
werkvloer te verbeteren.
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die 
betrokken is bij VVE. 

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl
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Vversterk je opleiding 
VVE in het curriculum van roc’s en pabo’s

Heleen Versteegen en Lilian van der Bolt
Sardes (2009)

In deze publicatie vindt u de ervaringen van opleidingen die 
VVE in hun curriculum aanbieden. Door een kijkje in de 
keuken te nemen kan de lezer profiteren van de opgedane 
ervaringen; ter inspiratie, enthousiasmering of gewoon uit 
nieuwsgierigheid hoe de implementatie van VVE bij andere 
opleidingen verloopt. Ingegaan wordt onder andere op de 
plaats van VVE in het curriculum, de activiteitencyclus, 
de samenwerking tussen roc en pabo en de samenwerking 
tussen opleiding en werkveld. 
De handreiking Vversterk je opleiding is de implemen-
tatiehandreiking bij het bronnenboek Vversterk in de 
opleiding.

Deze handreiking is geschreven voor roc’s en pabo’s.

Voor meer informatie over deze brochure kunt u contact opnemen met Sardes. 

Voor- en vroegschoolse educatie
in kleine gemeenten
Handreiking 

Sjak Rutten
Sardes (2009)

Deze handreiking biedt in kort bestek een overzicht van 
voor- en vroegschoolse educatie in kleine gemeenten. 
Het eerste deel bevat algemene informatie op hoofd-
lijnen over VVE. In het tweede deel wordt specifiek 
ingegaan op de situatie in kleine gemeenten op het 
platteland. De handreiking sluit af met een plan 
van aanpak en drie praktijkvoorbeelden uit kleine 
gemeenten.

Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmedewerkers 
van kleine gemeenten.

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl
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Voor- en vroegschoolse educatie
in een veranderende omgeving
Stand van zaken en een blik vooruit

Sjak Rutten
Sardes (2009)

VVE kan alleen goed worden uitgevoerd in samenspraak 
tussen beleid en praktijk. De auteur maakt in dit boekje 
de balans op van beleid en uitvoering van VVE. In de 
conclusie staan heldere richtlijnen voor de invulling 
van deze samenspraak in de hoop dat dit bijdraagt aan 
de kwaliteit en effectiviteit van VVE.

Dit boekje is bedoeld voor alle VVE-betrokkenen 
die hun professionaliteit willen blijven versterken.

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl

Inspiratie over de grens
Een internationale verkenning van de sociale aspecten van 
educatieve en opvangvoorzieningen voor nul- tot vierjarigen

Karin Westerbeek, Denise Bontje en Nadine de Roode
Sardes (2009)

Werken kinderdagverblijven in het buitenland met een 
curriculum? Welke sociale doelen streven ze na? Hoe 
houden zij rekening met de wensen van ouders? Zijn 
kinderen met speciale behoeften ook welkom? Op 
deze en andere vragen geef dit boek antwoord. Het 
beschrijft de sociale aspecten van kinderopvang in vijf 
landen: België, de Verenigde Staten, Zweden, Groot-
Brittannië en Duitsland.

Dit boek is geschreven voor iedereen die wil weten 
hoe VVE in het buitenland georganiseerd is. 

De publicatie is gratis te downloaden van de 
website www.versterkhetjongekind.nl
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VVE voor dummies
Een inkijkje in de voor- en vroegschoolse educatie

Karin van Breugel, Betty de Jaeger en Marina Wisse
Sardes (2008)

VVE voor dummies geeft een inkijkje in alle zaken die 
van belang zijn voor VVE. Het boek beschrijft hoe de 
professionals in deze sector een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 

Het boek is geschreven voor iedereen die meer wil 
weten over VVE. Het boek is ook interessant voor 
degenen die zijdelings met VVE te maken hebben, 
bijvoorbeeld medewerkers van welzijnsinstellingen of gemeenten.

De publicatie is gratis te downloaden van de website 
www.versterkhetjongekind.nl

Vversterk en de gemeente
De gemeentelijke rol bij de professionalisering van VVE

Sjak Rutten
Oberon (2007)

Deze brochure gaat in op de mogelijkheden van Vversterk in 
het kader van de Lokale Educatieve Agenda. Vraagstukken rond 
de professionalisering van VVE lenen zich bij uitstek voor 
bespreking in het kader van de LEA.

Deze brochure is geschreven voor beleidsmedewerkers van 
gemeenten.

De publicatie is gratis te downloaden van de website
www.versterkhetjongekind.nl
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Onderzoeksrapporten

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van onderzoeksrapporten van 
Vversterk. Voor meer informatie over deze rapporten kunt u contact 
opnemen met Sardes. 



24

V
ve

rs
te

rk
! 

E
en

 o
ve

rz
ic

ht
 v

an
 p

ro
du

ct
en

Deskundigheidsbevordering van
VVE-professionals in de
‘Niet-G37’ gemeenten
Sandra Beekhoven, Karin Hoogeveen en Berend Schonewille
Sardes (2013)

De Niet-G37 gemeenten beschikken niet over extra rijksbudget om aan vergroting van de 
professionaliteit van VVE-medewerkers te werken. In deze gemeenten wil men echter wel 
kwalitatief goede VVE aanbieden en de Wet OKE gebiedt gemeenten dit ook te doen. In dit 
rapport beschrijven we een onderzoek naar hoe de Niet-G37 gemeenten en de voorschoolse 
instellingen aldaar vorm geven aan professionalisering van VVE-medewerkers; nu en in de 
toekomst. 

Het rapport is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en leidinggevenden van 
VVE-instellingen. 

Werkbeleving en kwaliteit in de 
kinderopvang 0-4 jaar 
Paulien Muller
Sardes (2013)

Hoe ervaren pedagogisch medewerkers hun werk en de rol van scholing en professionalise-
ring daarin? Dat is de vraag achter deze bescheiden inventarisatie onder veertien pedagogisch 
medewerkers, die in het voorjaar van 2012 heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van de peda-
gogisch medewerkers in de kinderopvang heeft de afgelopen jaren volop in de belangstelling 
gestaan. Maar terwijl er vele onderzoeken worden gedaan naar leerkrachten en de beleving en 
inspiratie, ontbreken actuele gegevens over hoe dit bij pedagogisch medewerkers zit. Om een 
kwaliteitsverhogend aanbod te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk om allereerst zicht te 
krijgen op de professionals die het betreft: Hoe staan zij in hun werk staan en waar lopen zij 
eventueel tegenaan?

Deze inventarisatie is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun 
managers.
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Vversterk-0nderzoek: 
de resultaten
IJsbrand Jepma, Jo Kloprogge en Karin Westerbeek
Sardes (2013)

Vversterk is een omvangrijk project geweest. Er heeft een grote 
professionaliseringsslag plaatsgevonden. Het project Vversterk 
werd daarnaast geflankeerd door onderzoek. Diverse aspecten van 
Vversterk, en meer in het algemeen van de VVE, zijn onderzocht 
om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag: wat werkt er nu 
echt in VVE, welke kant moet het op en hoe kunnen we daar 
in gezamenlijkheid voor zorgen? Uiteraard zijn ook de effecten 
van Vversterk op degenen die trainingen volgden, onderzocht. 
Deze brochure biedt een overzicht van wat het onderzoek 
naar Vversterk heeft opgeleverd.

Dit product maakt onderdeel uit van de Vversterk-box. 

De professionele VVE-kracht
Een studie naar professionaliteit van beroepskrachten die met
jonge kinderen werken

Sandra Beekhoven, Karin Hoogeveen, Karin Westerbeek en Frank Studulski (eindredactie) 
Sardes (2013)

De professionele VVE-kracht is een zoektocht in de literatuur naar de professionaliteit van 
beroepskrachten die met jonge kinderen werken. De aanleiding is dat de professional steeds 
meer wordt gezien als de bepalende factor voor de toegevoegde waarde in leer- en ontwikke-
lingsprocessen. Dat geldt ook voor voor- en vroegschoolse educatie.
In deze studie wordt het begrip professionaliteit bij pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
geanalyseerd. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: over welke competenties moet een 
pedagogisch medewerker of leerkracht beschikken die met kinderen van 2 tot 6 jaar werkt? 
In hoeverre zijn deze competenties meetbaar en welke instrumenten zijn daarvoor het meest 
geschikt? 
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Sardes, december 2013

IJsbrand Jepma Jo KloproggeKarin Westerbeek

Vversterk-onderzoek:de resultaten

2007 omslag 7 Vversterk-onderzoek   1
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Bereikanalyse Vversterk 3
Finale rapportage – voorjaar 2010 tot en met najaar 2013 

Paulien Muller en Olga Abell
Sardes (in de loop van 2014)

In de loop van de Vversterk-periode hebben vier analyses naar het bereik van het scho-
lingsaanbod plaatsgevonden. Hierin is de deelname aan de vier soorten scholingsmodules 
(de basistraining, de verdiepingsmodules, de management- modules en Vversterk speciaal) 
onderzocht. In deze finale rapportage wordt een totaaloverzicht van het bereik over de gehele 
Vversterk-periode gegeven. 

Deze rapportage is geschreven voor iedereen die betrokken is geweest bij het Vversterk-trai-
ningsaanbod; als opdrachtgever, als trainer, als scholende instelling of als deelnemer.

De verbindende schakel
Praktijkonderzoek naar de inzet van de intern begeleider in de
voorschool

IJsbrand Jepma, Paulien Muller en Lilian van der Bolt
Sardes (2013)

De verbindende schakel gaat over de intern begeleider in de voorschool. Er zijn twaalf verschil-
lende VVE-locaties in grote, middelgrote en kleine gemeenten bestudeerd. Onderzocht is op 
welke wijze de intern begeleider wordt ingezet bij voor- en vroegschoolse educatie. De on-
derwerpen die aan bod komen zijn: de opkomst en inbedding van de intern begeleider in de 
voorschool, de relatie met de ouders, de betrokkenheid bij de doorgaande lijn, de kwaliteits-
verbetering en –borging en de zorg voor jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 
Er worden aanbevelingen gedaan om de positie van de intern begeleider in de voorschool te 
verbeteren. 

De publicatie is bestemd voor allen die betrokken zijn bij het versterken van de interne zorg-
structuur van voorschoolse voorzieningen en het verbeteren van de verbinding met de externe 
zorgstructuur. 
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Perspectief op VVE in de opleiding
De impact van Vversterk

Sylvia Peters, Rosanne Dubbeld en Hans Cohen de Lara. M.m.v. Jo Kloprogge
Stichting Onderwijs vraagt Kennis (2012)

Voorafgaand aan het project Vversterk was er nauwelijks aandacht voor VVE in de opleidin-
gen. In deze studie wordt nagegaan hoe VVE in 2012 verankerd is in de opleidingen en wat 
de impact van Vversterk daarbij was. Tevens wordt in kaart gebracht welke ontwikkelingen de 
afgelopen jaren onder invloed hiervan of parallel hieraan hebben plaatsgehad. 

Dit rapport is geschreven voor beleidsmakers en opleidingen. 

Professionalisering in de VVE: 
effectiviteitsfactoren
Marco Algera, Marije Boonstra, Saskia Rietdijk en Lonneke van Dijk 
CED-groep (2011)

Professionalisering is hèt hulpmiddel om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en 
leidsters te verhogen en daarmee de kwaliteit van de voor-en vroegschoolse educatie als geheel. 
In dit onderzoek worden de factoren in kaart gebracht die effect hebben op de kwaliteit en de 
context van de professionalisering in de VVE. Ook wordt nagegaan in hoeverre deze geïnventa-
riseerde factoren gerealiseerd zijn in Vversterk. 

Dit rapport is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de professionalisering van VVE-
medewerkers. 
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Kwalificatie en kwaliteit in de 
voorschoolse educatie 
Onderzoek naar het opleidings- en scholingsniveau van 
leidsters en de relatie met de kwaliteit van de praktijk en het 
pedagogisch handelen in de voorschoolse sector

IJsbrand Jepma, Berend Schonewille, Sandra Beekhoven en Nadine de Roode
Sardes (2009) 

In dit onderzoek wordt de kwaliteit van het aanbod en de uitvoering in de voorschoolse edu-
catie in verband gebracht met de kwalificatie van de uitvoerders. In totaal zijn 30 instellingen 
voor voorschoolse educatie bezocht. Het onderzoek laat overeenkomsten en verschillen zien 
in opleiding en ervaring tussen beide typen voorschoolse educatie (peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang) en binnen beide typen voorschoolse instellingen. 

Dit rapport is geschreven voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen kwaliteit en 
kwalificatie in de VVE.
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Beroep: Gastouder
Een onderzoek naar scholing in de gastouderopvang

Nadine de Roode, Karin Westerbeek en Sabine Peterink
Sardes (2009)

De gastouderopvang is in de afgelopen jaren enorm 
gegroeid, waardoor het een belangrijke opvangvoorzie-
ning voor jonge kinderen is geworden. De overheid 
wil professionalisering van deze vorm van opvang. 
Onderdeel hiervan is deskundigheidsbevordering. In 
dit onderzoek is nagegaan welke vormen van nascho-
ling er zijn voor gastouders en welke wensen er leven 
onder gastouderbureaus en gastouders.

Rapporten over Vversterk
Oberon heeft in de periode 2006-2013 meer dan twintig rapporten geschreven over 
Vversterk, waaronder bereikanalyses en effect-evaluaties. 

e-
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Audiovisuele 
materialen

Vversterk heeft mooi beeldmateriaal opgeleverd: een film, een documen-
taire, een serie en zelfs een Youtube kanaal. Kijk hier hoe het jonge kind in 
beeld is gebracht. 
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Een stimulerende omgeving
Deze korte informatieve film gaat over ‘de ontwikkeling’ van het jonge kind. Welke onder-
steuning kan een professional bieden en wat werkt? Er komen wetenschappers, beleidsmakers 
en professionals aan het woord over het belang van samen doordenken, goede interactie-
vaardigheden en zelfsturing. De film moet professionals inspireren en motiveren om een 
bijdrage te (blijven) leveren aan het vergroten van ontwikkelingskansen van het jonge kind in 
Nederland.

De film Een stimulerende omgeving is gemaakt in het 
kader van de afronding van het project Vversterk en 
is onderdeel van de Vversterk-box (2013).

Sardes Educational Dialoques (SED’s)

Sardes Educational Dialoques is een serie informatieve en inspirerende presentaties over het 
jonge kind in het kader van Vversterk, van de Internationale Masterclass bij Sardes, over 
voor- en vroegschoolse educatie op 2 oktober 2013 en de slotconferentie van Vversterk op 12 
december 2013. Aan het woord komen: 

• Prof. dr. Hiro Yoshikawa - Steinhardt School of Culture, Education and Human 
Development, New York University en co-chair of the UN Sustainable Development 
Solutions Network workgroup on education

• Prof. dr. Wolfgang Tietze - Freie Universität Berlin FB Erziehungswissenschaften und 
Psychologie, AB Kleinkindpädagogik

• Dr. Jan Peeters - VBJK | Ghent University Centre for Innovation in the Early Years
• Prof. dr. Edward Melhuish - Director, Institute for the Study of Children, Families & 

Social Issues. Birkbeck, University of London
• Dr. James G. Elicker - Associate Professor Human Development & Family Studies at 

Purdue University 

De SED’s zijn te bekijken via www.versterkhetjongekind.nl of het Youtube kanaal: versterk 
het jonge kind. 

Vversterk-dvd
Inspiratie voor professionals

    Een stimulerende omgeving 

          Opbrengst Vversterk 2006 - 2013

      Opbrengsten werkconferenties 2013

   Slotconferentie Vversterk 12-12-2013 

Extra’s

V
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Inspiratie voor professionals

Vversterk-box
Inspiratie voor professionals

voor sss onn

Insp
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Het beste voor je kind
In de documentaire Het beste voor je kind worden twee gezinnen uit Nederland, een gezin uit 
Stockholm en een gezin uit Berlijn gevolgd in hun dagelijkse bezigheden. Hoe regelen zij de 
combinatie werk - kinderopvang en hoe voelen ze zich daaronder? Er wordt gezocht naar een 
verklaring voor het schuldgevoel dat moeders in Nederland vaak met zich meedragen. 

De documentaire is in 2008 gemaakt door Teleac/NOT en Tuvalu in het kader van Vversterk. 
Kijk de documentaire terug via www.versterkhetjongekind.nl of het Youtube kanaal: versterk 
het jonge kind.

JongLeren
Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Wat kunnen leidsters en leerkrachten doen om kinderen 
in hun ontwikkeling te begeleiden? De achtdelige serie JongLeren volgt een aantal leidsters en 
leerkrachten tijdens hun dagelijkse werk met jonge kinderen. Hoe gaan zij met de kinderen 
om? Wat voor contact hebben ze met ouders? Hoe coachen ze elkaar? Hoe worden stagiaires 
begeleid? JongLeren geeft op een herkenbare en educatieve manier informatie over de ver-
schillende manieren waarop met VVE gewerkt kan worden.

Er zijn acht afleveringen: 1) Nooit te laat; 2) Nieuwe vrienden; 3) Wat je zegt...; 4) Vallen 
en opstaan; 5) Klikt het?; 6) Gedeelde smart; 7) Hoogste tijd en 8) De volgende stap. Elke 
aflevering duurt 25 minuten.

De serie is in 2008 door Teleac/NOT en Tuvalu gemaakt in het kader van de trainingen van 
Vversterk. De serie is te bekijken via www.versterkhetjongekind.nl of het Youtube kanaal: 
versterk het jonge kind. 

Abonneer je gratis op ons Youtube kanaal: versterk het jonge kind 
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Scholingsmodules

Vversterk bestond uit een aantal trainingen. Bij elke training hoort een 
map met materiaal voor cursisten. Hieronder volgt een beschrijving van de 
inhoud van de trainingen en de modules.
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Basistraining voor 
leidsters en leerkrachten
De basistraining is vooral bedoeld voor leidsters, pedagogisch mede-
werkers en leerkrachten die nog geen of weinig andere VVE-scholing 
hebben gevolgd.
De basistraining omvat de volgende modules:
•  Nederlandse VVE-programma’s en de Taallijn
•  Taal en Rekenen / wiskunde
•  Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Sensomotorische ontwikkeling
•  Ouderbetrokkenheid
•  Ict en multimedia
•   Overgang van voorschools naar basisschool
•  Coaching op de werkvloer

Verdiepingsmodules 
voor leidsters en 
leerkrachten
In vijf verdiepingsmodules wordt dieper ingegaan op de thema’s van de 
basismodule. Deelnemers kunnen één of meer verdiepingsmodules uit 
het aanbod kiezen om zo hun kennis en vaardigheden uit te breiden. 
De verdiepingsmodules zijn bedoeld voor leidsters, pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten die al voldoende basiskennis hebben 
op het gebied van VVE. Keuzemogelijkheden zijn; Taal, Rekenen / 
wiskunde en Science, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Sensomo-
torische ontwikkeling, Ouderbetrokkenheid, Ict en Multimedia, 
Observeren en Spel en spelontwikkeling.

Management modules
Met de managementmodules van Vversterk worden managers geholpen om hun medewerkers 
te ondersteunen bij de juiste uitvoering van VVE en bij het inzetten van nieuwe kennis en
vaardigheden. Het betreft een training van twee modules en bevat ondersteunende materi-
alen. In de modules komen VVE-doelstellingen, de effectiviteit van VVE-programma’s, de 
voorwaarden waaronder VVE effectief kan worden ingezet en het VVE-toetsingskader van de 
Inspectie van het Onderwijs aan bod.

de 
it
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Vversterk speciaal
Vversterk Speciaal is ontwikkeld voor leerkrachten in het speciaal basis-
onderwijs (SBO) die werken met kinderen op het niveau van groep 1, 
2 en 3 of lager, voor groepsleiding in het medisch kinderdagverblijf 
(MKD) en leerkrachten groep 1 en 2 in het reguliere basisonderwijs. 
Vversterk Speciaal is gebaseerd op het reguliere Vversterk-materiaal, 
met aanpassingen afgestemd op de specifieke doelgroep. De training 
is ontwikkeld door experts van het Seminarium voor Orthopedago-
giek (SvO) en Sardes in samenwerking met een aantal medewerkers 
uit de praktijk van SBO en MKD. De training combineert de 
nieuwste inzichten met betrekking tot de doelgroep van VVE enerzijds en 
jonge risicokinderen met speciale onderwijsbehoeften anderzijds.

Bronnenboek Vversterk in de 
opleiding 
Met Vversterk in de opleiding wilden we VVE een plek geven in de 
opleidingen voor VVE-beroepskrachten: de roc-opleidingen PW3, 
PW4 en Onderwijsassistent en de opleiding voor leerkracht basison-
derwijs, pabo. Het blijkt dat roc’s en pabo’s de aandacht voor VVE 
willen verruimen naar de brede ontwikkeling van het Jonge Kind. 
Geïnteresseerde pabo’s en roc’s krijgen een curriculumanalyse, een 
bronnenboek voor docenten en studenten van de opleidingen en 
ondersteuning om VVE daadwerkelijk in het curriculum van pabo’s 
en roc’s in te passen.
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Blik op de toekomst 

Het was de grootste en meest verrassende opsteker voor veel van de deelnemende leidsters en 
leerkrachten bij de Vversterk-training: Jij doet ertoe. Jij bent de sleutel tot een positief verlo-
pende ontwikkeling van de kinderen. Juist de kinderen die opgroeien in weinig stimulerende 
milieus hebben jou extra hard nodig. Dus gingen we in de trainingen aan de slag met het 
inrichten van een uitdagende en speelse leeromgeving, met het aanleren van de interactievaar-
digheden en het ontwerpen van betekenisvolle ontwikkelingsactiviteiten. De trainingen zijn 
niet alleen gericht op ‘handelen’, maar ook op inzicht in de ontwikkeling van het jonge kind. 
Aan deze gedachtegang is het laatste decennium weinig veranderd. Als er iets is dat iedere keer 
naar boven komt drijven als belangrijk aspect voor de toekomst van het jonge kind, is het de 
‘kundig handelende beroepskracht’. Bovendien weten we steeds beter hoe die beroepskracht 
de ontwikkeling van het kind kan versterken. Deze lijn ziet u terug in alle producten die zijn 
ontwikkeld voor Vversterk. Maar er is meer. 

Als leidsters zeven jaar geleden gevraagd werden wanneer ze tevreden waren met de uitvoe-
ring van een activiteit, dan antwoordden de meesten van hen met: ”Als de kinderen plezier 
maken.” Kinderen met pret: dat willen we allemaal graag, maar we weten dat kinderen veel 
méér nodig hebben en dat ze veel meer kunnen. Dat zijn precies de zaken waar we in de 
toekomst op in blijven zetten. We werken gericht aan de ontwikkelingslijnen van kinderen en 
we bieden ze rijke en academische taal aan. We kunnen kinderen de kleuren leren, maar nog 
liever willen we ze laten nadenken over waarom je water niet in je hand kan vasthouden en 
zand wel. We weten dat zelfbeheersing kinderen moet worden aangeleerd; dat is niet zomaar 
vanzelf aanwezig. We hebben hoge verwachtingen van wat de professional daaraan kan bijdra-
gen. Zijn dit te hoge en niet reële verwachtingen? Misschien. Gelukkig zien we tegelijkertijd 
dat professionals hun verantwoordelijkheid voor de kinderen binnen een team kunnen delen 
met coaches, intern begeleiders, managers en directeuren. Zo ontstaat een lerende organisatie 
waar maatschappelijk betrokken mensen, vanuit de praktijk, beleid en wetenschap samen het 
kind laten groeien. 

We hopen dat de Vversterk-producten uit dit overzicht ondersteunend zijn en blijven bij de 
verdere ontwikkelingen. Versterk het jonge kind! 

Meer informatie over Vversterk vindt u op www.versterkhetjongekind.nl 
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