
Aandacht voor elkaar

Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE)





Beste ouder of verzorger, 

Deze brochure is samengesteld om u meer informatie te geven over de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie binnen KOK kinderopvang. Wat is VVE precies? Wanneer en hoe krijgt 

een kind een VVE indicatie? Hoe verloopt de begeleiding? En wat zijn de kosten? 

De antwoorden op deze vragen vindt u in deze brochure. Mocht u na het lezen nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling VVE. 

Zij zijn te bereiken via vve@kokkinderopvang.nl of via onderstaande contactgegevens.

Voor algemene vragen rondom de opvang, plaatsing of planning kunt u contact opnemen 

met onze klantenservice. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 071 – 4097535 of via 

info@kokkinderopvang.nl. 

Met vriendelijke groet,

Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) binnen 
KOK kinderopvang

Joyce Ravenstijn

VVE coördinator KOK kinderopvang 

joyce@kokkinderopvang.nl

06 – 115 190 13

Danielle Groenewoud

Intern Begeleider VVE

daniellegroenewoud@kokkinderopvang.nl

06 – 575 368 67

Gineke Ouwehand

Intern Begeleider VVE

gineke@kokkinderopvang.nl

06 – 115 078 08

Margriet de Ruiter

Intern Begeleider VVE

margriet@kokkinderopvang.nl

06 – 116 769 09



Wat is
VVE?
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is 

een werkwijze binnen de kinderopvang. Het heeft als 

doel om alle 2 tot 4 jarigen binnen de gemeente Katwijk 

ondersteuning te bieden en te zorgen voor een betere 

aansluiting met de basisschool. 

Deze ondersteuning wordt binnen KOK kinderopvang op de volgende manieren gegeven:

1. Door te werken met het erkende VVE programma Peuterpraat op de groepen.

2. Door extra opvang-uren, persoonlijke begeleiding en/of begeleiding in kleine groepjes 

te bieden. Deze begeleiding kan op de groep of buiten de groep plaatsvinden.



Mirthe speelt bijna niet, 

ze zit het liefst alleen 

aan de grote tafel.

Peuterpraat
Peuterpraat is een totaalprogramma voor de brede ontwikkeling van peuters. Het biedt 

een leidraad voor pedagogisch medewerkers om de verschillende ontwikkelingsgebieden 

bij jonge kinderen (2 tot 4 jaar) te stimuleren en in te spelen op eventuele 

ontwikkelingsachterstanden. Peuterpraat beschrijft activiteiten om zes verschillende 

ontwikkelingsgebieden systematisch te stimuleren, namelijk de spraak- en taalontwikkeling, 

luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische 

ontwikkeling en spelvaardigheid.

Welke kinderen krijgen extra VVE begeleiding? 
Sommige kinderen vallen op in hun spraak- en/of taalontwikkeling, spelontwikkeling, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag of motoriek. Dit kan gesignaleerd worden door:

1. De pedagogisch medewerker op de groep.

2. Een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om de kinderen en hun ontwikkeling in de 

gaten te houden gedurende de tijd dat ze bij ons aanwezig zijn. Wanneer de pedagogisch 

medewerkers signaleren dat er bij een kind een zorgvraag is, kan hij of zij in aanmerking 

komen voor extra VVE begeleiding. De betreffende ouders of verzorgers kunnen in dat geval 

een tegemoetkoming in de kosten krijgen vanuit de gemeente Katwijk. Hieronder een 

aantal voorbeelden van zorgvragen.

Koen zegt heel 

weinig in de groep.
Rachida begrijpt nog 

weinig woorden.

Mohammed heeft 

moeite om het 

Nederlands te leren.

Reinier loopt vooral 

door het lokaal en 

komt niet tot spelen.

Max heeft regelmatig 

aanvaringen met andere 

kinderen.



VVE indicatie 
Als er door de pedagogisch medewerkers een zorgvraag is gesignaleerd, nemen zij contact 

op met de ouder of verzorger van het kind. Na toestemming van de ouder of verzorger vindt 

er een vervolg-observatie plaats door een van onze Intern Begeleiders VVE. Er worden geen 

testen bij kinderen afgenomen. 

De ouder of verzorger krijgt terugkoppeling van de observatie van de pedagogisch 

medewerker. Zij blijft het eerste aanspreekpunt. Er zijn drie mogelijke bevindingen na de 

observatie van de Intern Begeleider VVE:

1. Er is geen reden tot zorg, er verandert voor het kind niets in de opvang.

2. Om de ontwikkeling van het kind te stimuleren, bieden we hem of haar een derde en 

vierde dagdeel opvang aan en blijven we de ontwikkeling volgen.

3. Om de ontwikkeling van het kind gericht te kunnen stimuleren, bieden we hem of haar 

een derde en vierde dagdeel opvang aan én geven we extra begeleiding, persoonlijk 

of in een klein groepje. 

Bij punt 2 en 3 is er dus daadwerkelijk sprake van een zorgvraag. In dat geval krijgt het 

kind een VVE indicatie. Een kind kan ook een VVE indicatie krijgen vanuit het CJG. KOK 

kinderopvang krijgt hier vervolgens melding van en pakt de zorgvraag verder op. De Intern 

Begeleiders VVE worden ingeschakeld en er wordt contact met de ouders of verzorgers 

gezocht. 

Het volgen van een kind (punt 2)
Als we een kind blijven volgen betekent dit dat we hem of haar minimaal elke 3 maanden 

opnieuw observeren om te bekijken hoe het met zijn of haar ontwikkeling gaat. Deze 

observaties worden uitgevoerd door de Intern Begeleider VVE. Na elke observatie wordt 

opnieuw de keuze gemaakt of we het kind blijven volgen of extra begeleiding aanbieden. 

Extra begeleiding van een kind (punt 3)
Bij het advies voor extra begeleiding wordt aan de ouders of verzorgers eerst toestemming 

gevraagd. Na het verkrijgen van toestemming start de Intern Begeleider VVE met de 

begeleiding en maakt zij een handelingsplan voor het kind.



In het handelingsplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Wat is de zorgvraag?

• Wie is de Intern Begeleider VVE van het kind? 

• Hoe wordt de extra begeleiding gegeven (persoonlijk, in een klein groepje)?

• Wat houdt de extra begeleiding precies in?

Tijdens de begeleiding houdt de Intern Begeleider VVE de ouder of verzorger regelmatig 

op de hoogte van de begeleiding. Tussentijds wordt de voortgang geëvalueerd met de 

ouders of verzorgers en de pedagogisch medewerker. Zo nodig wordt het handelingsplan 

aangepast. 



KOK kinderopvang

De Krom 101

2221 KK Katwijk 

071 – 4097535 (klantenservice)

info@kokkinderopvang.nl

www.kokkinderopvang.nl

Voorwaarden voor deelname aan VVE
Om de beste resultaten te krijgen in de ontwikkeling van het kind, adviseren wij ouders 

dringend om kinderen met een VVE-indicatie 16 VVE-uren per week op de opvang te laten 

komen (vier dagdelen). Door deze extra VVE-uren is het kind vaker aanwezig op de groep en 

krijgt het een groter aanbod van het VVE programma en extra begeleiding. 

Wat kost het?
Voor kinderen met een VVE indicatie geldt dat de ouders of verzorgers de eerste 8 uren zelf 

betalen. Deze eerste 8 uren worden op de normale manier gefactureerd. Voor deze uren kan 

kinderopvangtoeslag worden aangevraagd of, bij geen recht op kinderopvangtoeslag, een 

subsidie vanuit de gemeente.

De overige uren (dus uur 9 tot en met 16) worden vergoed door de gemeente Katwijk. Het 

maakt hierbij niet uit of het kind op een kinderopvanglocatie of een peuteropvanglocatie zit. 

Deze (extra) VVE uren worden niet gefactureerd, hier betaalt u dus niets voor.


