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Ouderbetrokkenheid en –participatie in de
Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVE-instellingen en ouders hebben een gezamenlijk belang: zo gunstig mogelijke
voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders
beschikken over unieke informatie over hun kinderen en hebben zo vaak een goed
beeld van hun kansen en bedreigingen. Ouders kunnen via hun betrokkenheid
bij en participatie in voorschoolse en vroegschoolse educatie een belangrijke
bijdrage leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Instellingen zouden
systematisch gebruik moeten maken van de kennis en hulp van ouders om de
kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Dit betekent op basis van vertrouwen
en hoge verwachtingen samenwerken aan de opvoeding en onderwijs van de
kinderen. Door ouders te zien als partners kan de instelling in haar aanpak een
kwaliteitssprong maken.
Thema’s die in het rapport aan de orde komen zijn:
- Hoe kan op basis van een analyse van cruciale factoren de ouderbetrokkenheid
en -participatie worden versterkt?
- Welke instrumenten zijn vereist en hoe kunnen deze worden ingezet in
werkmodellen?
- Welke werkmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en
geëvalueerd?
Op basis van informatie die is verzameld via literatuurstudie, expertraadpleging
en gevalsstudies is een verbetercyclus ontwikkeld om de betrokkenheid en
participatie van ouders te optimaliseren.
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Voorwoord

Met de inwerkingtreding van de AMvB doelstelling en de bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 blijft er voor gemeenten relatief weinig ruimte voor gezinsgerichte programma’s. Deze mogen namelijk slechts worden bekostigd uit de
coördinatiepost voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Hoewel er
belangstelling is voor de gezinsgerichte programma’s, is hier al enige tijd weinig in
geïnvesteerd. Juist bij het gaan ontbreken van deze programma’s groeit wel de behoefte om de rol van ouders bij de ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) nadrukkelijker in beeld te brengen.
Er is op dit gebied veel onderzoek, met name uit de Verenigde Staten, dat laat zien
dat ouderbetrokkenheid in combinatie met centrumgerichte voorzieningen goed kan
worden ingericht, maar het ontbreekt aan een analyse van de cruciale factoren en
omzetting daarvan in werkmodellen voor de Nederlandse situatie.
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het ITS - Expertisecentrum Ouders,
Radboud Universiteit Nijmegen, een analyse gemaakt van de cruciale factoren van
VVE-programma’s in binnen- en buitenland en de omzetting in werkmodellen voor
de Nederlandse situatie.
Het onderzoek startte begin 2007 en is medio 2008 afgerond.
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door dr. Frederik Smit, dr. Geert Driessen,
drs. Jos van Kuijk (ITS) en drs. Cees de Wit (KPC Groep). Bij de dataverzameling en
de beschrijving van de gevalsstudies hebben Martijn Davelaar en Chloë van Vliet een
belangrijke rol gespeeld.
De onderzoekers stellen er prijs op te verklaren dat zij op een zeer constructieve wijze
bij opzet en rapportage begeleid zijn door Peter Winia, Afdeling Onderwijs en Opbrengsten, Directie Primair Onderwijs, Ministerie van OCW.
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Een speciaal woord van dank geldt leden van internationale expertpanels, directies,
bestuursleden, leidsters/leerkrachten van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen en ouders die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

ITS – Radboud Universiteit Nijmegen
Nijmegen, oktober 2008
dr. Jeroen Winkels
directeur

vi

vii

Inhoudsopgave

Voorwoord

v

1 Samenvatting en conclusies
1.1 Inleiding
1.2 Aanleiding, onderzoeksvragen, -opzet en –uitvoering
1.3 Resultaten

1
1
1
2

2 Achtergronden van het onderzoek
2.1 Inleiding
2.2 Ontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse periode
2.2.1 Achtergronden en analysekader
2.2.2 Toegenomen aandacht VVE
2.2.3 Missie, visie, doelen en strategie van VVE-instellingen
2.2.4 Het gebruik van VVE
2.2.5 Onderzoek naar effecten van VVE en rol ouders
2.2.6 Knelpunten
2.2.7 Recente ontwikkelingen
2.3 Relatie ouders en VVE
2.3.1 Enkele juridische aspecten
2.3.2 Ouderbetrokkenheid en –participatie binnen VVE-programma’s
2.3.3 Specifieke knelpunten ouderbetrokkenheid allochtone ouders
2.4 Krachtenveld VVE-instellingen en ouders
2.5 Samenvattend

5
5
5
5
11
12
13
16
22
25
26
27
27
34
36
37

3 Onderzoeksopzet en -uitvoering
3.1 Inleiding
3.2 Aanleiding en doel van het onderzoek
3.3 Centrale vraagstelling
3.4 Onderzoeksopzet en -uitvoering
3.4.1 Voorbereidingsfase
3.4.2 Vaststellen cruciale factoren versterking ouderbetrokkenheid en
–participatie
3.4.3 Vaststellen instrumenten vereist voor het optimaliseren van
ouderbetrokkenheid en -participatie

39
39
39
40
40
40

viii

41
42

3.4.4 Inzet instrumenten bij de ontwikkeling van werkmodellen om
betrokkenheid en -participatie van ouders bij instellingen te
vergroten
3.5 Verdere opbouw van het rapport
4 Conceptualisering partnerschapsprofielen en cruciale factoren
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
4.1 Inleiding
4.2 Conceptualisering partnerschapsprofielen en typen organisaties VVEinstellingen
4.2.1 Samenhangen tussen organisatiemodellen en partnerschapsprofielen
4.2.2 Relatie tussen beroepskrachten en ouders
4.3 Cruciale factoren
4.4 Samenvattend

47
48

49
49
49
52
53
56
61

5 Functioneren ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
5.1 Inleiding
5.2 Vormgeving ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
5.2.1 Visie op partnerschap
5.2.2 Vormgeving van partnerschap
5.3 Gehanteerde instrumenten ten behoeve van de partnerschapsontwikkeling
tussen leidsters/leerkrachten en ouders
5.4 Samenvattend

63
63
63
64
67

6 Versterken ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
6.1 Inleiding
6.2 Veranderingsproces
6.3 Gewenste veranderingen
6.4 Instrumenten om plannen te realiseren
6.5 Samenvattend

73
73
73
75
76
78

7 Inzet instrumenten bij ontwikkeling partnerschaps-modellen
7.1 Inleiding
7.2 Inzet instrumenten als onderdeel van een verbetercyclus
7.3 Checklists ontwikkelen visie op partnerschap en vormgeving van
partnerschap
7.4 Inzet van instrumenten bij cultuurbeïnvloedingsmodel
7.5 Inzet instrumenten ontwikkeling van partnerschapsmodellen in
kleine(re) en grote gemeenten
7.6 Samenvattend

81
81
81

69
72

82
85
88
91

ix

8 Voorwaarden inzet instrumenten
8.1 Inleiding
8.2 Optimaliseren partnerschapsrelatie beroepskrachten en ouders
8.3 Voorwaarden inzet instrumenten bij ontwikkeling partnerschapsmodellen
8.4 Samenvattend

93
93
93
94
96

Bijlage 1 – Resultaten analyse PRIMA-gegevens 2005
Bijlage 2 – (bij hoofdstuk 5) Figuur B5.1 – Ambities van de veertien
onderzochte instellingen
Bijlage 3 – (bij hoofdstuk 5) Schema B5.3
Bijlage 4 – (bij hoofdstuk 6) Schema B6.2 Gewenste veranderingsproces
samenwerking instelling en ouders
Bijlage 5 – Geraadpleegde literatuur

99

x

107
115
117
159

xi

1

Samenvatting en conclusies

1.1 Inleiding
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar cruciale factoren van
VVE-programma’s in binnen- en buitenland en de omzetting daarvan in werkmodellen voor de Nederlandse situatie. In paragraaf 1.2 worden de aanleiding, onderzoeksvragen, -opzet en -uitvoering geschetst. We sluiten het hoofdstuk af met de resultaten.

1.2 Aanleiding, onderzoeksvragen, -opzet en –uitvoering
Aanleiding
Met de inwerkingtreding van de AMvB doelstelling en de bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 blijft er voor gemeenten relatief weinig ruimte voor gezinsgerichte programma’s. Deze mogen namelijk slechts worden bekostigd uit de
coördinatiepost voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Hoewel er
belangstelling is voor de gezinsgerichte programma’s, is hier al enige tijd weinig in
geïnvesteerd. Juist bij het gaan ontbreken van deze programma’s groeit wel de behoefte om de rol van ouders bij de ontwikkeling van jonge kinderen (0-6 jaar) nadrukkelijker in beeld te brengen.
Er is op dit gebied veel (m.n. internationaal) onderzoek dat laat zien dat ouderbetrokkenheid in combinatie met centrumgerichte (ofwel instellingsgerichte) voorzieningen
goed kan worden ingericht, maar het ontbreekt aan een analyse van de cruciale factoren en omzetting daarvan in werkmodellen voor de Nederlandse situatie.
Ouders kunnen via hun betrokkenheid bij en participatie bij voorschoolse en vroegschoolse educatie een belangrijke bijdrage leveren aan de onderwijskansen van hun
kinderen. Wij verstaan in dit onderzoek onder ouderbetrokkenheid de betrokkenheid
van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis (bijvoorbeeld
voorlezen) en bij VVE-instellingen (bijvoorbeeld voeren van besprekingen over gezins- en kleuterportfolio’s met de leidster/leerkracht). Ouderparticipatie definiëren
we als actieve deelname van ouders aan activiteiten bij een VVE-instelling. We maken daarbij een onderscheid tussen niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld leveren van hand- en spandiensten) en geïnstitutionaliseerde
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vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld zitting hebben in de ouderraad, inspraakorgaan of het bestuur van een VVE-instelling).
Onderzoeksvragen
1. Hoe kan op basis van een analyse van de cruciale factoren de ouderinzet en ouderbetrokkenheid worden versterkt?
2. Welke instrumenten zijn vereist en hoe kunnen deze worden ingezet in een aantal
werkmodellen?
3. Welke werkmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in een aantal gemeenten, waaronder enkele grote en enkele kleine (plattelands)gemeenten?
Onderzoeksopzet en -uitvoering
Het onderzoek is uitgevoerd van begin 2007 tot medio 2008. Het onderzoek bestaat
uit zes op elkaar voortbouwende fasen: (1) het onderscheiden en het voorkomen van
VVE-varianten, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie, (2) het vaststellen van de
effectiviteit van cruciale factoren, (3) het omzetten van cruciale factoren in werkmodellen, (4) het ontwikkelen, uitvoeren van werkmodellen, (5) evaluatie werkmodellen,
(6) beschrijving output.

1.3 Resultaten
Per onderzoeksvraag worden de belangrijkste uitkomsten weergegeven.
Onderzoeksvraag 1: Hoe kan op basis van een analyse van de cruciale factoren de
ouderinzet en ouderbetrokkenheid worden versterkt?
De ouderinzet en ouderbetrokkenheid kan worden versterkt door een visie op partnerschap tussen beroepskrachten en ouders te ontwikkelen en daarbij aandacht te
schenken aan de volgende cruciale factoren: de ambities van de instelling, functioneren van het team, het pedagogisch-didactisch klimaat, de grondhouding van de
beroepskrachten en de sfeer van werken. Bij de vormgeving van partnerschap tussen
beroepskrachten en ouders te focussen op de realisatie van pedagogische doelen,
toerustingsdoelen, organisatiedoelen en democratische doelen.
Onderzoeksvraag 2: Welke instrumenten zijn vereist en hoe kunnen deze worden
ingezet in een aantal werkmodellen?
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De ontwikkeling van partnerschap tussen beroepskrachten en ouders werkt met name
als beide partijen daar prijs op stellen en er moeite voor willen doen. De vereiste
instrumenten die instellingen kunnen inzetten, hebben tot doel:
• bereidheid van leidsters/leerkrachten om richting ouders als partners op te treden
en de bereidheid van ouders om te participeren te vergroten;
• betrokkenheid van leidsters/leerkrachten richting ouders te tonen en de betrokkenheid van ouders bij de instelling te vergroten;
• bekwaamheid van leidsters/leerkrachten als professionals te tonen en de bekwaamheid van ouders als opvoeders te vergroten.
De volgende instrumenten kunnen worden ingezet bij ontwikkeling van een verbetercyclus voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:
• checklists om te reflecteren over de visie op partnerschap en de vormgeving van
partnerschap met ouders;
• gebruik maken van een cultuurbeïnvloedingsmodel om vast te stellen wat men wil
veranderen ten aanzien van de relatie met de ouders;
• de ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re) en grote gemeenten om
vast te stellen hoe men de relatie met ouders wil veranderen.
De verschillen tussen de feitelijke en de gewenste toestand kunnen de basis vormen
voor een ontwikkelingsplan of scholingsplan.
Onderzoeksvraag 3: Welke werkmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld,
uitgevoerd en geëvalueerd in een aantal gemeenten, waaronder enkele grote en
enkele kleine (plattelands)gemeenten?
Partnerschapsmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in kleine(re) en grote gemeenten. In te zetten instrumenten zijn:
• intakegesprekken met ouders;
• (groeps)gesprekken met ouders, leidsters/leerkrachten over ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie;
• (groeps)gesprekken met ouders, leidsters/leerkrachten over hun rol bij het gebruik
van methoden in de instelling;
• exitgesprekken met ouders.
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Achtergronden van het onderzoek

2.1 Inleiding
We schetsen in paragraaf 2.2 ontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse periode. In
paragraaf 2.3 gaan we in op de relatie ouders en VVE. Het krachtenveld VVEinstellingen en ouders staat centraal in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 vatten we het
hoofdstuk samen.

2.2 Ontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse periode
Vanuit de achtergrond van VVE worden eerst de begrippen binnen dit veld verhelderd. Vervolgens schetsen we de toegenomen aandacht voor VVE. In de volgende
paragrafen komen de missie en de doelen van VVE aan de orde en wordt ingegaan op
de verschillende instellingen waar en de wijzen waarop vorm wordt gegeven aan
VVE. Daarna wordt ingegaan op wat onderzoek naar effecten van VVE tot nu toe
heeft opgeleverd. We besluiten deze paragraaf met knelpunten en recente ontwikkelingen.

2.2.1 Achtergronden en analysekader
Begrippen
In het onderhavige rapport gebruiken we een veelheid aan begrippen die te maken
hebben met opvang en onderwijs. In de literatuur en in het dagelijkse spraakgebruik is
de betekenis van die begrippen niet altijd even eenduidig. Hierna doen we een poging
om tot een eerste definiëring en omschrijving te komen. Later in het rapport zullen
deze begrippen nader worden uitgediept. De informatie voor deze paragraaf is afkomstig uit diverse bronnen, bijvoorbeeld Driessen & Doesborgh (2004), Jepma, Kooijman & Van der Vegt (2007), Leseman & Van der Leij (2004), Smit, Driessen, Sluiter
& Brus (2007), en Wever e.a. (2005).
Wij verstaan in dit onderzoek onder ouderbetrokkenheid de betrokkenheid van ouders
bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis (bijvoorbeeld voorlezen)
en bij de VVE-instelling (bijvoorbeeld het voeren van besprekingen over gezins- en
kleuterportfolio’s met de leidster/leerkracht). Ouderparticipatie definiëren we als
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actieve deelname van ouders aan activiteiten bij de instelling. We maken daarbij een
onderscheid tussen niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld het leveren van hand- en spandiensten) en geïnstitutionaliseerde vormen van
ouderparticipatie (bijvoorbeeld het zitting hebben in een ouderraad, medezeggenschapsraad of bestuur). Het concept partnerschap wordt gehanteerd om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen ouders en opvang- en onderwijsinstellingen vorm te
geven (Epstein, 2001).
Onder werk- en partnerschapsmodellen verstaan we in dit onderzoek hulpmiddelen
om de complexe situatie van de relaties tussen VVE-instellingen en ouders te vereenvoudigen, te beschrijven en te verbeteren. Onder instrumenten verstaan we de middelen die VVE-instellingen kunnen hanteren om de gewenste doelen met betrekking tot
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te realiseren.
Door middel van kinderopvang wordt de opvoeding van de ouders gedeeltelijk overgenomen. Onder formele kinderopvang verstaan we het bedrijfsmatig verzorgen en
opvoeden van kinderen. Informele kinderopvang is kinderopvang die niet in geïnstitutionaliseerd verband plaatsvindt. Dit kan de opvang zijn door grootouders en onbetaalde oppas, bijvoorbeeld door familie of vrienden (Brands, Jongsma & Plantenga,
2004). 1
Een kinderdagverblijf, ook wel een crèche genoemd, is bedoeld voor kinderen van 6 à
8 weken tot 4 jaar. De meeste kinderdagverblijven zijn open van maandag tot en met
vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Sommige kinderdagverblijven zijn een aantal weken
per jaar gesloten, bijvoorbeeld rond Kerstmis of in de zomer. In kinderdagverblijven
worden de kinderen in groepen opgevangen. De groepssamenstelling kan variëren
van kinderen met vrijwel dezelfde leeftijd (horizontale groep) tot groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar (verticale groep). De tijd dat het kind wordt opgevangen wordt
meestal aangegeven in ‘dagdelen’, dat wil zeggen een ochtend of een middag. Veel
kinderdagverblijven hanteren een minimum aantal dagdelen in verband met hun pedagogische beleid.

1 Ten gevolge van de Wet Kinderopvang is dit onderscheid niet helemaal helder meer. Door deze wet
kunnen namelijk grootouders, andere familieleden en bekenden die tot dan dit werk gratis verrichten
en tot de informele opvang werden gerekend nu een vergoeding krijgen als gastouders en daarmee
tot de formele opvang worden gerekend (Tweede Kamer, 2005). Andere onderscheidende kenmerken blijven echter staan, namelijk dat in de formele opvang doorgaans specifiek daartoe opgeleide
professionals werkzaam zijn, terwijl dat in de informele opvang niet het geval is, en dat deze professionals hun werkzaamheden als een beroep verrichten.
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Een peuterspeelzaal is een op de leeftijdsgroep van peuters (2- tot 4-jarigen) afgestemde kindvriendelijke, uitdagende ruimte waar ze kunnen spelen, hun motorische
mogelijkheden ontwikkelen, de woordenschat uitbreiden en hun sociale vaardigheden
kunnen vergroten. Er worden groepsactiviteiten aangeboden, maar er wordt ook rekening gehouden met het individu. Voor veel kinderen is de peuterspeelzaal de eerste
kennismaking met de buitenwereld zonder de vertrouwde gezinsleden. Doorgaans
bezoeken peuters de speelzaal 2 à 3 dagdelen per week.
Een Voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal en (de kleutergroepen van)
een basisschool voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. In principe wordt in de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 dezelfde methode gebruikt en is er sprake van een doorgaande lijn. Dat maakt de overgang van peuterspeelzaal naar school gemakkelijker.
Een Voorschool werkt met twee leidsters of leerkrachten per groep, althans dat is het
streven. Daardoor krijgt het kind meer aandacht. Een Voorschool betrekt de ouders
nauw bij de ontwikkeling van de kinderen en organiseert speciale ouderbijeenkomsten. Voor kinderen die de Nederlandse taal niet goed spreken, is de Voorschool een
goed begin. De Voorschool vermindert de (taal)achterstand en maakt de stap naar de
basisschool makkelijker. Peuters met een (taal)achterstand kunnen vier dagdelen per
week naar de Voorschool. Maar ook peuters zonder achterstand ontwikkelen zich dan
beter. Om die reden hebben veel peuterspeelzalen een Voorschoolprogramma. Het
consultatiebureau bepaalt of het kind naar de Voorschool zou moeten. Een peuter die
een Voorschoolprogramma volgt, wordt vaak gedurende anderhalf jaar vier ochtenden per week begeleid. De groepen bestaan uit ongeveer 15 kinderen en staan onder
leiding van gediplomeerde peuterleidsters. De ontwikkeling van het kind wordt
nauwkeurig bijgehouden en er is regelmatig overleg tussen leiding en ouders over het
kind.
De Vroegschool is bedoeld voor kinderen van 3,5 tot 4 jaar die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben. Om te voorkomen dat een kleuter al begint met een achterstand wanneer het op de basisschool start, volgt het kind een programma dat een half
jaar duurt. De groepen bestaan uit circa 15 kinderen en worden begeleid door gediplomeerde peuterleidsters. De Vroegschool is gratis. De moeders van de Vroegschool-kinderen zijn doorgaans verplicht deel te nemen aan een oudercursus met een
taalcomponent.
De Voorschool en de Vroegschool lijken op elkaar wat doelstelling betreft. Ze zijn
verschillend in de aanvangsleeftijd voor de peuter (vanaf 3 jaar), de programmatische
aansluiting op de basisschool en de methoden. Bij een Voorschool wordt gewerkt met
een VVE-programma, zoals Piramide of Kaleidoscoop. In de VVE is de Voorschool
afhankelijk van de bereidheid van ouders daarvoor te kiezen. Is die keus eenmaal
gemaakt, dan vloeit daaruit vrijwel automatisch de overstap naar de bijbehorende
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Vroegschool (groepen 1 en 2 van de basisschool) voort. De Vroegschool is echter niet
afhankelijk van de bereidheid van ouders, maar het begin van de leerplicht. 2
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt een belangrijk onderdeel van het
brede aanbod in het lokale algemene en preventieve jeugdbeleid. Het gaat hierbij om
ontwikkelingsstimulering van kinderen in de voorschoolse periode (2- en 3-jarigen)
tot en met de vroegschoolse periode (4- en 5-jarigen) met als doel onderwijsachterstanden te voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk aan te pakken.
Wat VVE betreft kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een strikte en een
uitgebreide definitie. Volgens de uitgebreide definitie vallen alle activiteiten die in de
voor- en vroegschoolse periode in georganiseerd verband worden uitgevoerd onder
VVE. Immers, al die activiteiten kunnen bijdragen aan het voorkomen dan wel bestrijden van ontwikkelingsachterstanden. Dit betekent dus dat wanneer een kind een
kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een Vroeg- of Voorschool bezoekt er feitelijk sprake is van voor- en vroegschoolse educatie. Volgens de strikte definitie is er
pas sprake van VVE als er binnen de genoemde instellingen een specifiek programma
wordt aangeboden dat is ontwikkeld om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen of
bestrijden. Binnen de strikte definitie kan echter nog een nader onderscheid worden
aangebracht tussen ‘echte’ en ‘niet-echte’ programma’s (zie Wever e.a., 2005). Bij
‘echte’ programma’s dient voldaan te worden aan een aantal criteria:
• vroeg beginnend (op 2- of 3-jarige leeftijd);
• ‘centre based’ (instellingsgericht, i.c. kinderopvanginstelling, peuterspeelzaal,
basisschool);
• doorlopend tot in het basisonderwijs (groep 1 en 2);
• intensief (minimaal 4 dagdelen per week);
• gekwalificeerd personeel (getraind in het werken met het VVE-programma);
• keuze uit de landelijk erkende programma’s Piramide, Kaleidoscoop en Startblokken of een ander door de gemeente gekozen programma.
‘Niet-echte’ programma’s zijn dan VVE-programma’s die niet voldoen aan genoemde criteria. 3 Feitelijk sluit deze definitie dan ook alle gezinsgerichte programma’s (zie
hierna) uit. Zoals al opgemerkt, ontbreekt het in het veld vaak aan overeenstemming
over het gebruik van het begrip ‘VVE’, wat niet zelden tot spraakverwarring leidt.

2 De leerplicht start pas op 5-jarige leeftijd; dus bezoek van groep 1 van het basisonderwijs is op
vrijwillige basis.
3 Volgens Wever e.a. (2005) is vooralsnog gekozen voor een prestatie-indicator die eenduidig informatie verschaft over de opbrengst van gevoerd beleid, namelijk de feitelijke deelname van de doelgroep aan het type interventie dat bewezen effectief is. We zullen later laten zien dat de effectiviteit
van de genoemde landelijk erkende programma’s niet of slechts ten dele is aangetoond en dat er
naar de effectiviteit van andere (vaak lokaal ontwikkelde) programma’s waaruit gemeentes kunnen
kiezen doorgaans geen onderzoek is verricht, laat staan dat de effectiviteit ervan is aangetoond.
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VVE-programma’s
De doelgroep van VVE-programma’s wordt in principe gevormd door kinderen die
tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid behoren. Zij worden doorgaans geïdentificeerd op basis van het opleidingsniveau van de ouders (in het kader
van de zogenoemde gewichtenregeling zoals die in het basisonderwijs geldt). Op
landelijk niveau bestaat er echter geen formele definiëring van de doelgroep; gemeenten en schoolbesturen hebben zelf de vrijheid te bepalen wie tot de doelgroep behoort
en wie niet. 4
Binnen de VVE-programma’s wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen gezinsgerichte programma’s, centrumgerichte programma’s en combinaties van beide.
Gezinsgerichte programma’s hebben tot doel ouders te bewegen de ontwikkeling van
hun kinderen te stimuleren en hun kinderen deel te laten nemen aan de voorschoolse
voorzieningen. Gezinsgerichte programma’s zijn bijvoorbeeld Spel aan huis, Rugzak,
Spel- en boekenplan, Instapje, Opstapje, Opstap, en Klimrek. Centrumgerichte programma’s worden in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen uitgevoerd en zijn op kinderen zelf gericht. Deze programma’s bevatten veelal een sterke
cognitieve component. Binnen de groep centrumgerichte programma’s kan een nader
onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld integrale instellingsprogramma’s
(bijvoorbeeld Kaleidoscoop, Piramide, Startblokken & Basisontwikkeling), specifieke
instellingsprogramma’s (bijvoorbeeld Taalstimuleringsprogramma’s, SamenRekenen,
Stimuleringsprogramma’s sociaal-emotionele ontwikkeling) en toeleidingsprogramma’s (bijvoorbeeld Stap in, Samenspel, Speel mee).
Activerende participatiemaatschappij
De afgelopen jaren heeft ons land een geleidelijke transformatie doorgemaakt van een
overwegend passieve inkomensherverdelende verzorgingsstaat naar een activerende
participatiemaatschappij (De Gier, 2007; SER, 2006). In plaats van verdelende
rechtvaardigheid staan in de activerende participatiemaatschappij andere normatieve
principes centraal. Dit zijn achtereenvolgens: eigen verantwoordelijkheid, verdienste
en productiviteit. Doel van de activerende participatiemaatschappij is het realiseren
van wat vroeger werd aangeduid als ‘volledige werkgelegenheid’. In lijn met op
Europees niveau geformuleerde doelstellingen, zal omstreeks 2010 minimaal 70%
van de beroepsbevolking betaald werk moeten doen door actief te participeren op de
arbeidsmarkt. Werk en inkomen zullen in zeer belangrijke mate het niveau van wel-

4

Uit de VVE-monitor (Jepma, Kooijman & Van der Vegt, 2007) blijkt dat de peuterspeelzalen en
basisscholen in 65, respectievelijk 84% van de gemeenten uitgaan van de gewichtenregeling. Kinderdagverblijven doen dat echter slechts in 10% van de gemeenten. Daarbij zijn er echter wel grote
verschillen naar gemeentegrootte: in kleinere gemeenten hanteert men aanzienlijk vaker andere criteria dan die uit de gewichtenregeling. Overigens blijkt uit Wever e.a. (2005) dat de meerderheid
van de kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden dat doen zonder gemeentelijke subsidie.
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vaart en welzijn van de bevolking moeten schragen. De activerende participatiemaatschappij vervult in dit opzicht vergelijkbare functies als de vroegere verzorgingsstaat,
zij het met één duidelijk verschil. Als gevolg van het sterk toegenomen accent op
betaald werk zullen huishoudens per saldo minder tijd overhouden voor het verrichten
van vrijwilligerswerk. Nu hoeft meer inzet in betaald werk niet automatisch te betekenen dat er minder belangstelling en ruimte is voor vrijwilligerswerk in de kinderopvang en op school. Sociaal kapitaal en cognitieve capaciteiten spelen daarbij een
rol (Gesthuizen, 2004).
Werk is de sleutel tot maatschappelijke participatie (Rinnooy Kan, 2007). Volgens de
Emancipatiemonitor 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stagneert de
emancipatie in Nederland. Veel vrouwen zijn de afgelopen jaren weliswaar buitenshuis gaan werken, maar de groei blijft achter bij de streefcijfers zoals geformuleerd in
het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 (MinSZW, 2005). Vooral onder
laaggeschoolde vrouwen en vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond
blijft de arbeidsmarktparticipatie laag. Veel vrouwen werken bovendien in deeltijd.
Dat heeft uiteraard consequenties voor het inkomen. In 2005 is slechts 42% van de
vrouwen economisch zelfstandig; economisch zelfstandig wil in dit verband zeggen
dat zij ten minste 70% van het minimumloon verdienen (Portegijs, Hermans & Lalta,
2006). In het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie wordt zwaar ingezet op economische
zelfstandigheid van vrouwen. Een eigen inkomen, zo wordt gesteld, schept ruimte
voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en biedt bescherming tegen
(uitkerings)afhankelijkheid en armoede. Doel van het emancipatiebeleid is dat in
2010 ten minste 65% van de vrouwen van 15-65 jaar een baan heeft van twaalf uur of
meer per week, en dat in ieder geval 60% van de vrouwen economisch zelfstandig is
(Tweede Kamer, 2005/2006).
In Nederland is de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen traag op gang gekomen. Pas
in de jaren tachtig is er sprake van de ‘onstuitbare opkomst van de werkende gehuwde
vrouw’, zij het dat deze opkomst vooral in deeltijd plaatsvond. De oorzaak van de
trage arbeidsmarktparticipatie en de hoge deeltijdfactor zou het zorgideaal van Nederlandse moeders zijn. Nederlandse moeders willen graag moederen: graag ‘doe-hetzelven’. Zij zouden een sterke voorkeur hebben om tenminste een deel van de zorg
voor de kinderen in eigen hand te houden en het ouderschap niet te socialiseren zoals
in de Scandinavische landen, of uit te besteden aan de markt, zoals in de Verenigde
Staten (Bovenberg, 2003). In de praktijk blijkt het Nederlandse zorgideaal echter
tamelijk plooibaar. Zo meldt de kinderopvang over 2006 groeicijfers van 7 tot 20%,
vooral onder invloed van een stijgende conjunctuur en dalende prijzen. Een dergelijke
ontwikkeling suggereert niet direct een grote voorkeur voor zelf zorgen; eerder een
onderdrukte vraag naar ondersteunende diensten.
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Stad - platteland
Het is evident dat er wat VVE-voorzieningen betreft verschillen zijn tussen grote(re)
steden en plattelandsgemeenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diversiteit van het
aanbod, dat op het platteland vaak minder uitgebreid is en waardoor de keuzemogelijkheden voor ouders daar veelal beperkter zijn. Een factor die daarbij ongetwijfeld
een rol speelt is de bereikbaarheid voor de ouders: in een grote gemeente liggen de
voorzieningen dichterbij dan in een plattelandsgemeente die tien dorpskernen telt en
waar de voorziening alleen in de hoofdkern beschikbaar is. Dit is er wellicht de oorzaak van dat het aantal dagdelen dat een VVE-programma wordt aangeboden in kleinere gemeenten aanzienlijk lager ligt dan in grote(re) gemeenten (zie de VVE-monitor; Jepma, Kooijman & Van der Vegt, 2007). Verschillen zijn er ook ten aanzien van
de doelgroepen: in steden betreft het vooral allochtone achterstandskinderen, terwijl
het op het platteland voornamelijk om autochtone achterstandskinderen gaat. Opvallend is bijvoorbeeld dat, zoals uit de VVE-monitor blijkt, plattelandsgemeenten veelal
andere criteria hanteren voor de selectie van doelgroepkinderen dan de grote steden.
Dit kan er op duiden dat er op het platteland andersoortige problematieken spelen dan
in de steden. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat deze verschillen in
doelgroepen en problemen vervolgens ook consequenties hebben voor de keuze van
op de specifieke doelgroepen gerichte VVE-programma’s. Inderdaad blijkt uit de al
eerder aangehaalde VVE-monitor dat er forse verschillen zijn in het gebruik van de
verschillende programma’s. In de vier grote steden wordt bijvoorbeeld aanzienlijk
vaker een van de vier landelijk erkende programma’s ingezet dan in de plattelandsgemeenten. Een ander punt betreft de mate van scholing van de leidsters; op het platteland ligt het aandeel leidsters en leerkrachten dat geschoold is wat betreft VVE
aanzienlijk lager dan in de steden. Kortom, duidelijk is dat er op allerlei aspecten
grote verschillen bestaan tussen grote en kleine gemeenten; daarmee is er ook alle
aanleiding bij het onderhavige onderzoek met dit gegeven rekening te houden.

2.2.2 Toegenomen aandacht VVE
De afgelopen decennia is er sprake van een sterk toegenomen belangstelling voor
opvoedkundige en onderwijskundige activiteiten die worden ondernomen in de vooren vroegschoolse periode (Leseman & Cordus, 1994; Onderwijsraad, 1998; 2002;
RMO, 2002; OECD, 2000, 2001). Deze periode omvat de jaren voorafgaand aan de
start van kinderen in het basisonderwijs en de eerste jaren in het basisonderwijs, dus
van 0 tot 6 jaar 5 ; de activiteiten worden doorgaans samengevat onder de noemer
VVE: voor- en vroegschoolse educatie.
5 Soms laat men deze periode niet met de kleutergroepen (groep 1 en 2) eindigen, maar doorlopen tot
in de groepen 3 en 4.

11

De toegenomen aandacht heeft te maken met een aantal ontwikkelingen (Leseman,
2002; OECD, 2000). Op de eerste plaats is er door de gestegen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen grote behoefte ontstaan aan kinderopvang, met name in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (Onderwijsraad, 1998, 2002; Smit, Driessen, Sluiter &
Meijvogel, 2007). Op de tweede plaats worden VVE-activiteiten steeds meer gezien
als een middel om kinderen en ouders in sociaal-economische achterstandssituaties
beter voor te bereiden op het traject van formele scholing in het onderwijs. Het gaat
daarbij om compensatie voor deficiten in de thuissituatie en preventie van ontwikkelingsachterstanden, zowel op cognitief als sociaal-psychologisch gebied (Mulder,
1996). Op de derde plaats speelt de rond 1965 in gang gezette en nog steeds voortdurende immigratie een belangrijke rol. De instroom van grote groepen allochtonen,
voor een belangrijk deel uit niet-westerse landen, plaatst de Nederlandse samenleving
voor grote problemen. Bij deze problemen ten gevolge van migratie bestaat er overlap
met die welke samenhangen met sociaal-economische factoren, maar daarnaast zijn er
ook specifieke problemen ten gevolge van linguïstische en culturele verschillen tussen de allochtone gezinnen en dominante autochtone bevolking. Er doen zich moeilijkheden voor met betrekking tot de gehanteerde opvoedingsstijl, het ouderlijk onderwijsondersteunende gedrag, en de linguïstische competenties wat betreft het
Nederlands van ouders en kind (Smit & Driessen, 2002; Smit, Driessen & Doesborgh,
2002; Pels, 2000). Wat dit laatste betreft heeft onderzoek laten zien dat met name
Turkse en Marokkaanse kinderen al bij de start van hun loopbaan in het basisonderwijs een taalachterstand hebben van twee jaar en dat zij die later nauwelijks meer
inhalen (Driessen, 1996; Driessen, Van der Slik & De Bot, 2002). Het besef is gegroeid dat deze achterstanden slechts in beperkte mate door het onderwijs kunnen
worden weggewerkt en dat ze daarom voordat de betreffende kinderen in het onderwijs starten, moeten worden aangepakt. Hiermee heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de bestrijding van onderwijsachterstanden naar de preventie ervan. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat een extra bijdrage aan de preventie te verwachten valt,
wanneer de activiteiten in de voorschoolse periode en de activiteiten in de eerste jaren
binnen de basisschool, de vroegschoolse periode, goed op elkaar zijn afgestemd en er
in feite sprake is van een doorgaande lijn.

2.2.3 Missie, visie, doelen en strategie van VVE-instellingen
Onder de noemer VVE valt een uiteenlopend aanbod aan activiteiten. Deze zijn gericht op verschillende doelgroepen, zowel qua achtergronden, behoeften als leeftijdsfase. Daarmee samenhangend kennen de activiteiten ook elk hun eigen doelstelling en
aanpak (OECD, 2000). Een VVE-instelling heeft een missie welke aangeeft wat haar
bestaansgrond is. Waar men op langere termijn wil uitkomen betreft de visie van de
organisatie. Welk meetbaar resultaat op welk moment bereikt moet zijn, is het doel
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van de instelling. Een strategie (actieplan) geeft aan hoe een geformuleerd doel bereikt gaat worden. Zie Figuur 2.1.

Figuur 2.1 – Samenhang van strategische begrippen (Weggeman, 2007)
Samengesteld
begrip
‘

Basisbegrip

Missie
Collectieve
ambitie
Visie

Doel

Omschrijving

Exclusiviteit

Waarom
Geeft aan waarom de organisatie
moet blijven bestaan; wat haar
raison d’être is

Er is slechts één missie per
organisatie, één missie die
voor alle organisatieonderdelen geldt

Waarheen
Geeft aan waar men op langere
termijn wenst uit te komen; wat
het werkend perspectief is

Er is slechts één visie per
organisatieonderdeel
(business unit, afdeling,
dienst; faculteit en dergelijke).

Wat
Geeft aan welk meetbaar
resultaat op welk moment bereikt
moet zijn.

Een organisatie-onderdeel
kan meerdere doelen
nastreven.

Hoe
Actieplan dat aangeeft hoe een
geformuleerd doel bereikt gaat
worden.

Voor elk doel geldt op
eenzelfde moment slechts
één strategie.

Beleid
Strategie

Leseman (2002; vgl. Karoly, Kilburn & Cannon, 2000) maakt een onderscheid naar
het doel of de maatschappelijke functie, namelijk opvang, onderwijs of een combinatie van beide. Daarnaast is ook een onderscheid mogelijk naar het object van de gehanteerde strategie: het kind, de ouders of het gezin, de gemeenschap of buurt, of op
combinaties van deze drie. Een volgende indeling is die naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Dat kan zijn het gezin, een centrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal, school), of, in ruimer verband, de gemeenschap (bijvoorbeeld oudergroepen). Ook hier is een combinatie van locaties mogelijk. Daarnaast kunnen de
activiteiten worden onderscheiden naar de mate van professionaliteit van de uitvoerder (professional, paraprofessional, niet (specifiek) opgeleid), de aard van financiering (gesubsidieerd, niet gesubsidieerd), de mate van formalisering en institutionalisering (formeel versus informeel, bijvoorbeeld opvang bij familie dan wel onderwijs
op school), en doelgroep (algemeen versus specifiek).

2.2.4 Het gebruik van VVE
Gegevens over het gebruik van VVE zijn slechts in beperkte mate beschikbaar; daarbij dient bovendien te worden aangetekend dat die informatie meestal niet erg actueel
en weinig betrouwbaar is. We bespreken hierna de situatie voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en specifieke VVE-programma’s.
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Kinderdagverblijven zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar en zijn in principe
gedurende alle werkdagen open. De primaire functie van kinderdagverblijven is opvang, voornamelijk in verband met arbeidsparticipatie van de ouders. Meestal is de
openstelling van deze instellingen daarom zodanig dat ouders hun kind kunnen brengen voordat ze naar hun werk gaan en na afloop weer kunnen ophalen. In 1999 waren
er 3255 kinderdagverblijven die door ongeveer 145.000 kinderen (ofwel 18,5% van
de betreffende leeftijdscategorie) werden bezocht gedurende gemiddeld 2 à 3 dagen
per week (Onderwijsraad, 2002). 6 In 2006 was het aantal, mede ten gevolge van de
Stimuleringsmaatregel Kinderopvang, gestegen tot bijna 215.000 (ofwel 27,4% van
de betreffende leeftijdscategorie) (Van der Vegt, Studulski & Kloprogge, 2007).
Peuterspeelzalen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende enkele dagdelen per week. Speelzalen hebben als voornaamste doel de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Daarnaast kunnen ze een bijdrage
leveren aan het voorkomen en signaleren van ontwikkelingsachterstanden (Onderwijsraad, 2002). Volgens schattingen van De Weerd & Van der Vegt (2001) waren er
in 2000 4255 speelzalen die doorgaans gedurende 2 dagdelen per week werden bezocht door circa 250.000 kinderen (ofwel 60% van de betreffende leeftijdscategorie).
Van de niet-westerse allochtone kinderen bezocht overigens slechts 35% een speelzaal.
VVE-programma’s zijn specifieke voorzieningen gericht op bepaalde categorieën van
ouders en kinderen, meestal uit sociaal-economische en etnisch-culturele achterstandssituaties. De uitvoering van deze programma’s vindt plaats in het gezin of in
een centrum, in het algemeen een peuterspeelzaal of basisschool; in kinderdagverblijven worden nauwelijks VVE-programma’s uitgevoerd (Wever e.a., 2005). De programma’s richten zich op kinderen tot 8 jaar en/of hun ouders. Het gaat hier om een
zeer divers aanbod van zowel op centraal als lokaal niveau ontwikkelde voorzieningen. Het accent ligt op ontwikkelingsstimulering dan wel opvoedingsondersteuning.
Over deelnamecijfers is weinig bekend. De OECD (2000) noemt bijvoorbeeld voor de
verschillende zogenoemde Stap-programma’s voor het jaar 1998 een getal van ruim
11.000; Vedder & Kloprogge (2001) komen (echter) op circa 30.000 kinderen.
Voor de landelijke VVE-monitor zijn voor 2007 schattingen gemaakt van het bereik
van de VVE-doelgroep (volgens de nieuwe gewichtenregeling die uitgaat van het
opleidingsniveau van de ouders), met daarbij een uitsplitsing naar voorschools (kinderopvang en peuterspeelzalen) en vroegschools (basisscholen) (Jepma, Van der Vegt

6 Over informele kinderopvang zijn nauwelijks (betrouwbare) gegevens beschikbaar. Volgens de
Volkskrant van 18 januari 2008 zouden er via gastouderbureaus ruim 73.000 kinderen worden opgevangen.
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& Kooiman, 2007). Voor de voorschoolse fase gaat het om ruim 23.000 kinderen
ofwel 53% van de doelgroep; voor de vroegschoolse fase om bijna 40.000 kinderen
ofwel een bereik van 67%. Naast doelgroepkinderen nemen nog een groot aantal
andere kinderen deel aan VVE, meer nog dan de doelgroepleerlingen zelfs. In totaal
nemen ruim 60.000 kinderen deel aan voorschoolse educatie en 90.000 aan vroegschoolse educatie. De monitor geeft ook informatie over het gebruik van afzonderlijke VVE-programma’s, echter, die heeft alleen betrekking op de vraag of een programma in een gemeente wordt gebruikt en niet over het aantal instellingen of
kinderen dat er mee werkt. Er worden vier categorieën van programma’s onderscheiden. De meest gebruikte programma’s vallen in de categorie integrale programma’s:
Piramide (51% van de gemeenten), Startblokken/Basisontwikkeling (36%), Kaleidoscoop (11%) en Ko-totaal (11%). Wat betreft de categorie instellingsgerichte programma’s voor de cognitieve of taalontwikkeling staan Ik ben Bas (31% van de gemeenten), Taallijn VVE (30%) en Boekenpret (29%) bovenaan. Binnen de categorie
gezinsgerichte programma’s (voor ouder en kind) voor ontwikkelingsstimulering zijn
de meest genoemde programma’s: Opstapje (25% van de gemeenten), Opstap opnieuw (14%) en Spel aan huis (12%). Het gebruik van programma’s binnen de categorie Deskundigheidsbevordering, werving en toeleiding is aanzienlijk geringer. Het
meest genoemd is Video-interactiebegeleiding in VVE (9% van de gemeenten), daarnaast Stap-in (5%) en Samenspel (5%). In het algemeen is het bereik in grotere gemeenten groter dan in kleinere gemeenten op het platteland.
In Bijlage 1 staan de resultaten van analyses die zijn uitgevoerd op gegevens van de
laatste PRIMA-meting uit 2005. Het gaat in eerste instantie om deelnamecijfers van
leerlingen. De vraag luidde of de leerlingen in groep 2 deelnamen of hadden deelgenomen aan een VVE-programma. Het meest genoemde programma was Opstap
(4,0% van alle leerlingen in groep 2), gevolgd door Piramide (3,4%), Boekenpret
(1,9%) en Spel en boekenplan (1,4%). In totaal nam 11,3% van de leerlingen deel aan
een of ander programma of had er ooit aan deelgenomen. Op het niveau van de scholen gaf een derde van de scholen aan een programma te gebruiken, 12% was er zich
op aan het voorbereiden en 55% maakte er geen gebruik van. Gebruik van een VVEprogramma hangt in redelijk sterke mate samen met het percentage allochtone achterstandsleerlingen, wat minder sterk met de mate van verstedelijking van de plaats waar
de school is gevestigd en nog minder met het percentage autochtone achterstandsleerlingen.
In een recente inventarisatie betreffende het schooljaar 2006/07 van Nap-Kolhoff e.a.
(2008) worden cijfers gepresenteerd over het gebruik van VVE-programma’s op
schoolniveau. Van de 253 scholen die meewerkten aan het betreffende onderzoek
gebruikte 56% een programma. De meeste scholen (70%) gebruikten een programmagestuurd VVE-programma, de rest een ontwikkelingsgericht programma (23%) of
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een ander programma (7%). Onder de eerste categorie vallen Piramide (50%), Kototaal (15%) en Doe meer met Bas (5%); onder de tweede categorie vallen Startblokken/Basisontwikkeling (14%), Kaleidoscoop (7%) en Speelplezier (3%).
Zoals al opgemerkt, worden in de kinderopvang nauwelijks VVE-programma’s uitgevoerd. 7 Een schatting van Wever e.a. (2005) komt voor 2004 uit op 2887 (reguliere)
kinderdagverblijven waarvan er slechts 13 aan alle criteria van ‘echte’ VVEprogramma’s voldoen. 8 In totaal werken 40 kinderdagverblijven met VVE-programma’s zonder dat ze aan alle criteria voldoen. Voor heel Nederland komt dat neer op
een bereik van ongeveer 2000 kinderen die gemiddeld 3,5 dagdeel een programma
volgen, ofwel ongeveer 1000 kindplaatsen of 0,8% van het totaal aantal kindplaatsen
in de kinderopvang. Het meest gebruikte programma is Piramide.

2.2.5 Onderzoek naar effecten van VVE en rol ouders
Naar de effecten van VVE-voorzieningen is weliswaar op grote schaal onderzoek
verricht, maar praktisch al dat onderzoek heeft betrekking op de (duizenden - lokale varianten van) programma’s die in de Verenigde Staten worden uitgevoerd. Bovendien zijn er daarbij bijzonder grote verschillen naar het type voorziening dat onderzocht is. Hierna presenteren we allereerst in zijn algemeenheid enkele bevindingen;
deze zijn voornamelijk gebaseerd op buitenlands onderzoek. Daarna besteden we
aandacht aan enkele meer specifieke bevindingen uit Nederlands onderzoek. Op
voorhand willen we al opmerken dat in nagenoeg al het onderzoek de effecten van
deelname op de kinderen centraal staan; effectonderzoek waarbij is nagegaan wat de
invloed op de (rol van de) ouders is geweest ontbreekt doorgaans. Opvallend is ook
dat verreweg het meeste onderzoek focust op het product (i.c. de ‘outcomes’ bij de
kinderen: de kennis, gedragingen, vaardigheden en attitudes) en nauwelijks op het
proces (i.c. de vormgeving van de VVE, m.u.v. wellicht van enkele structurele kenmerken).

7

Gemeld kan worden dat er een landelijk curriculum voor de kinderopvang in ontwikkeling is, door
het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang (www.curriculumkinderopvang.nl).
8 Eerder noemden we al de criteria die door Wever e.a. (2005) worden aangehouden: vroeg beginnen;
centrumgericht; doorlopend tot in het basisonderwijs; intensief; goed opgeleid personeel; een keuze
voor een van de officieel erkende programma’s of een ander door de gemeente gekozen programma.
Deze criteria vallen deels samen met die uit de Regeling VVE (zie Gelauff-Hanzon, 2000): Het algemene doel is bestrijding van onderwijsachterstanden; het programma is geschikt voor 2- en/of 3jarigen en loopt door tot en met groep 2 van het basisonderwijs (4- tot 6-jarigen); er is sprake van
een gestructureerde didactische aanpak; er wordt gezorgd voor een intensieve begeleiding van de
kinderen; het programma wordt verzorgd door daarvoor voldoende gekwalificeerd personeel van
een instelling; het programma wordt gegeven in een voorschoolse instelling of basisschool.
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Buitenlands onderzoek
Als het gaat om de effectiviteit van centrumgerichte (ook wel ‘instellingsgerichte’)
programma’s onderscheidt Leseman (2002) voor de situatie in de VS twee typen
programma’s, namelijk grootschalige programma’s, zoals Head Start, en kleinschalige
modelprogramma’s die worden uitgevoerd door universiteiten en liefdadigheidsinstellingen. De grootschalige programma’s leiden over het geheel genomen hooguit tot
zwakke effecten, bijvoorbeeld op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Voor
zover dergelijke effecten optreden, verdwijnen ze bovendien ook weer binnen enkele
jaren (‘fade out’ ofwel ‘uitdoving’; vgl. Karoly, Kilburn & Cannon, 2000; Lee &
Loeb, 1995). De modelprogramma’s daarentegen laten doorgaans (veel) betere resultaten zien, zowel op de korte als ook op de lange termijn (vgl. Leseman, Otter, Blok
& Deckers, 1998 9 ). De effecten in de domeinen intelligentie en taal zijn overigens
beduidend groter dan die in het sociaal-emotionele domein (Blok e.a., 2005). Dat er
dergelijke verschillen tussen programma’s worden aangetroffen heeft volgens Leseman (2002) mogelijk te maken met de enorme variatie in programma’s, vooral wat
betreft de beschikbare budgetten, de kwaliteit van de uitvoerders (‘staf’) en de stafkind ratio (vgl. Karoly, Kilburn & Cannon, 2000). Kenmerkend voor de effectieve
programma’s is dat ze zich in de instelling/het centrum op het kind richten en tegelijkertijd thuis op de ouders. Kernbegrippen daarbij zijn enerzijds vroeg beginnen en
intensief werken, en anderzijds ouderbetrokkenheid, scholing van ouders, opvoedkundige en onderwijskundige thuisactiviteiten en gezinsondersteuning (vgl. Andrews
& Slate, 2001; Blok e.a., 2005). 10
De effectiviteit van gezinsgerichte programma’s is in aanzienlijke mindere mate onderzocht dan die van centrumgerichte programma’s. Bovendien zijn er ook in methodologisch opzicht meer problemen. In zijn algemeenheid luidt de conclusie dat gezinsgerichte programma’s (nog) minder effectief zijn dan centrumgerichte programma’s. Een verklaring hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het feit dat een belangrijk

9 Aleman & Van Tuijl (2000) zijn het echter niet eens met de conclusie van deze onderzoekers. Ze
hebben kritiek op de gehanteerde meta-analytische methode en wijzen bovendien op het ‘filedrawer’ probleem: de tendens studies die geen effecten laten zien niet te publiceren, waardoor het
totaalbeeld gunstiger wordt gepresenteerd dan het in werkelijkheid is. Dat dit file-drawer probleem
inderdaad bestaat en een reëel gevaar vormt voor de validiteit van de conclusies wordt met harde
cijfers aangetoond door Lipsey & Wilson (1993): ‘It is evident, therefore, that the treatment effects
reported in published studies are indeed generally biased upward, relative to those in unpublished
studies.’ (p. 1195).
10 In relatie tot de kwaliteit van de uitvoering worden door de Inspectie van het Onderwijs de volgende
relevante factoren (‘kwaliteitsaspecten’) onderscheiden: Opbrengsten; Aanbod; Pedagogisch klimaat; Educatief handelen; Ouders; Ontwikkeling, zorg en begeleiding; Inbedding in de bredere
zorgketen; Personeel en huisvesting; Toegankelijkheid en tijd; Kwaliteitszorg op de voor-, respectievelijk vroegschool; Kwaliteitszorg op de voor- en vroegschool samen (Van Dongen, 2007).
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deel van de bij de programma’s betrokken ouders laagopgeleid, analfabeet en/of
anderstalig zijn. Aangezien de ouders de belangrijkste uitvoerders zijn van de gezinsprogramma’s, lijkt het voor de hand te liggen dat dergelijke omstandigheden negatieve consequenties hebben voor een goede implementatie van de programma’s. Een
andere verklaring is dat de gezinsgerichte programma’s minder intensief zijn dan de
centrumgerichte programma’s en combinaties van centrum- en gezinsgerichte programma’s (Blok e.a., 2005).
Wat mogelijke effecten van kinderopvang betreft lopen de resultaten ook uiteen
(Belsky, 2001; Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2002; Vandell & Wolfe,
2000; Singer, 1993). Of er positieve effecten optreden lijkt volgens Leseman (2002)
in ieder geval sterk af te hangen van de kwaliteit van de opvang. Kwaliteit wordt
daarbij gedefinieerd in termen van structurele (bijvoorbeeld groepsgrootte, opleiding
staf), inhoudelijk-pedagogische (bijvoorbeeld pedagogisch concept) en proceskenmerken (bijvoorbeeld interactie, ondersteuning) (vgl. Burchinal, Howes & Kontos,
2002; Currie, 2003; Pierrehumbert e.a., 2002; Peisner-Feinberg e.a., 2001; Singer,
1993). Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de onderzoeksbevindingen vaak
betrekking hebben op doorsnee opvangvoorzieningen, wat dus niet automatisch inhoudt dat ze ook opgaan voor groepen in achterstandssituaties (vgl. Vandell & Wolfe,
2000). Daarbij komt dat, wanneer de pedagogische kwaliteit thuis of – meer algemeen
– de gezinsomstandigheden gunstig zijn, er zelfs negatieve effecten van opvang kunnen optreden.
Nederlands onderzoek
Voor de Nederlandse situatie zijn de resultaten in grote lijnen identiek met die uit het
buitenland. Met betrekking tot kinderopvang zijn hier enkele studies verricht. Uit
sommige daarvan komt naar voren dat kinderopvang een positief effect heeft op de
cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen; daarbij dient echter te worden aangetekend dat een en ander sterk afhangt van de kwaliteit van het aanbod. Daarnaast
zijn er echter ook studies die op negatieve samenhangen wijzen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat het effect in belangrijke mate bepaald wordt door het verschil in
aandacht en stimulering tussen de situatie thuis en op het kinderdagverblijf (Onderwijsraad, 2002). Wat betreft effecten van het bezoek van een peuterspeelzaal is nauwelijks onderzoek gedaan. Ook hier geldt dat de kwaliteit in termen van aanbod en
staf bepalend lijkt voor het resultaat.
Naar effecten van specifieke VVE-programma’s zijn meerdere onderzoeken verricht.
Doorgaans betreft het kleinschalige studies met een experimenteel design, soms met
een longitudinale opzet, waarbij een groep kinderen die heeft deelgenomen aan een
programma wordt vergeleken met een controlegroep van kinderen die niet heeft deelgenomen. De resultaten zijn teleurstellend. Zo vond Kohnstamm (1997) geen effecten
van het programma Opstapje op een batterij van taal- en rekentests. Ook Klerx & Van
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Vught (1997) konden geen verschillen vinden die te maken hadden met deelname aan
Opstap en Opstapje. De eerste evaluaties van Opstap Opnieuw (Van Tuijl, 2001,
2002) wezen op (hooguit) beperkte effecten, die verschillen naar toets en taalgroep.
Meer recent longitudinaal onderzoek naar effecten van Opstap Opnieuw laat zien dat
effecten, voor zover ze zich voordoen, verschillen per allochtone groep en effectmaat
(Van Tuijl, 2003; Van Tuijl & Siebes, 2006). De onderzoekers stellen wel dat Opstap
Opnieuw het enige vroegschoolse programma is met lange-termijneffecten; deze
hebben betrekking op het feit dat deelnemers op het eind van de basisschool minder
vaak zijn blijven zitten dan niet-deelnemers. Tesser & Iedema (2001) concluderen op
basis van verschillende inventarisaties dat de ouder-kindprogramma’s vooral positieve effecten hebben op de deelnemende ouders, maar dat er geen effecten zijn aangetoond op de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. De evaluatie van de integrale
programma’s Piramide en Kaleidoscoop wijst op enkele positieve effecten wat betreft
de cognitieve en taalontwikkeling. Deze verschillen echter per toets en per programma; daarnaast is er sprake van ‘uitdoving’. Met betrekking tot de sociaal-emotionele
ontwikkeling zijn er geen of nauwelijks effecten (Schonewille, Kloprogge & Van der
Leij, 2000; Veen, Roeleveld & Leseman, 2000). In onderzoek naar effecten van het
programma Startblokken is nagegaan of de ontwikkeling van peuters en kleuters die
deelnemen beter verloopt dan die in de reguliere groepen. De resultaten op de toetsen
die de taal- en de cognitieve ontwikkeling meten, maken duidelijk dat de Startblokken-kinderen, gemeten over de periode van de peuterspeelzaal tot en met groep 2,
geen statistisch significante grotere leerwinsten halen ten opzichte van de kinderen uit
het reguliere onderwijs. De tendens is zelfs negatief voor de cognitieve en taalontwikkeling, zij het niet meer significant na statistische correctie voor achtergrondverschillen, met uitzondering van de taalontwikkeling in groep 1. Er is wel op enkele
aspecten van het sociaal-emotionele domein een winst voor de kleuters in groep 2.
Qua werkhouding en aangenaam gedrag hebben de Startblokken-kinderen zich wat
beter ontwikkeld dan de reguliere groep; qua extraversie en emotionele stabiliteit zijn
er geen verschillen. Bij dit alles dient bedacht te worden dat positieve resultaten alleen bereikt worden onder een samenspel van specifieke (gunstige) condities, met
name wat betreft de duur en intensiteit, de inzet van begeleiders/staf en de doorgaande lijn na beëindiging van het programma, respectievelijk voorziening (Veen, Fukkink & Roeleveld, 2006).
Longitudinaal onderzoek
In een grootschalig, longitudinaal Nederlands onderzoek hebben Driessen & Doesborgh (2004) de effecten van drie VVE-voorzieningen onderzocht, namelijk van
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de meest gebruikte ouder-kindprogramma’s.
Uniek aan deze studie was dat ook gekeken is naar effecten van combinaties van
deelname aan meerdere voorzieningen (zowel in de tijd als tegelijkertijd), dus bijvoorbeeld kinderdagverblijf plus peuterspeelzaal. In nagenoeg alle gangbare studies
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wordt steeds het effect van één voorziening afzonderlijk onderzocht. Gebruik werd
gemaakt van gegevens van drie cohorten van kinderen uit de jaren 1997, 1999 en
2001; in totaal betrof het ruim 33.000 leerlingen van meer dan 600 scholen. Nagegaan
is wat de effecten zijn van cognitieve competenties (taal- en rekenvaardigheid) en
niet-cognitieve competenties (werkhouding, sociaal gedrag, zelfvertrouwen en welbevinden). Wat de effecten van VVE-deelname betreft kan worden geconcludeerd dat
er hooguit zeer zwakke samenhangen zijn met de cognitieve en niet-cognitieve competenties van de kinderen. Daar komt bovenop dat, indien rekening is gehouden met
een aantal relevante kind- en gezinskenmerken, er geen verschillen zijn in de criteriumvariabelen tussen kinderen die hebben deelgenomen aan VVE-activiteiten en kinderen die daar niet aan hebben deelgenomen. Deze opmerking geldt zowel de afzonderlijke VVE-activiteiten als de combinaties daarvan, ten aanzien van zowel de
cognitieve als niet-cognitieve criteriumvariabelen, en ten aanzien van alle drie de
cohorten. Een relativerende opmerking die door de onderzoekers wordt gemaakt is
dat het onderzoek betrekking heeft op de situatie voordat de VVE een belangrijke
kwaliteitsimpuls heeft gekregen (c.q. vóór 2000); ze sluiten niet uit dat er ten gevolge
van die impuls op een later tijdstip wél effecten optreden.
Om de gevolgen van deze kwaliteitsimpuls te verdisconteren, hebben Nap-Kolhoff
e.a. (2008) onlangs een replicatiestudie uitgevoerd van de studie van Driessen &
Doesborgh (2004). Zij hebben daarvoor eveneens gebruik gemaakt van PRIMAdata, 11 maar dan betreffende de jaren 2003 en 2005, dus ná de introductie van de
kwaliteitsimpuls. Hun oordeel luidt dat er zowel op de korte als op de lange termijn
(wederom) geen effecten van VVE-deelname op taal, rekenen en werkhouding kunnen worden vastgesteld. In enkele, specifieke, situaties treedt echter wel een zwak
modererend (i.c. indirect) effect op, wat wil zeggen dat het (negatieve) effect van het
toebehoren tot een bepaalde sociaal-etnische groep enigszins verzacht wordt. Opmerkelijk, en tegelijkertijd zorgelijk, is echter dat er juist geen effecten zijn voor de belangrijkste VVE-doelgroepen, de Turkse en Marokkaanse kinderen. 12

11 Terecht wijzen deze onderzoekers op mogelijke tekortkomingen van de PRIMA-data, namelijk dat
er sprake is van selectieve deelname aan het onderzoek van laagopgeleide allochtone ouders en dat
in de longitudinale analyses doublerende kinderen uit de studie zijn uitgevallen. Het potentiële probleem van de selectieve deelname is echter door Driessen & Doesborgh aangepakt door juist deze
categorie te oversamplen; het punt van het uitvallen van de doublerende (dus slechtere) leerlingen
geeft hoogstwaarschijnlijk aan dat voor zover er effecten optreden deze de bovengrens van wat
haalbaar is markeren: wanneer ook deze slechtere leerlingen zouden zijn meegenomen in de analyses, zouden de effecten waarschijnlijk (nog) geringer zijn.
12 Bij deze studie dienen echter enkele kritische opmerkingen te worden gemaakt. De belangrijkste
zijn wel dat er, in tegenstelling tot het onderzoek van Driessen & Doesborgh (2004), geen enkel onderscheid is gemaakt naar type VVE-programma. Er is alleen gekeken of er op één moment op de
school een programma werd uitgevoerd (ja/nee), waarbij bovendien onduidelijk is of het kind ook
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Inspectieonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs (2008) heeft als onderdeel van haar toezichthoudende
functie de kwaliteit van de VVE in de vier grote gemeenten (G4) onder de loep genomen. Bij dit onderzoek dient te worden aangetekend dat het alleen betrekking heeft
op VVE-locaties in de G4 waar de implementatie van VVE al vergevorderd was en
waar zowel de leidsters als de leerkrachten gecertificeerd waren om VVE te verzorgen. 13
De eerste vraag die de Inspectie zich stelde was die naar de effectiviteit, meer concreet: kunnen doelgroepkinderen die VVE hebben gehad ‘gewoon’ mee in groep 3?
Voor het bepalen van de opbrengsten worden behalve programmaspecifieke observatie-instrumenten onafhankelijke toetsen gebruikt, zoals Taal voor Kleuters, Ordenen,
de Drieminutentoets en de AVI-leeskaarten. Aangetekend wordt dat die toetsen een te
beperkt domein van de ontwikkeling van kinderen dekken en dat er slechts het ‘smalle’ effect van VVE (de cognitieve ontwikkeling) mee wordt bepaald. Een groot probleem waar de Inspectie mee werd geconfronteerd, is dat in de praktijk van groep 3
bij de leerkrachten vaak niet duidelijk is wie de doelgroepkinderen zijn 14 , vrijwel
nooit systematisch bekend is welke kinderen op een peuterspeelzaal hebben deelgenomen aan een VVE-programma, als ze hebben deelgenomen hoe lang en intensief
dat was en wat het effect is van VVE. Gegeven deze omstandigheden 15 en de door
haar gehanteerde onderzoeksmethode concludeert de Inspectie dat het voor haar nauwelijks mogelijk was een betrouwbaar en valide oordeel te geven over de effectiviteit
van VVE. Om toch iets te kunnen zeggen over de effectiviteit is daarom vervolgens
daadwerkelijk aan dat programma heeft deelgenomen. Ook is niet nagegaan of het kind (en evt.
diens ouders) tegelijkertijd of in het verleden aan een (ander) VVE-programma deelneemt, respectievelijk heeft deelgenomen (gezins- en/of centrumgericht). Aangezien er verschillende effecten van
verschillende programma’s kunnen optreden, valt niet uit te sluiten dat door het op één hoop gooien
van alle programma’s effecten tegen elkaar wegvallen. Differentiële programma-effecten voor onderscheiden sociaal-etnische groepen (werkt een bepaald programma misschien wel voor de ene
groep kinderen, maar niet voor de andere?) zijn evenmin onderzocht. Een ander bezwaar is dat niet
naar de duur en intensiteit van deelname is gekeken; het kan veel uitmaken of een kind bijvoorbeeld
gedurende korte tijd en slechts een half uur per dag heeft deelgenomen of dat het gedurende jaren
halve dagen heeft geparticipeerd.
13 De resultaten zijn dus niet representatief voor de conditie van de VVE in de G4 (noch voor die van
Nederland als geheel); over alle locaties heen bezien geven de resultaten een te rooskleurig beeld
van de VVE.
14 Dit heeft onder meer te maken met recente wijzigingen in het landelijke beleid in het kader van de
zogenoemde gewichtenregeling. Als het gaat om de voorschoolse periode bepalen de gemeenten
zelf wie de VVE-doelgroepen zijn; sommige gemeenten gaan bijvoorbeeld uit van het ouderlijke
opleidingsniveau, andere van de etnische herkomst, en weer andere van de opvoedingssituatie thuis.
Vergelijking van effecten over gemeenten heen wordt door deze variatie lastig.
15 Volgens de Inspectie is dit historisch gezien allemaal wel verklaarbaar. Er hebben zich de afgelopen
jaren veranderingen in de context van de VVE voorgedaan, waardoor de (eerder) veronderstelde effectiviteit niet langer vanzelfsprekend is.
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nagegaan hoeveel doelgroepkinderen deelnamen aan een VVE-programma (het ‘bereik’). Maar ook dat bleek niet betrouwbaar vast te stellen. Er kan namelijk wel worden aangegeven hoeveel VVE-plaatsen er bezet zijn, maar niet hoeveel doelgroepkinderen (i.c. peuters) er feitelijk zijn.
Een tweede vraag van de Inspectie had betrekking op de kwaliteit van de uitvoering
van de VVE. Wat betreft de kwaliteitsaspecten Aanbod, Pedagogisch klimaat en Educatief handelen werd doorgaans op zijn minst ‘voldoende’ gescoord. Ook het aspect
Ouderbetrokkenheid is op hoofdlijnen in orde, ofschoon het minder positief wordt
beoordeeld dan de hiervoor genoemde aspecten. Twee minpunten worden genoemd:
• in alle G4 worden ouders voorafgaand aan de plaatsing van hun peuter onvoldoende geïnformeerd over het beleid en het ambitieniveau van de VVE-instelling;
• er zijn volgens de Inspectie aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten wat betreft het informeren van de ouders voorafgaand aan de VVE-periode, de kwaliteit
van de intake en het inspelen op de thuistaal.
Daarnaast komt het nogal eens voor dat er wel degelijk een aantrekkelijk ouderaanbod is, maar dat dit onvoldoende bereik heeft.
Hoewel het algemene beeld redelijk positief is, zijn er ten aanzien van de kwaliteit
echter ook aspecten voor verbetering vatbaar, met name ‘Zorg en begeleiding’ en ‘De
mate waarin zorg is ingebed in de bredere context’. VVE wordt volgens de Inspectie
soms gepresenteerd als wondermiddel tegen alle kwalen. VVE is echter in de praktijk
niet altijd voldoende: een aantal kinderen heeft daarnaast nog extra ondersteuning
door externe instanties nodig. Op dat punt valt nog zeer veel winst te behalen.
Samenvattend concludeert de Inspectie dat de VVE in de G4 behoorlijk van de grond
is gekomen. De voorwaardelijke aspecten zijn goed op orde. De uitvoering voldoet
voor een groot deel aan de verwachtingen; een enkel onderdeel kan verbeterd worden.
Ook in de context van VVE valt nog winst te behalen. Bij dit alles dient echter te
worden aangetekend, dat vanwege de gekozen onderzoeksopzet de resultaten niet
representatief zijn voor alle VVE-instellingen en een te rooskleurig beeld geven.

2.2.6 Knelpunten
Algemeen
Met betrekking tot de voor- en vroegschoolse voorzieningen worden diverse knelpunten gesignaleerd (o.a. Gevers-Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven, 2002; Hilhorst,
Grubben & Van Maanen, 1999; Inspectie van het Onderwijs, 2008; Van Kampen &
Vosters, 2002; Nap-Kolhoff e.a., 2008; Onderwijsraad, 1998, 2002; RMO, 2002;
Veen, Van Daalen, Roeleveld & De Jong, 2007; Wever e.a., 2005). Zo wordt er op
gewezen dat het aanbod zeer divers en sterk gefragmenteerd is. Dit zou er de oorzaak
van kunnen zijn dat evaluatie-onderzoek naar de effecten van deze voorzieningen
uiteenlopende resultaten laat zien: bij sommige onderdelen worden wel positieve
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effecten aangetroffen, bij andere niet of zelfs negatieve effecten. Daarnaast zijn de
voorzieningen vaak niet gebaseerd op relevante ontwikkelingsdoelen die gelegen zijn
in het cognitieve, talige en sociaal-emotionele domein. In die gevallen is er dan
meestal geen sprake van een inhoudelijke afstemming tussen de voorschoolse voorzieningen en basisschool, en is een ononderbroken ontwikkelingslijn zelden gegarandeerd. Een groot probleem is ook dat kinderen die in voorschoolse instellingen nog
bij elkaar zitten en daar een VVE-programma volgen uitzwermen naar verschillende
scholen waar lang niet altijd ook een(zelfde) VVE-programma wordt gevolgd. Ook in
die gevallen ontbreekt het aan continuïteit. Een ander punt heeft te maken met de
definiëring van de doelgroepkinderen (i.c. achterstandskinderen) en de registratie van
het VVE-traject. Gemeenten zijn wat de voorschoolse periode betreft vrij in het bepalen van wie een VVE-doelgroepkind is. Ten gevolge van recente wijzingen in de
regelgeving (de zogenoemde gewichtenregeling) weten leerkrachten op basisscholen
vaak ook niet (meer) wie een doelgroepkind is. Omdat er weinig wordt geregistreerd
en overgedragen door de instellingen zijn leerkrachten meestal ook niet op de hoogte
of een kind een VVE-instelling heeft bezocht en aan een VVE-programma heeft
deelgenomen. Een volgend punt is dat er een tekort is aan plaatsen in met name kinderdagverblijven. Dit kan leiden tot selectief gebruik van dergelijke voorzieningen
door bepaalde groepen ouders en tot het op zoek gaan naar alternatieven. Een optie is
dan het informele circuit, waarbij echter de vraag naar het kwaliteitsniveau opkomt,
vooral in relatie tot de genoemde ontwikkelingsdoelen en afstemming. In dat verband
moet ook worden geconstateerd dat de doelgroep niet altijd goed wordt bereikt. Dit
heeft zowel te maken met de beschikbaarheid als de toegankelijkheid. Bepaalde voorzieningen sluiten niet altijd goed aan bij de specifieke behoeften, bijvoorbeeld doordat de openingstijden beperkt zijn of doordat er etnisch-culturele verschillen zijn in
doelen en werkwijzen tussen gezin en centrum. Een, hierboven ook al aangestipt,
knelpunt is dat de instellingen waar de programma’s worden uitgevoerd lang niet
altijd aan de kwaliteits- en professionaliteitseisen voldoen en de kwaliteit van de
uitvoering te wensen over laat. Voor Nederland wordt wat kinderdagverblijven betreft
zelfs een achteruitgang in kwaliteit geconstateerd, vooral op de gebieden taalervaringen en leeractiviteiten. Omdat er gerede twijfel is over de kwaliteit van gastouderopvang is er begin januari 2008 een convenant afgesloten tussen branche-organisaties en
de belangenvereniging van ouders. Gastouders dienen voortaan aan strengere kwaliteitseisen te voldoen: ze moeten een EHBO-cursus voor kinderen hebben gevolgd en
pedagogische kwaliteiten hebben; ze mogen inclusief hun eigen kinderen maximaal 4
kinderen opvangen; volwassen huisgenoten moeten een bewijs van goed gedrag hebben (De Volkskrant, 18 januari 2008). Een laatste knelpunt betreft de financiering van
de kinderopvang. De recente stimulering van de opvang door de overheid (in het
kader van de uitbreiding van arbeidsparticipatie van vrouwen) is dusdanig succesvol
dat de financiering ervan in het gedrang is gekomen en er enorme overschrijdingen
zijn ontstaan. Het is vooralsnog de vraag welke consequenties voorgestelde maatrege23

len, zoals verhoging van de ouderbijdrage, zullen hebben op de deelnamecijfers van
de kinderen (en arbeidsparticipatie van vrouwen).
Verschil stad-platteland
Een specifiek knelpunt vormen de enorme verschillen tussen stad en platteland en
achteruitgang in voorzieningen in plattelandsgebieden. De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse
staatsbestel; sinds 1 januari 2007 zijn het er 443. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. Gemeenten ontvangen hun
budget voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid. Een grote stad, waar veel
mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan
een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat.
Het ‘platteland’ is de afgelopen decennia gekenmerkt door belangrijke functieverschuivingen. 16 Tot in de jaren zeventig was de belangrijkste functie die van voedselproducent. Sindsdien is die functie aan erosie onderhevig. Vanwege de rust en ruimte,
maar ook door de relatief grote sociale veiligheid, oefent het landelijk gebied een
grote aantrekkingskracht uit op welvarende en mobiele stedelingen. De verschuivingen gaan gepaard met een regionalisering van werkgelegenheid en maatschappelijke
voorzieningen. De onttrekking van voorzieningen en werkgelegenheid aan het lokale
niveau stelt steeds hogere eisen aan de mobiliteit van bewoners. De kwetsbaarheid
van bepaalde groepen met een beperkte actieradius, zoals verzorgers van kleine kinderen en ouderen neemt hierdoor toe (Nieborg, Stavenuiter, Strijbos, Langers & Veeneklaas, 2002). Met name de mogelijkheden van plattelandsbewoners om arbeid en
zorgtaken te combineren worden belemmerd (Commissie Dagindeling, 1998). ‘Taakcombineerders’ worden vooral gehinderd door bereikbaarheidsproblemen en door een
tekort aan voorzieningen in de directe woonomgeving. De combinatie is moeilijk,
omdat voorzieningen (bijvoorbeeld kinderopvang) in kleine kernen moeilijker van de
grond komen, en voorzover elders aanwezig, niet gemakkelijk bereikbaar zijn. Vaak
biedt de sociale structuur van familie- en dorpsnetwerken gedeeltelijk uitkomst, maar
deze komt onder druk te staan. Daardoor worden de keuzemogelijkheden en alternatieve oplossingen om arbeid en zorg te combineren geringer. In het verlengde hiervan
betekent dit ook een belemmering voor de emancipatie van vrouwen en mannen in
het landelijk gebied die zorg en arbeid (willen) combineren. De sociale infrastructuur
moet flexibele keuzemogelijkheden bieden, zodat (potentiële) ‘taakcombineerders’

16 Het CBS onderscheidt vijf categorieën van stedelijkheid, uiteenlopend van zeer sterk verstedelijkte
gemeenten (categorie 1) tot licht-stedelijke (categorie 4) en niet-stedelijke gebieden (categorie 5).
In onderzoek met betrekking tot het platteland worden doorgaans de categorieën 4 (licht-stedelijke)
en 5 (niet-stedelijke gebieden) meegenomen. Deze gemeenten omvatten circa 80% van het oppervlakte van Nederland en 35% van de bevolking.
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afhankelijk van de fase van hun leven en de behoeften die zij hebben, in wisselende
combinaties tijd kunnen besteden aan werk, zorg en andere activiteiten (Tweede Kamer, 2000). Er zou een economische versterking dienen te komen van de voorzieningen op het platteland. Zoals een breed aanbod van kinderopvang als basisvoorziening.
In elke kern waar een basisschool of brede school aanwezig is, zou ten minste een
(kleinschalig) aanbod dienen te zijn van tussenschoolse en buitenschoolse opvang met
daarnaast 0-4-jarigen opvang, tieneropvang en opvang door gastouders.

2.2.7 Recente ontwikkelingen
Momenteel is het overheidsbeleid gericht op versterking van de VVE-structuur door
het verbeteren van de professionaliteit van leidsters en leerkrachten, het ondersteunen
van gemeenten en het organiseren van toezicht via de Inspectie van het Onderwijs
(OCW, 2006). Bovendien is het ambitieniveau verhoogd: in 2006 zou ten minste 50%
van de doelgroepkinderen moeten deelnemen aan een effectief VVE-programma,
voor 2010 is dit gesteld op 70%. Op gemeentelijk niveau loopt echter de implementatie van het beleid vaak niet gelijk met het streven van de landelijke overheid. Oorzaken betreffen de hoge kosten van erkende programma’s, spreiding van doelgroepkinderen, voorkeuren/maatwerk van speelzalen en scholen en het ontbreken van een
adequate infrastructuur. Opvallend is dat veel instellingen (combinaties van) lokaal
ontwikkelde programma’s gebruiken die niet voldoen aan de criteria voor effectieve
VVE-programma’s (Van Kampen e.a., 2005). Daarnaast maken gebruikers van bepaalde programma’s ook veelvuldig gebruik van aanvullend materiaal van andere
programma’s; met name in de kleutergroepen gebruikt men veel aanvullend toets- en
observatiemateriaal (Veen, Van Daalen, Roeleveld & De Jong, 2007).
De gemeenten zijn sinds 1 augustus 2006 verantwoordelijk voor het voorschoolse
deel van de VVE, de schoolbesturen voor het vroegschoolse deel. Gemeenten en
schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van een doorgaande lijn in de VVE. Scholen moeten de VVE-activiteiten in de vroegschoolse
periode zelf betalen uit de middelen die zij rechtstreeks van het rijk ontvangen voor
de bestrijding van onderwijsachterstanden. Ze mogen deze middelen inzetten voor
groep 1 - 4 van de basisschool. De overheid investeert flink in de kwaliteit van VVE,
door scholing en ondersteuning te bieden aan leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten in groep 1 en 2, managers van instellingen, beleidsmakers
in gemeenten en opleiders van leidsters en leerkrachten.
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De plannen van het kabinet zijn gebaseerd op vier uitgangspunten (Dijksma, 2007):
• een voortvarende aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen, 100% bereik
van doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar;
• het realiseren van optimale mogelijkheden voor alle ouders met betrekking tot de
combinatie van arbeid en zorg;
• kinderen moeten ‘samen spelen en samen leren’, daarom wil het kabinet de verschillende voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie harmoniseren;
• het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie.
Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn tot op heden sterk van elkaar onderscheiden. Peuterspeelzalen bieden ontwikkelingsstimulering en worden gesubsidieerd door
de gemeente; kinderopvangorganisaties bieden opvang en zijn meer commercieel van
karakter. Nu van scholen wordt verwacht dat zij voor, tussen en na schooltijd opvang
verzorgen en de discussie over de vorming van kindercentra, waarin peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samengaan, in volle gang is, gaan steeds meer organisaties
voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang nauwer samenwerken en zelfs fuseren.
Hoewel in het regeerakkoord de term ‘kindercentra’ ontbreekt, zegt men wel te streven naar een ‘sluitend systeem van voorzieningen’ voor jonge kinderen. De harmonisering van de financiële regelgeving rond peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en VVE
is een stap in die richting. De verwachting is dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven op termijn opgaan in kindercentra (Van der Grinten e.a., 2007).
De Wet kinderopvang regelt de financiering en het toezicht op de kwaliteit van de
kinderopvang. De wetgever stelt een aantal minimale kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Zo moeten aanbieders van kinderopvang zorg dragen voor de veiligheid en
gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht een oudercommissie met adviesrecht in te stellen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kinderopvang. De uitvoering van het toezicht is een taak van de GGD.
Alleen als er sprake is van geregistreerde kinderopvang kunnen ouders een deel van
de kosten voor de kinderopvang terugontvangen van de werkgever/uitkeringsinstantie
en van de belastingdienst.

2.3 Relatie ouders en VVE
Ingegaan wordt in deze paragraaf op enkele juridische aspecten, op ouderbetrokkenheid en -participatie binnen VVE-programma’s en op knelpunten bij ouderbetrokkenheid.
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2.3.1 Enkele juridische aspecten
Ouders zijn de eerst verantwoordelijken voor het levensonderhoud en de opvoeding
van het kind. De overheid bemoeit zich niet met de inhoud van de opvoeding. Het
belang van een goede aansluiting van het onderwijs (en de opvoeding) in de school op
de opvoeding die ouders thuis geven, vormt de grondgedachte waarop de onderwijsvrijheid is gebaseerd (Laemers, 1999). De ouders dragen bij de toelating van het kind
tot de school deels hun opvoedkundige taak over aan de school (de in loco parentisgedachte). De relatie ouders en bevoegd gezag valt in deze context te verdelen in de
sfeer waarbinnen alleen ouders of de school tot opvoeding bevoegd zijn en de sfeer
waarbinnen de opvoedingsverantwoordelijkheden van de school en de ouders elkaar
overlappen. Juist binnen deze laatste sfeer is coöperatie wezenlijk (Noorlander,
2005).
Ouders kunnen besluiten hun kind wel of niet te laten deelnemen aan voorschoolse
activiteiten. Er is immers geen wettelijke verplichting (leerrecht of ‘speelplicht’) voor
kinderen van deze leeftijd. Gemeenten hebben een structurele taak in de toeleiding
van de kinderen van ouders die niet door praktische motieven of intrinsiek gemotiveerd zijn. Via de consultatiebureaus en ook via basisscholen worden ouders attent
gemaakt op het VVE-aanbod en op een positieve manier gestimuleerd daar gebruik
van te maken. Om ook de meest ontoegankelijke en kwetsbare groepen kinderen te
bereiken is echter meer nodig. Dilemma daarbij is dat veel gemeenten aangeven instrumenten als drang- en dwangmiddelen onwenselijk te vinden, omdat men bang is
dat deze doelgroep dan de consultatiebureaus of andere voorzieningen gaat mijden.
Ouders kunnen in verschillende hoedanigheden een rol spelen in de VVE, namelijk
als medevormgevers, constituenten (schoolstichters, bestuurders, MR-leden, leden
van ouderraden en oudercommissies) en als afnemers van (kritische consumenten,
rechthebbende cliënten) die eisen kunnen stellen aan de producten van educatie (vgl.
Laemers, 2002; Vermeulen & Smit, 1998).

2.3.2 Ouderbetrokkenheid en –participatie binnen VVE-programma’s
In een vorige paragraaf zijn wel al kort ingegaan op de betekenis van de begrippen
rond VVE. In deze paragraaf leggen we een relatie met ouderbetrokkenheid en
-participatie.
Gezins- en centrumgerichte programma’s
VVE omvat allerlei activiteiten die thuis, in welzijnscentra, de kinderopvang, peuterspeelzalen en kleuterbouw van de basisschool worden ondernomen. Een gangbare
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indeling is die in gezinsgerichte en centrumgerichte programma’s en combinaties
daarvan (Leseman & Blok, 2004).
Gezinsgerichte programma’s hebben tot doel ouders te bewegen de ontwikkeling van
hun kinderen te stimuleren en hun kinderen deel te laten nemen aan voorschoolse
voorzieningen. Achterliggend idee is dat er tekorten zijn in de thuissituatie van achterstandskinderen qua educatief, cultureel en pedagogisch kapitaal, waardoor de socialisatie en educatie van deze kinderen niet optimaal verloopt (Leseman e.a., 1998).
Via training van ouders in programma’s als Opstap Opnieuw, Overstap en Opstapje
wordt op indirecte wijze de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Stimuleringsprogramma’s kunnen resulteren in adequaat sociaal gedrag. Kinderen leren vaardigheden doordat zij rond het gezin participeren in verschillende situaties en betrokken zijn bij sociale interacties (Onderwijsraad, 2002). Voorbeelden van sociale
interacties tussen ouders en kind zijn de gesprekken na de speelzaal/school, bij het
eten en voor het slapen gaan. Deze gesprekken zijn stimulerend, waardevol en leerzaam voor hun ontwikkeling (Belsky, 1984). Kinderen leren het beste wanneer er
continuïteit is tussen leerervaringen thuis, in de peuterspeelzaal en school. Daarom is
het belangrijk dat er samenhang is en continuïteit in sociale, pedagogische en didactische interacties binnen gezinsgerichte en centrumgerichte activiteiten (Leseman &
Van der Leij, 2004).
Centrumgerichte programma’s worden in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
kleutergroepen uitgevoerd (Veen, Roeleveld & Leseman, 2000). Deze programma’s
zijn op de kinderen zelf gericht en bevatten veelal een sterke cognitieve component
(Blok e.a., 2005). Hoewel internationaal onderzoek uit lijkt te wijzen dat een combinatie van beide benaderingen het meest effectief is (maar vgl. Karoly, Kilburn &
Cannon, 2000), is er in Nederland sprake van een verdringing van gezinsgerichte door
centrumgerichte programma’s (Van Kampen e.a., 2005). De oudercomponent laat
dikwijls te wensen over binnen centrumgerichte programma’s en is veelal niet geïntegreerd. Vaak blijft de aandacht voor ouderbetrokkenheid beperkt tot het informeren
van ouders tijdens thematische bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten variëren in de
mate waarin gebruik gemaakt wordt van het afleggen van een huisbezoek, inloopochtenden, tweemaal per jaar een ouderweek tot informele momenten in de peuter- en
kleutergroep. Een onderliggende visie op de relatie tussen centrum (peuterspeelzaal
of school) en ouders waarin samen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het kind
en een daarop afgestemd ouderbeleid, ontbreken vaak (Epstein, 1995, 2001).
Ouderbetrokkenheid, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning
De ouderbetrokkenheid is afhankelijk van het type, de (functie van de) voorziening en
van de mate van achterstand van het gezin/de doelgroep. Er kunnen twee vormen van
betrokkenheid worden onderscheiden: ouderbetrokkenheid bij het ontwikkelings- en
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leerproces van het kind (directe ‘interventie’), en opvoedingsondersteuning (indirecte
‘interventie’). Voor een succesvolle ontwikkeling van het kind is de rol van ouders in
zijn sociale context essentieel (Desforges & Abouchaar, 2003; RMO, 2002). Sommige ouders hebben daarbij extra ondersteuning nodig. Ontwikkelingsstimulering en
opvoedingsondersteuning hangen nauw met elkaar samen (Smit, Van der Wolf &
Sleegers, 2001).
Binnen de vier officieel erkende 17 centrumgerichte programma’s (Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken/Basisontwikkeling, Ko-totaal) is de oudercomponent relatief
beperkt; het gebeuren binnen het centrum staat centraal. Dit neemt niet weg dat er wel
aparte ouderprogramma’s beschikbaar zijn. Binnen de gezinsgerichte programma’s
(bijvoorbeeld Opstap) staan de ouders (gezinssituatie, context) juist centraal, waarbij
er doorgaans een min-of-meer vastliggend programma wordt afgewerkt.
Ouderbetrokkenheid bij een centrum kan bekeken worden naar vorm, inhoud en beoogde effecten. De leiding kan uit verschillende soorten strategieën kiezen: wegen
waarlangs doelstellingen met ouderbetrokkenheid te bereiken zijn. Strategieën die
centra hanteren om ouders te laten participeren bij de instelling veronderstellen een
visie van leidsters/leerkrachten op het centrum als gemeenschap waar ouders een rol
in kunnen spelen: een ‘grondhouding’ dat activiteiten binnen een centrum en opvoeding thuis in elkaars verlengde liggen, ouders en leidsters/leerkrachten gezamenlijke waarden hebben, een gevoel van saamhorigheid, het bestaan van een bondgenootschap of educatief partnerschap (Klaassen & Leeferink, 1998; Klaassen & Smit,
2001; De Wit 2005). Internationaal wordt het begrip ‘partnership’ gehanteerd, met
rechten en plichten, met onderscheiden eindverantwoordelijkheden en met gemeenschappelijke doelen van ouders en VVE-instellingen (Smit e.a., 2005). Ontwikkelaars
van zowel gezinsgerichte als centrumgerichte programma’s hechten doorgaans veel
waarde aan ouderbetrokkenheid als onderdeel van het ouderbeleid.

17 Bij de start van het VVE zijn door de rijksoverheid geen specifieke programma’s voorgeschreven.
Wel zijn condities voor een effectieve implementatie en enkele criteria waaraan de programma’s
moeten voldoen omschreven. Hoewel in dit verband meestal wordt gesproken over ‘erkende effectieve programma’s’, hebben de condities en criteria merkwaardigerwijs geen betrekking op de uiteindelijke effecten van de programma’s op de kinderen. Uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies (http://www.nederlandsjeugdinstituut.nl/eCache/DEF/1/08/smartsite.dws?id=103036&page=108152) blijkt dat deze vier erkende programma’s niet allemaal geëvalueerd zijn, dat er geen dan
wel hooguit zwakke effecten worden aangetoond, dat voor zover er effecten worden gevonden deze
slechts betrekking hebben op één of enkele van onderzochte effectmaten (bijvoorbeeld onderdelen
van taal, rekenen, werkhouding, zelfvertrouwen) en dan alleen nog onder ideale omstandigheden
(bijvoorbeeld kleine groepen, hoogopgeleide leidsters, dubbele bezetting). Het eindoordeel van de
Erkenningscommissie Jeugdinterventies komt voor alle vier deze ‘erkende effectieve’ programma’s
dan ook niet verder dan ‘in theorie effectief’.
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Opvoedingsondersteuning richt zich op de verbetering van de opvoedingssituatie van
kinderen, waarbij de sociale ondersteuning van ouders een sterk accent krijgt. Ontwikkelingsstimulering richt zich primair op het stimuleren van het ontwikkelingsproces. Instellingen kunnen ouders opvoedingsondersteuning aanbieden. Het gaat hier
om informatie en voorlichting, pedagogische advisering, begeleiding en training,
bevordering van sociale hulp, zelfhulp, vroegtijdige signalering en doorverwijzing.
De opvoedingsondersteuning wordt aangeboden in allerlei vormen, van cursussen
(Samenspel, Opvoeden zó, Spel aan huis) tot inloopochtenden of een opvoedwinkel.
Opvoedingsondersteunende activiteiten krijgen binnen gezinsgerichte programma’s
over het algemeen veel meer aandacht dan in centrumgerichte programma’s (Hermanns, 2004).
Samenwerking VVE-instellingen met de ‘community’
Volgens de theorie van overlappende invloedsferen vormen VVE-instellingen, gezinnen en ‘communities’ belangrijke contexten die het leren van kinderen beïnvloeden
(Epstein, 1995, 2001). Hoe groter de overlap tussen deze contexten, hoe beter dat is
voor de ontwikkeling van kinderen (zie ook Family Strengthening Policy Center,
2004a, b). Activiteiten ondernomen door VVE-instellingen, ouders, kinderen en de
community kunnen tot betere relaties, afstemming en samenwerking leiden. Epstein
onderscheidt met betrekking tot partnerschap zes types van betrokkenheid: helpen
opvoeden, communiceren met de instelling, vrijwilligershulp op de instelling, leren
thuis, betrekken bij besluitvorming op de instelling, en samenwerking met de gemeenschap (vgl. Family Strengthening Policy Center, 2004c). De laatste jaren is er
meer dan voorheen aandacht voor de rol van ouders als competente burgers binnen
een sociale gemeenschap (Vogels, 2002; Herweijer & Vogels, 2004; Smit & Doesborgh, 2001; Smit, Driessen & Doesborgh, 2005).
Voorwaarden functioneren partnerschap tussen ouders, instelling en gemeenschap
Binnen de VVE staat samenwerking (c.q. partnerschap) tussen instellingen onderling
en tussen instellingen en ouders vaak centraal. Wissema, Bouts & Rutgers (1996)
onderscheiden de volgende voorwaarden voor het optimaal functioneren van partnerschap tussen ouders en VVE-instellingen:
• de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen en met elkaar omgaan in het
kader van het partnerschap (partnerschapscultuur);
• de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden
duidelijk zijn (partnerschapsstructuur);
• de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan
te gaan (partnerschapsbereidheid);
• de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan in het kader van de
partnerschap (partnerschapsvaardigheid).
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De relaties tussen deze factoren staan afgebeeld in Figuur 2.2. De vraag óf deze vier
elementen elkaar stimuleren dan wel tegenwerken, wordt mede bepaald door omgevingsfactoren, c.q. de gemeenschap (Smit & Driessen, 2005).

Figuur 2.2 – Sleutelbegrippen in verband met de realisatie van ouderbetrokkenheid
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Een verdieping van de voorwaarden voor het optimaal functioneren van ouderinzet en
ouderbetrokkenheid is een opdeling naar wijzen van onderlinge betrokkenheid van
ouders en centrum. In navolging van De Wit (2005) maken we vanuit het perspectief
van de instelling enerzijds onderscheid tussen: meeleven, meehelpen, meedenken en
meebeslissen. Anderzijds onderscheiden we drie lijnen in de wederzijdse betrokkenheid: de betrokkenheid van ouders richting hun eigen kind, de betrokkenheid van
ouders richting de groep of de instelling en de betrokkenheid van de instelling richting ouders en combinaties daarvan (zie Figuur 2.3) leidt dan tot een 12cellenstructuur, waarbij de 12e cel leeg blijft (meebeslissen van de instelling over
zaken die de thuissituatie betreffen is niet aan de orde).

Figuur 2.3 – Wederzijdse betrokkenheid: meeleven, -helpen, -denken en -beslissen
Meeleven

Meehelpen

Meedenken

Meebeslissen

Ouders richting eigen kind
Ouders richting groep of VVE-instelling
VVE-instelling richting ouders
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In de praktijk blijkt dat ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie dan wel betrokkenheid van de instelling bij de thuissituatie met name kan worden gestimuleerd wanneer
er zowel vanuit het gezichtspunt van de instelling als vanuit dat van de ouders activiteiten worden gedefinieerd in termen van ‘samen doen’, ‘samen beslissen’ en ‘participeren als burgers’, omdat deze insteek positieve emoties oproept bij ouders en wederzijds het vertrouwen tussen ouders en leidsters/leerkrachten vergroot (De Graaf,
Singer & Devillé, 2006).
Relatie ouders met de instelling
Zowel de ouders als de instelling zijn nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van peuters en kleuters. Ouders krijgen op diverse manieren een plek binnen
de VVE-voorzieningen: via inloopmiddagen, themabijeenkomsten, ouderkamer,
(taal)cursussen voor ouders en als contactouders (Veen e.a., 2005). Ouders en het
centrum hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van peuters en kleuters, in het centrum en thuis
(Driessen & Doesborgh, 2003; Driessen, 2004; Beek, Van Rooijen & De Wit, 2007).
De koppeling aan een gezamenlijk belang maakt duidelijk dat educatief partnerschap
geen doel op zich is (De Wit, 2005). Partnerschap dient in feite vier doelen: een pedagogisch, toerustings-, organisatorisch en democratisch doel (Smit, 1991; Smit,
Driessen, Sleegers & Teelken, 2006); zie Figuur 2.4.

Figuur 2.4 – Doelen educatief partnerschap
Doelen

Invulling bij partnerschap

Pedagogisch doel

De benadering van peuters thuis en op de instelling is op elkaar afgestemd.

Toerustingsdoel

Verbeteren van de toerusting van kind en ouders met oog op schoolloopbaan.

Organisatorisch doel Ouders leveren een bijdrage aan het reilen en zeilen van de instelling. Ze voeren
activiteiten niet alleen mee uit, maar denken daar ook over mee.
Democratisch doel

Ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de instelling. De instelling legt verantwoording af over haar werk aan de ouders.

De bovengenoemde doelen worden sterk ingekleurd door de keuze voor de invulling
van het begrip ‘partnerschap’. Is de realisering van partnerschap taakstellend voor de
instelling? Zo ja, dan komt het werken aan de versterking van partnerschap in een
breder kader te staan: het wordt een element van centrumontwikkeling en kwaliteitszorg. De vraag die steeds centraal staat in de relatie tussen professionals en ouders
luidt: worden de peuters en kleuters er beter van?
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Ontwikkeling partnerschap
Professionals en ouders zijn aanvankelijk geen partners. Ze worden dat geleidelijk
aan, en dan nog slechts voor de periode dat het kind op de peuterspeelzaal of basisschool zit. Professionals en ouders doorlopen in die periode een traject, parallel aan
de educatieve loopbaan (in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool) van het
kind. Tijdens dit traject leren ze elkaar steeds beter kennen, raken ze, als het goed is,
steeds beter op elkaar ingespeeld en groeit gaandeweg het vertrouwen (De Wit, 2006;
Beek, Van Rooijen & De Wit, 2007). Figuur 2.5 geeft dit traject weer.

Figuur 2.5 – Relatie kinderdagverblijf / peuterspeelzaal / basisschool - ouders (De
Wit, 2005)

Entree

HOOFDTRAJECT
Gezamenlijk belang centraal. Gericht op doelen van partnerschap:
pedagogisch, toerusting, organisatorisch en democratisch.

VOORTRAJECT
Informatie vooraf,
kennismaking, intake, inschrijving.

HOOFDTRAJECT
Introductie van ouders, kwaliteitszorg, vormen van
wederzijds meeleven, meehelpen, meedenken en
meebeslissen.

Exit

NATRAJECT
Overgang en
exitgesprek.

Communicatie tussen ouders en VVE-instellingen
Een belangrijk element in de afstemming tussen activiteiten van de VVE-instelling en
ouders is hoe leidsters/leraren, ouders en kinderen met elkaar in dialoog treden (Senge, 1995; Isaacs, 1999) en aankijken tegen de ‘opvoedende’ taak van de leidster/leraar
en de ‘onderwijzende’ taak van de ouders (Cutler, 2000; Epstein, 1987; Henderson,
1988; Onderwijsraad, 2003; Smit, Driessen, Sleegers & Teelken, 2008).
Een actieve betrokkenheid op elkaar betekent investeren in elkaar, elkaar willen leren
kennen. Meeleven ligt aan de basis van alle betrokkenheid en dat vooronderstelt
contact, dialoog, communicatie. En als het goed is, groeit met al die contacten het
vertrouwen in elkaar als partners (De Wit, 2006). Het kind vaart daar wel bij (Smit
e.a., 1999). Voor de VVE-instellingen is het van belang een duidelijke visie te hebben
op de invulling van partnerschap, daar heldere beelden bij te hebben en over instrumenten te beschikken om daarover effectief met ouders te communiceren, zoals een
‘gezinsportfolio’ en een ‘kindportfolio’. De professionals communiceren deze visie
niet alleen in woorden, maar vooral ook via hun gedrag en houding (Smit e.a., 2001;
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Smit, Driessen, Sleegers & Teelken, 2006). We hebben het dan over een bij partnerschap passende grondhouding. Een grondhouding bepaalt hoe je vorm geeft aan je
leven en je relaties. Het gaat om een manier van in het leven staan. Zeker bij lastige
problemen of als de relatie om andere redenen onder spanning komt te staan, komt
het aan op die grondhouding (Klaassen & Leeferink, 1998; Klaassen & Smit, 2001;
Smit & Driessen, 2005; Beek, Van Rooijen & De Wit, 2007).

2.3.3

Specifieke knelpunten ouderbetrokkenheid allochtone ouders

De belangrijkste doelgroep van de VVE betreft de laagopgeleide allochtone ouders
en hun kinderen. Om die reden besteden we wat uitvoeriger aandacht aan deze groep.
De Nederlandse samenleving heeft de afgelopen decennia te maken gekregen met de
instroom van omvangrijke en zeer verschillende migrantengroepen. Deze onderscheiden zich vooral door hun cultuur, taal en religie (Driessen, 2001). Het is de opdracht
van het Nederlandse onderwijs rekening te houden met deze verschillen. In de praktijk blijkt dat niet altijd even gemakkelijk (Klaassen e.a., 2005; Smit e.a., 2004). Ouderbetrokkenheid en –participatie in het onderwijs worden steeds meer als belangrijke
elementen gezien binnen het samenspel van onderwijs, vorming en opvoeding (Smit,
Doesborgh & Van Kessel, 2001). Hoewel er uiteraard grote verschillen zijn tussen de
rol en positie van ouders in elk van de onderscheiden VVE-instellingen, bestaan er
ook sterke overeenkomsten. De opmerkingen die we hierna maken hebben voornamelijk betrekking op het onderwijs, maar gelden in zekere mate ook voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
Kritiek die vaak wordt geuit op activiteiten en programma’s die gericht zijn op de
vergroting van ouderbetrokkenheid is dat ze eenzijdig uitgaan van de autochtone middenklasse (het deficit-perspectief). Vanuit dat perspectief zijn ze dan sterk prescriptief: die middenklasse is dan de norm en de programma’s zijn er op gericht ook lager
milieu en allochtone gezinnen die ‘culturally-appropriate’ norm te laten bereiken.
Maar niet alleen wordt het doel vanuit dat perspectief gedefinieerd, ook geldt dat voor
de werkwijze (Jordan, Orozco & Averett, 2002). Een probleem hierbij is dat ouders
van uiteenlopende etnische en culturele groepen verschillende vormen van ouderbetrokkenheid praktiseren, die niet altijd als zodanig herkend worden door ‘mainstream’
scholen. De leerkrachten van deze scholen vinden dan dat deze ouders niet betrokken
zijn bij het onderwijs aan hun kinderen. Maar in feite komt het er op neer dat de ouders niet voldoen aan de verwachtingen van de leerkrachten, i.c. het beeld dat de
leerkrachten hebben van wat ouderbetrokkenheid zou moeten inhouden (Martinez &
Velazquez, 2000; Boijink, 2007). Daarom wordt er wel voor gepleit om in plaats van
te proberen dergelijke ouders in het dominante culturele keurslijf te dwingen, uit te
gaan van en rekening te houden met bestaande culturele verschillen. De betreffende
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gezinnen zouden veel meer betrokken moeten worden bij de beschrijving, diagnose
en aanpak van de problematiek (Valdes, 1996). Er zou daarbij ook nadrukkelijk moeten worden aangesloten bij hun culturele tradities en gebruik dienen te worden gemaakt van de hulpbronnen en (vaak informele) netwerken waarover zij beschikken
(Lopez, 2001; Sheldon, 2002).
Van Es e.a. (2002) en Dumasy (2002a, b) benadrukken het belang van een zorgvuldige communicatie tussen ouders en school. Volgens hen dient daar van meet af aan
werk van gemaakt te worden, en niet pas nadat er zich problemen hebben voorgedaan. Allochtone ouders dienen persoonlijk te worden uitgenodigd via huisbezoek of
telefoon en niet via brieven, omdat die anoniem zijn (en daardoor geen status hebben)
en door taalproblemen (en analfabetisme) niet kunnen worden gelezen. Kinderen
inschakelen als tolk is niet altijd raadzaam, omdat zij hun ouders al dan niet bewust
foutief kunnen informeren. Er zou meer gebruik moeten worden gemaakt van de
(gratis) tolkcentra.
Omdat de oorzaak voor (sociaal-economisch bepaalde) onderwijsachterstanden veelal
worden gelegd bij tekortschietende opvoedingsstijlen en taalgebruik (het deficitperspectief), is afstemming met ouders juist voor achterstandsscholen van belang. 18
Door het ervaren gebrek aan waardering en ondersteuning kunnen de ouders ‘contranarratieven’ ontwikkelen, waarin ze zich afzetten tegen de school en ze de school
volledig verantwoordelijk stellen voor problemen die zich voordoen in de ontwikkeling van hun kind (De Ruiter, De Graaf & Maier, 2006). Leerkrachten hebben vaak
lage verwachtingen van allochtone ouders en schrijven ook slechts een beperkte
meerwaarde toe aan contacten met deze ouders. In de schoolorganisatie zijn contacten
met ouders sterk contextafhankelijk. Beelden en verwachtingen over deze ouders
spelen niet alleen een rol in de contacten van leerkrachten met ouders, maar deze
beïnvloeden ook de verhoudingen tussen leerkrachten onderling (vgl. Souto-Manning
& Swick, 2006). Op basis van een onderzoek op twee zwarte scholen concluderen De
Ruiter e.a. (2006) dat leerkrachten en directies wel degelijk zicht hebben op de diversiteit en complexiteit van de contacten met ouders en daar ook niet alleen een negatief
beeld over hebben. Omdat ze de nuances onderling echter onvoldoende bespreken,
staat het eenzijdige, normatieve beeld dat ouders tekort schieten in hun opvoeding op
de voorgrond. Wat vervolgens tot praktijken leidt in scholen die de geconstateerde

18 Tijdens de laatste ERNAPE-conferentie in Nicosia (zie Phtiaka & Simeonidou, 2007) stelde prof.
Peter Mayo de internationaal waarneembare toenemende verschuiving van de verantwoordelijkheid
van overheid naar ouders en community aan de kaak. Volgens hem komt dit neer op een heropleving van het deficit-paradigma: wanneer het niet goed gaat met een kind op school is dat de schuld
van de ouders. Hij verwees in dit verband naar het begrip ‘parentocracy’: sommige ouders hebben
de macht en middelen die garant staan voor een goede schoolloopbaan voor hun kinderen, anderen
niet.
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problemen in stand houden. Het is daarom volgens De Ruiter e.a. (2006) onjuist te
veronderstellen dat de verwachtingen zullen verbeteren wanneer de leerkrachten meer
kennis verwerven over allochtone ouders en specifieke communicatievaardigheden
leren. Ook zullen de contacten niet verbeteren door de verwachtingen van leerkrachten te verhogen. Binnen de schoolorganisatie hebben verwachtingen van leerkrachten
over ouders een bepaalde functie en inbedding; er vormen zich groepen van leerkrachten met eenzelfde beeld. Het niet-bespreken van de normativiteit die gepaard
gaat met het toeschrijven van kenmerken aan ouders en leerkrachten leidt tot de instandhouding van de problematische contacten met ouders.

2.4 Krachtenveld VVE-instellingen en ouders

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn geen statische verschijnselen, maar
volgen nadrukkelijk ontwikkelingen binnen het onderwijsbeleid en ontwikkelingen in
de VVE-instellingen en als gevolg daarvan evolueert deze. In Figuur 2.6 zijn de ontwikkelingen en krachten die zich rondom ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
voordoen geschetst (Sleegers & Smit, 2003; Smit, Doesborgh & Van Kessel, 2001).

Figuur 2.6 – Krachtenveld met betrekking tot de vormgeving van partnerschap VVEinstellingen en ouders
overheid

visie op partnerschap

doelen:
• pedagogisch
.
• toerusting
• organisatorisch
• democratisch
consultatiebureaus,
basisonderwijs,
infrastructuur

interactie:
• ped.-didactisch
klimaat
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vormgeving
partnerschap

ambities,
teamfunctioneren

faciliteiten, voorzieningen,
scholing

programma’s,
educatieve methoden, instrumenten
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ouders

Een van de belangrijkste actoren die in de buitenste ring worden genoemd, is de overheid. Met betrekking tot de overheid hebben diverse beleidsontwikkelingen invloed
gehad op de vormgeving en inrichting van ouderparticipatie. Zo heeft het dereguleringsbeleid enerzijds geleid tot een vergroting van de zelfstandige beslisruimte van
VVE-instellingen op het gebied van personeel en financieel beleid, anderzijds tot een
aanscherping van de kwaliteitseisen waaraan instellingen moeten voldoen.
De binnenste cirkel heeft betrekking op factoren binnen de instelling die van invloed
zijn op het functioneren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Twee zaken
worden daarbij genoemd: visie op partnerschap en de beschikbare faciliteiten, voorzieningen en scholing. Voor het realiseren van effectieve vormen van partnerschap is
het van belang dat het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie een
integraal onderdeel uitmaakt van de ambities van de instelling en het functioneren van
het team. Zo kan het belang dat de school hecht aan ouderparticipatie en de invulling
daarvan opgenomen zijn in de schoolgids. Beroepskrachten dienen zich op dit terrein
professioneel te ontwikkelen. Het management kan hierbij een belangrijke rol spelen
om mogelijkheden te creëren voor continue interactie binnen de instelling, het bevorderen van gemeenschappelijke doelen en visie, het ontwikkelen van collectieve mechanismen voor collegiale controle, feedback en verantwoording en het zorg dragen
voor een adequate balans tussen een interne en externe gerichtheid (Smylie & Hart,
1999).
De binnenste ring, het hart van het model, betreft de vormgeving van partnerschap ten
dienste van de optimalisering van de mogelijkheden van de kinderen en de verbetering van het werk van beroepskrachten. Instellingen kunnen verschillen in de mate
waarin ouderparticipatie binnen hun organisatie goed functioneert en de wijze waarop
ouderparticipatie is geïmplementeerd. Het model maakt tevens duidelijk dat de wijze
waarop en mate waarin ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden vormgegeven, mede bepaald kan worden door de organisatie van de instelling en omgevingsinvloeden.

2.5 Samenvattend
VVE-instellingen en ouders hebben een gezamenlijk belang: zo gunstig mogelijke
voorwaarden schappen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders beschikken over kennis van hun kinderen en kennen meestal het beste de kansen en
bedreigingen voor hun kind. Instellingen zouden systematisch gebruik moeten maken
van de kennis van ouders om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Dit betekent
op basis van vertrouwen en hoge verwachtingen samen te werken aan de opvoeding
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en onderwijs van de kinderen. Door ouders te zien als partners kan de instelling in z’n
aanpak een kwaliteitssprong maken.
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3

Onderzoeksopzet en -uitvoering

3.1 Inleiding
Paragraaf 3.2 geeft een beschrijving van de aanleiding en het doel van het onderzoek.
De onderzoeksopzet en -uitvoering wordt besproken in paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4
ten slotte, wordt de verdere opbouw van het rapport beschreven.

3.2 Aanleiding en doel van het onderzoek
Aanleiding
Met de inwerkingtreding van de AMvB doelstelling en de Bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (Ministerie OCW, 2006) blijft er voor gemeenten relatief
weinig ruimte voor gezinsgerichte programma’s. Deze mogen namelijk slechts worden bekostigd uit de coördinatiepost voor Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Hoewel er belangstelling is voor de gezinsgerichte programma’s, is hier al enige
tijd weinig in geïnvesteerd. Juist bij het gaan ontbreken van deze programma’s groeit
wel de behoefte om de rol van ouders bij de ontwikkeling van jonge kinderen (0-6
jaar) nadrukkelijker in beeld te brengen. Er is op dit gebied veel onderzoek dat laat
zien dat ouderbetrokkenheid in combinatie met centrumgerichte voorzieningen goed
kan worden ingericht (Euridyce, 2001; McCarthney, 2003), maar het ontbreekt aan
een analyse van de cruciale factoren en omzetting daarvan in werkmodellen voor de
Nederlandse situatie.
Doel
Doel van het onderhavige onderzoek is een analyse van de cruciale factoren van
VVE-voorzieningen in binnen- en buitenland en omzetting daarvan in werkmodellen
voor de Nederlandse situatie.
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3.3 Centrale vraagstelling
Voortvloeiend uit het voorafgaande kan de centrale vraagstelling van het onderzoek
als volgt worden geformuleerd:
1. Hoe kan op basis van een analyse van de cruciale factoren de ouderinzet en ouderbetrokkenheid worden versterkt?
2. Welke instrumenten zijn vereist en hoe kunnen deze worden ingezet in een aantal
werkmodellen?
3. Welke werkmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in een aantal gemeenten, waaronder enkele grote en enkele kleine (plattelands)gemeenten?

3.4 Onderzoeksopzet en -uitvoering
Het onderzoek bestond uit een aantal op elkaar voortbouwende fasen: (1) voorbereidingsfase voor het onderscheiden en het vaststellen van VVE-varianten, ouderbetrokkenheid en -participatie, (2) het vaststellen van cruciale factoren voor versterking van
ouderbetrokkenheid en -participatie, (3) het vaststellen van instrumenten welke vereist zijn voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en -participatie, (4) nagaan
hoe dergelijke instrumenten kunnen worden ingezet in werkmodellen, (5) vaststellen
welke werkmodellen als pilot kunnen worden uitgevoerd en geëvalueerd in een aantal
gemeenten onderscheiden naar grootte.

3.4.1 Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase had tot doel om voortbouwend op (overzichts)studies van
Driessen & Doesborgh (2002), Leseman c.s., de databank ‘Effectieve jeugdinterventies’ van het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) en de OECD ‘Country notes’
een verdiepende internationale literatuurstudie uit voeren. Hiermee zijn we nagegaan
welke VVE-varianten kunnen worden onderscheiden waarbij ouders een belangrijke
rol vervullen, in welke mate ze voorkomen en op welke wijze de ouderinzet en ouderbetrokkenheid kan worden versterkt. Daarnaast hebben we analyses verricht op
recente bestanden van het landelijke cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA).
Uit de leerlingbestanden volgde of een kind aan een bepaald programma heeft deelgenomen. Uit de schoolbestanden is afgeleid of een school bepaalde programma’s
inzet. Hierbij is tevens nagegaan of er sprake is van samenhangen met specifieke
(voor)school- en klascondities, zoals de sociaal-etnische samenstelling en pedagogisch-didactische aanpak.
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3.4.2 Vaststellen cruciale factoren versterking ouderbetrokkenheid en
–participatie
Het vaststellen van cruciale factoren (instrumenten) voor de versterking van ouderbetrokkenheid en -participatie is onderzocht via een literatuurstudie (o.m. de NJIdatabank). Tevens zijn enkele internationale expertpanels op het terrein van ouder en
voorschool relaties benaderd via een zogenoemde ‘policy Delphi’ (De Loe, 1995).
Het betreft: ‘Diversity in Early Childhood Education and Training’ (DECET); ‘European Research Network About Parents and Education’ (ERNAPE); ‘Roundtable on
School, Family and Community Partnerships’ (internationale onderzoekers en
beleidsmedewerkers); ‘Developing Intercultural Education through Cooperation
between European Cities’ (internationaal forum van beleidsmedewerkers van grote
steden). We gebruikten een email-vragenlijst met open antwoordcategorieën. In deze
vragenlijst is informatie gevraagd over: de visie op de relatie ouders en school, instrumenten bij het gevoerde beleid, de impact van het gevoerde beleid en ervaren
knelpunten. Zie Figuur 3.1.

Figuur 3.1 – Gevraagde informatie internationale expertpanels
Ouderbetrokkenheid
Mate van betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis
(bijvoorbeeld voorlezen) en bij VVE-instellingen (bijvoorbeeld portfoliobesprekingen voeren met de
leidster/leerkracht).
Ouderparticipatie
Mate van actieve deelname van ouders aan activiteiten bij een VVE-instelling. We maken daarbij een
onderscheid tussen niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld leveren
van hand- en spandiensten) en geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld
zitting hebben in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het bestuur van een VVE-instelling).
Versterken ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Gehanteerde instrumenten om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te versterken.
Impact beleid
Effecten wat betreft gevoerd beleid met betrekking tot het functioneren van ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie.
Knelpunten
Ervaren knelpunten in de relatie ouders en kinderopvang, school, in relatie tot achterstandsleerlingen.

Over de output van de literatuurstudie en Delphi wordt hier niet apart gerapporteerd.
De resultaten van de verdiepende literatuurstudie zijn verwerkt in hoofdstuk 2 en 4
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van dit rapport. De Delphi leverde voornamelijk verwijzingen op naar projecten en
onderzoeksrapportages; voor zover relevant hebben we ook die in het tweede hoofdstuk verwerkt. De output had daarmee drie functies, namelijk een verdere ontwikkeling van het theoretisch kader, input voor de ontwikkeling van de topiclijsten ten
behoeve van de gevalsstudies, en interpretatiekader voor de uiteindelijke resultaten
van het onderzoek.

3.4.3 Vaststellen instrumenten vereist voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en -participatie
Doel
Ten behoeve van het vaststellen van instrumenten die vereist zijn voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en -participatie is allereerst een uitvoerige belronde gehouden langs gemeenten, besturen en ondersteuningsinstellingen. Het doel hiervan
was inzicht te krijgen in varianten van good practices van ouderbetrokkenheid in de
VVE binnen een diversiteit aan contexten (platteland, stad, veel-weinig achterstandskinderen) en het gebruik van instrumenten om de relatie tussen instellingen en ouders
te optimaliseren.
Onderzoeksgroep
Voor de uitvoering van deze onderzoeksfase zijn vragen voorgelegd aan beleidsmedewerkers van de afdeling onderwijs van 21 gemeenten, besturen VVE-instellingen
en ondersteuningsinstellingen. Zie Tabel 3.1.

Tabel 3.1 – Geselecteerde gemeenten
Gemeente

Aantal inwoners

Gemeente

Aantal inwoners

1. Amsterdam

757.000

12. Veldhoven

43.284

2. Rotterdam

585.000

13. Oldenzaal

32.000

3. Den Haag

474.000

14. Oost Gelre

30.000

4. Utrecht

275.000

15. Zaltbommel

25.000

5. Eindhoven

211.000

16. Schagen

19.500
15.000

6. Tilburg

200.000

17. Wunseradiel

7. Groningen

185.000

18. Schermer

4.849

8. Nijmegen

160.000

19. Valkenburg (Z-H)

3.768

9. Zaanstad

150.000

20. Thorn

2.543

10. Maastricht

119.000

21. Rozendaal

1.527

11. Lelystad
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72.000

Onderzoeksinstrument
We maakten gebruik van een beknopte vragenlijst met open antwoordcategorieën. Zie
Figuur 3.2.

Figuur 3.2 – Gevraagde informatie beleidsmedewerkers gemeenten, besturen VVEinstellingen en ondersteuningsinstellingen
Visies op ouders als medevormgevers en afnemers in de VVE
Ervaringen met ouders als medevormgevers en afnemers van VVE c.q. als bondgenoten of partners
van het centrum vanuit het perspectief van (voor)school.

Er zijn met 23 personen korte gesprekken gevoerd van 5-10 minuten. Alle beleidsmedewerkers van gemeenten, besturen en ondersteuningsinstellingen waren bereid aan
het onderzoek deel te nemen. De verwerking van de output was gericht op de verdere
ontwikkeling van het theoretisch kader en vergroting van het inzicht in de rol van
gemeenten bij VVE-instellingen.

Verhelderende practices ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Doel
Er zijn 14 gevalstudies uitgevoerd om de onderzoeksvragen 2 en 3 te beantwoorden.
Het doel was enerzijds verdiepend inzicht te verkrijgen in de programma’s en methoden die VVE-instellingen gebruiken. Anderzijds was het de bedoeling zo mogelijk
goede voorbeelden van de relatie ouders en instelling te beschrijven, die van nut
kunnen zijn voor het vaststellen van instrumenten voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Onderzoeksgroep
De selectie van de instellingen heeft plaatsgevonden op basis van de gegevens uit de
belronde onder beleidsmedewerkers. De vragen aan directies en leidsters/leerkrachten
van scholen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen gingen over onder meer
het aantal kinderen, VVE-programma, methode, vragen over de feitelijke gang van
zaken wat betreft ouderbetrokkenheid en -participatie bij hun instelling. In Tabel 3.2
zijn de typerende kenmerken van de cases samengevat. Hieruit blijkt dat er 7 instellingen zijn geselecteerd in de G4 en eveneens 7 in de kleine(re) gemeenten. Ook
blijkt dat er relatief veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vertegenwoordigd
zijn en relatief weinig kleutergroepen van een basisschool.

43

Tabel 3.2 – Geselecteerde verhelderende practices ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Instelling

Gemeente

Stichting

Soort
instelling

Start

Groepen/
leerlingen

VVEprogramma

2002

2 grp van 8

Piramide

Grote gemeenten (meer dan 275.000 inwoners)
1. Madelief

Amsterdam

Partou

Voorschool
met VVE

2. De Platanen

Amsterdam

Kinderopvang
Binnenstad

Kdv met VVE 2006

2 grp van 15

Sporen

3. De Nachtegaal

Amsterdam

Kinderopvang Kdv met VVE 2005
Noord-Holland

2 grp van 12

Kaleidoscoop

4. Musti

Rotterdam

Piramide

DISCK

Psz met VVE 2002

2 grp van 16

5. J. van Stolberg Rotterdam
school, Laddertje
& Lishuisje

Kinderdam

Basisschool
met VVE

9 kleutergrp (7 Basisgoed
allochtoon, 2
gemengd)

6. Vogelijntje

Den Haag

Chr. PSZ

Reguliere psz 2007
met VVE*

2 grp van 12

BAS

7. Thusanong

Den Haag

Sociaal Cultureel Werk

Voorschool
met VVE

2003

2 grp van 15

Piramide

T3: TilburgTaal-Totaal

2002

Kleine(re) gemeenten (minder dan 275.000 inwoners)
8. Het Kompas

Tilburg

Kinderstad

Psz met VVE 2003

2 grp van 16

9. Pinotta

Tilburg

Kinderstad

Kdv met
VVE***

60 (1 babygrp; T3: Tilburg3 peutergrp) Taal-Totaal

10. Nijntje Pluis

Nijmegen

KION

Reguliere psz* 2002

+/- 15

Geen

11. Kiekeboe

Maastricht

MIK

Kdv met
VVE***

2 grp van 21
1grp van 14

Speelplezier

12. Pino/Okkio

Oldenzaal

2006

2005

IMPULS

Psz met VVE 2002

2 grp van 16

Piramide

13. De Bolderkoare Oost Gelre

De Achthoek

Psz met VVE- 2003
begeleiding**

1 grp van 14

Startblokken

14. De Speelboom Schagen

Peuterspeelzaal Kdv met
Schagen
VVE***

*

2006

12 grp van 15 Boekenpret

‘Niet-echte’ VVE-instelling waarbij de leidsters niet VVE-geschoold zijn en geen gebruik maken
van een methode.
** Een reguliere peuterspeelzaal waarbij voor een aantal uur per dagdeel een VVE-leidster aanwezig
is om kinderen individueel te helpen of in kleine groepjes te werken met doelgroepkinderen.
*** Kinderdagverblijf of peuterspeelzaal onder begeleiding van VVE-leidsters waarbij gebruik gemaakt wordt van een VVE-methode.
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Verzamelde informatie
Per instelling zijn relevante (beleids)documenten bestudeerd (schoolgidsen, jaarverslagen en reglementen) en diepte-interviews gehouden met directies, leidsters en
leerkrachten. Daarnaast is een aantal gesprekken gevoerd met ouders. De interviews
zijn door de onderzoekers gehouden. Het veldwerk is afgerond in juni 2008. Tabel 3.3
geeft een overzicht van de aantallen gesprekken per respondentcategorie.

Tabel 3.3 – Achtergronden respondenten, naar instelling (in aantallen)
Bestuur/ Leidsters/ Ouders in
directie leerkrachten oudercommissie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Madelief (Amsterdam)
De Platanen (Amsterdam)
De Nachtegaal (Amsterdam)
Musti (Rotterdam)
Van Stolbergschool/Laddertje/
Lishuisje (Rotterdam)
Vogelijntje (Den Haag)
Thusanong (Den Haag)
Het Kompas (Tilburg)
Pinotta (Tilburg)
Nijntje Pluis (Nijmegen)
Kiekeboe (Maastricht)
Pino/ Okkio (Oldenzaal)
De Bolderkoare (Oost Gelre)

14. De Speelboom (Schagen)

Totaal

Contact/
klasseouders

Doorsnee
ouders

Totaal

1
1
1
1
1

2
1
1
2
2

n.v.t.
0
0
n.v.t.
n.v.t.

0
0
0
0
0

2
0
0
8
2

5
2
2
11
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
5
2
1
2
2

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
1
n.v.t.
n.v.t.
1

0
0
0
0
0
0
0
1

0
2
1
0
1
0
0
2

3
5
4
7
5
2
3
7

1

2

0

0

0

0

14

28

3

1

18
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Bij de topiclijst die is voorgelegd aan de directies lag het accent op kenmerken van de
organisatie: de visie van de directie op ouderbetrokkenheid en -participatie. In de
topiclijst voor de leidsters/leerkrachten werd gefocust op het functioneren van vormen
van ouderbetrokkenheid (knelpunten, verbeterpunten) en op sterke en zwakke punten
van de gehanteerde ouderparticipatiemodellen. In de topiclijsten voor de ouders lag
het accent op de ervaringen met ouderbetrokkenheid en -participatie; zie Figuur 3.3.
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Figuur 3.3 – Gevraagde informatie directies, leidsters/leerkrachten en ouders
Directies
- (Veranderingen in) visie op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Hoe sluiten (veranderingen
in) visie op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en de organisatie van de instelling op elkaar
aan? Welke keuzes zijn er gemaakt en welke prioriteiten heeft het bestuur/management in verband
met ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Welke taakopvatting heeft de directie? Welke aspecten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden gestimuleerd in verband met verhogen
van onderwijskansen van achterstandsleerlingen? Hoe geeft de directie richting aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie?
- Beleidsvorming. Hoe verloopt de concrete vormgeving van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de beleidsvorming (aanpak, ervaren knelpunten)? Welke (nieuwe) werkwijzen en instrumenten hanteert men? Welke typen resultaten streeft men na?
- Toegevoegde waarde. Wat is de meerwaarde van het gekozen model van ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie (materieel, inhoudelijk, kwalitatief)?
- Problemen. Wat zijn de gesignaleerde problemen bij de vormgeving en realisatie van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en welke oplossingen zijn hiervoor gevonden?
- Voor- en nadelen. Welke voor- en nadelen heeft het gehanteerde model van ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie?
- Samenstelling oudercommissie. Samenstelling oudercommissie, knelpunten ten aanzien van de
bezetting.
- Communicatie. Interne en externe communicatie, frequentie overleg met andere organen, relatie met
de directie en bevoegd gezag, rol ouders in oudercommissie bij verbetering van de opvang/onderwijs.
- Faciliteiten/voorzieningen en scholing. Budget, cursussen, knelpunten.
- Werkwijze/taakopvatting. Aandacht voor processen en inhoud, typen resultaten die men nastreeft.
Coördinatoren, contactouders, sleutelouders/leerkrachten
- Ervaringen met ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Leerkrachten en ouders
- Ervaringen met ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Oordelen over het leerconcept, samenwerking ouders, school en gemeenschap.

Analyse
De kwalitatieve analyses hadden tot doel aan de hand van cruciale factoren, veranderingen te beschrijven in het gebruik van instrumenten die een bijdrage (kunnen) leveren aan het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en instelling. De output
van dit onderdeel is beschreven in termen van (veranderingen in) visie die de instellingen hebben op de partnerschapscultuur en de (veranderingen in) wijze van vormgeving van de partnerschap. De verkregen informatie uit de analyses diende mede als
input voor het ontwikkelen van werkmodellen.
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3.4.4 Inzet instrumenten bij de ontwikkeling van werkmodellen om
betrokkenheid en -participatie van ouders bij instellingen te vergroten
In deze laatste fase zijn werkmodellen ontwikkeld, aansluitend bij de lokale situatie
en de behoeften bij betrokkenen aan professionalisering ten aanzien van de relatie
tussen ouders en instelling. Hierbij is er aandacht voor de doorgaande lijn in het ouderbeleid met betrekking tot kinderen van 0 tot 6 (evt. 12) jaar, waarbij nauw aangesloten wordt bij de (ontwikkeling van een) eigen visie van de instelling op het stimuleren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
Doel
Het doel is het vergroten van de ouderinzet en ouderbetrokkenheid door de ontwikkeling en uitvoering van werkmodellen.
Uitgangpunten
Door binnen peuterspeelzalen en voorscholen te werken vanuit de visie op ouders als
educatief partner, kan met ouders samen worden gewerkt om de ontwikkeling van
kinderen spelenderwijs te ondersteunen. Door bij de ontwikkeling van de partnerschapsmodellen samen met directies en leidsters/leerkrachten te zoeken naar manieren en instrumenten (zoals gezins- en kleuterportfolio’s) waarmee ouders kunnen
participeren in de speelzaal/voorschool, kan een brug geslagen worden tussen speelzaal, (voor)school en thuissituatie van de peuter/kleuter. En dat veronderstelt contact,
dialoog (communicatie). Doelen van ouderinzet en ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van de werkmodellen zijn: de relatie van peuterspeelzaal of
voorschool met de ouders te optimaliseren (pedagogisch doel), kinderen en ouders
beter toe te rusten (toerustingsdoel), ouders een bijdrage te laten leveren aan het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal/voorschool (organisatorisch doel) en mee te
laten beslissen over het beleid (democratisch doel); zie Figuur 2.4.
Aanpak
Op basis van de informatie en ervaringen van 14 instellingen (verspreid over platteland, stad, veel-weinig achterstandkinderen) zijn ten behoeve van de ontwikkeling
van een verbetercyclus voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie checklists ontwikkeld om te reflecteren over de visie op partnerschap en de
vormgeving van partnerschap met ouders; is gebruik gemaakt van een cultuurbeïnvloedingsmodel om vast te stellen wat men wil veranderen ten aanzien van de relatie
met de ouders; zijn partnerschapsmodellen ontwikkeld voor kleine(re) en grote gemeenten, waarbij de theoretische modellen getoetst zijn aan de praktijk. De volgende
vragen stonden hierbij centraal. Welke (nieuwe) visie is er ontwikkeld op de relatie
tussen instelling en ouders waarin wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van het
kind? Wat zijn gehanteerde combinaties van (bestaande en nieuwe) instrumenten en
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welke effecten hebben deze? Op welke manieren krijgen ouders een (nieuwe) plek
binnen de centra? Welke rollen vervullen ouders bij de centra (medevormgevers,
afnemers van producten, kritische consumenten, rechthebbende cliënten)? In welke
mate zijn vormen van ouderbetrokkenheid geïntegreerd in het beleid en de praktijk
van de centra? In welk breder kader staat de versterking van partnerschap? (peuterspeelzaal- of centrumontwikkeling, kwaliteitszorg). Hoe krijgt het functioneren van
het partnerschap tussen ouders en centra optimaal vorm? Wat is er veranderd in de
werkrelatie (gedrag en houding) van professionals naar elkaar, richting ouders en de
kinderen en met welke resultaten? Hoe worden centrumgerichte activiteiten optimaal
afgestemd op opvoedingsondersteunende activiteiten van gezinsgerichte voorzieningen? Wat zijn de effecten? Worden de kinderen er beter van?

3.5 Verdere opbouw van het rapport
In de volgende hoofdstukken van deze rapportage worden VVE-varianten en de rol
van ouders besproken. Het accent ligt op het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van
partnerschapsmodellen.
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4 Conceptualisering partnerschapsprofielen en cruciale
factoren ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de conceptualisering van partnerschapsprofielen en
cruciale factoren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. We schetsen in paragraaf 4.2 conceptualisering van partnerschapsprofielen en typen organisaties van
VVE-instellingen. In paragraaf 4.3 geven we inzicht in de cruciale factoren ter versterking van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In paragraaf 4.4 vatten we het
hoofdstuk samen.

4.2 Conceptualisering partnerschapsprofielen en typen organisaties VVEinstellingen
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zal pas mogelijk zijn als de condities daarvoor binnen de organisatie van instellingen aanwezig zijn. Voor elke VVE-instelling
zou een ‘profiel’ opgesteld kunnen worden voor de mate waarin ouders en beroepsbeoefenaren binnen de instelling zelf en instanties die vanuit een nationaal en/of
lokaal belang een bepaalde vorm van partnerschap c.q. zeggenschap hebben. Een
dergelijk opgesteld ‘partnerschapsprofiel’ heeft de volgende voordelen (Van Wieringen, 1989; Smit, 1991):
• een instelling wordt niet alleen gezien als iets dat op zichzelf staat, maar mede als
een resultante van de vormende invloeden van uiteenlopende groepen en instanties;
• het geeft het begrip partnerschap een dynamisch karakter: een partnerschapsprofiel
verandert immers in de loop van de jaren;
• het profiel geeft een analytische invalshoek voor het bepalen van de grens tussen
de organisatie van de instelling en de omgeving.
Theorieën over management van opvang- en onderwijsinstellingen worden vaak
teruggebracht tot drie theoretische ‘scholen’: de (klassieke)professionele theorie
(Mintzberg, 1983), de sociale systeemtheorie (Luhman, 1988) en de open-systeemtheorie (Hanson, 2002). Kernpunten van deze visies gebruiken we als vertrekpunt om
de rol van ouders vanuit verschillende theoretische invalshoeken nader te bestuderen
wat betreft hun visie op macht, richting geven, communicatie en controle, begeleiding
en conflict; zie Figuur 4.1 en de daarna volgende toelichting.
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Onder macht verstaan we de beïnvloeding van het gedrag van de ene partij door de
andere partij, overeenkomstig de doeleinden van de laatgenoemde partij (Lammers,
Mijs & Van Noort, 2000). VVE is gericht op het realiseren van een diversiteit aan
doelen (richting geven): compensatie voor deficiten in de thuissituatie en preventie
van ontwikkelingsachterstanden, zowel op cognitief als sociaal-psychologisch gebied
(Mulder, 1996). Communicatie, hoe vluchtig ook, doet zich in elk menselijk contact
voor. De duurzaamheid van de contacten tussen individuen, en de normen waaraan
men zich bij het contact bereid is te onderwerpen, veronderstellen steeds interactie en
communicatie (Van Doorn & Lammers, 1984). De controleerbaarheid van beslissingen voor ouders bij VVE-instellingen kan als volgt gedefinieerd worden: de mate
waarin ouders er achter kunnen komen of en wanneer een besluit genomen is (vgl.
Van Doorn & Lammers, 1984). Criteria voor de begeleiding van personeel in de VVE
kunnen zijn: doelmatigheid, doeltreffendheid, verantwoording en relevantie (Van
Wieringen, 1989). Van een conflict kan gesproken worden bij het verhinderen van de
doelverwezenlijking door een mededinger of een rivaal (Van Doorn & Lammers,
1984).

Figuur 4.1 – Kernpunten van drie theoretische scholen en bijpassende modellen
Kernpunten/
theoretische
scholen

macht

Model 1:
professionele
bureaucratie

professionals formele
zijn autodoelen
noom
geven specifieke richting aan
situaties
macht is
informele
gespreid over doelen gaan
groepen en
veel kanten
coalities
uit

communicatie
verloopt via
gevestigde kanalen

Model 3:
macht is
verlangens
opengespreid over van omgesysteemtheorie subsystemen ving geven
(mede)
richting aan
gebeurtenissen

communicatie
volgt omvattend
informatienetwerk

Model 2:
sociale systeemtheorie

richting
geven

communicatie

communicatie
volgt de gevestigde belangen
van groepen

controle

controle
over het
VVE-aanbod door
middel van
regels
controle
door informele normen van
groepen
controle
door
effectiviteit
van schakels

begeleiding

conflict

directie
conflict is
disfunctioneel
begeleidt
ondergeschikten

directie en
leidsters/leerkrachten
managen
elkaar
managerial
subsysteem
functioneert
als ondersteuning van
behoeften van
andere subsystemen

conflict is
constructief en
onvermijdelijk

conflict is
onvermijdelijk
en kan door
creatief management leiden
tot verandering

Op basis van de kernpunten in Figuur 4.1 kunnen we modelbeschrijvingen samenstellen van VVE-instellingen.
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Model 1: Gesloten organisatie
Beroepskrachten zijn autonoom. De taakuitvoering van de leidsters/leerkrachten is
alleen gericht op de eigen groep. Directie en bevoegd gezag bepalen het beleid. Door
de gesloten organisatiestructuur komen bijna geen vormen van ouderbetrokkenheid
en ouderparticipatie voor. Ouders en buurtinstellingen worden bijna niet bij de instelling betrokken. Ouders worden geïnformeerd via diverse informatiekanalen, zoals een
informatiebord voor ouders en een ‘dagoverdrachtlijst’ (Breedveld, 2006). Beroepskrachten vinden de eigen kennis over de ontwikkeling van het kind belangrijker dan
wat ouders over hun kind weten. Doorgaans stereotype reacties op ouders. Weinig
contacten tussen leidsters/leerkrachten en ouders. Geen ouderhulp en geen ondersteuning van ouders. Oudercommissies spelen geen rol van betekenis binnen de organisatie.
Model 2: Tamelijk open organisatie
Er is een redelijke cohesie tussen de beroepskrachten over de aanpak in de groepen.
De directie zet in samenspraak met de leidsters/leerkrachten beleidslijnen uit. Het
team verwacht medewerking van leidsters/leerkrachten om ouders incidenteel bij
activiteiten te betrekken. De autonomie van de leidsters/leerkrachten is enigszins
verminderd. Ouders kunnen bij het brengen van de kinderen een beeld krijgen van de
sfeer van de instelling en worden uitgenodigd te participeren bij activiteiten. Men
tracht flexibel te reageren op de wensen van ouders met betrekking tot opvang en
educatie van de kinderen. Leidsters/leerkrachten ervaren communicatie met ouders
als problematisch. Oudercommissies hebben een plaats binnen de organisatie
Model 3: Open organisatie
De instelling heeft intensieve contacten met de omgeving. Er is een sterke samenhang
tussen de leden van het team van beroepskrachten. De instelling biedt maatwerk bij
de opvang met VVE-activiteiten. Opvoeding en educatie zijn geen zaak van de individuele beroepskracht, maar een zaak van allen. De organisatie wordt complexer. Een
gevolg daarvan is een behoefte aan onderlinge uitwisseling, overleg en coördinatie.
De directie stimuleert collegiaal overleg, zorgt voor zorgvuldige procedures en hoge
mate van betrokkenheid van ouders. Leidsters/leerkrachten en ouders ondersteunen
elkaar. Men tracht de verwachtingen van beroepskrachten en ouders op elkaar af te
stemmen. Er is een open en flexibele respons van professionals binnen de instellingen
richting ouders wat betreft de opvang en de educatie van jonge kinderen. Beroepskrachten stimuleren uitwisseling van informatie over opvoeding ter ondersteuning
van het gezin. Partnerschap tussen personeel en ouders wordt gezien als een kwaliteitsaspect van de kinderopvang (De Wit, 2006). Ouders hebben zitting in oudercommissies. Instellingen zetten in samenspraak met de ouders (flexibele) activiteiten
op gericht op pedagogische afstemming, ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning om te kunnen inspringen op de (veranderende) behoeften van ouders. Geva51

rieerd aanbod aan informatievoorzieningen tot discussie over opvoedingsthema’s
(Van der Hoek & Pels, 2006). Ook vraaggestuurd aanbod.

4.2.1 Samenhangen tussen organisatiemodellen en partnerschapsprofielen
Op basis van varianten in de relatie tussen beroepskrachten en ouders kunnen drie
typen partnerschapsprofielen van instellingen worden geconstrueerd.
In type I (minimaal partnerschapsprofiel) van een instelling zullen door de gesloten
organisatiestructuur (bijna) geen vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
voorkomen. Ouders hebben geen controle op de gang van zaken.
In type II (selectief partnerschapsprofiel) is voor een klein deel van de ouders directe
controle op de gang van zaken mogelijk.
In type III (maximaal partnerschapsprofiel) worden ouders vaak ingeschakeld bij
activiteiten. Een groot deel van de ouders kan controle uitoefenen op de activiteiten
binnen de instelling.
De organisatiemodellen en partnerschapsprofielen vormen een samenhangend en
elkaar beïnvloedend geheel van elementen In Figuur 4.2 zijn de samenhangen tussen
de modellen en partnerschapsprofielen weergegeven.

Figuur 4.2 – Samenhangen tussen organisatiemodellen en partnerschapsprofielen
Type I
minimaal partnerschapsprofiel

Type II
selectief partnerschapsprofiel

Model 1: professionele
bureaucratie: gesloten
organisatie

+

-

-

Model 2: sociale
systeemtheorie: tamelijk
open organisatie

-

+

-

Model 3: open-systeemtheorie: open organisatie

-

-

+

Organisatiemodellen
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Type III
maximaal partnerschapsprofiel

4.2.2 Relatie tussen beroepskrachten en ouders

Op basis van de literatuur, de policy Delphi en de hiervoor beschreven samenhangen kan de relatie tussen beroepskrachten en ouders in VVE-instellingen worden
bezien en beschreven vanuit de drie organisatiemodellen.
Model 1: Gesloten organisatie en afstandelijke relatie tussen beroepskrachten en
ouders
Op grond van de (klassieke) professionele bureaucratie (controle door regels) wordt
de VVE als een gesloten organisatie beschouwd, waar beroepskrachten, i.c. leidsters/leerkrachten zich bezig houden met opvoeden en educatie en directie/bevoegd
gezag er voor zorgt dat de randvoorwaarden zijn vervuld. Beroepskrachten zijn uitvoerders van methoden. Ouders zijn consumenten: afnemers van diensten. De beroepskrachten beschouwen ouders als ‘leveranciers’ van kinderen en ouders hebben
hun professionaliteit te aanvaarden. De mogelijkheden om ideeën over opvoeding en
onderwijs uit te wisselen zijn beperkt. Ouders krijgen een globale indruk van wat er
gebeurt bij de instelling. Beroepskrachten proberen externe bemoeienis van ouders
met de opvoeding binnen de instelling af te schermen. Vanuit de (klassieke) professionele bureaucratie zullen de beroepskrachten zich opstellen als professionals die
weten hoe zij opvoeding en educatie moeten aanpakken. Er wordt weinig open gecommuniceerd met ouders over de pedagogische aanpak die de professionals hanteren, laat staan over de inzichten van de ouders zelf. In de communicatie domineert het
eenrichtingsverkeer (Prott & Hautumm, 2005). De beroepskrachten zullen de ouders
niet wijzen op de mogelijkheden en vaardigheden die zij bezitten om hun kind iets
aan te leren. Doelen en middelen in het aanbod worden grotendeels eenzijdig bepaald
door de beroepskrachten. In de begeleiding ligt het accent op het verhogen van kennis
en vaardigheden van opvoeders ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen. Er
is (bijna) geen ondersteuning van ouders in de vragen en problemen die zijzelf ervaren. Ouders kunnen niet de agenda (mede)bepalen van de pedagogische uitwisseling;
over de pedagogische uitgangpunten van de kinderopvang wordt bijna niet gesproken;
ouders hebben geen inspraak in het pedagogische beleid, zoals de invulling van het
dagprogramma. Er is geen sprake van synergie en er zijn bijna geen botsingen.
Model 2: Tamelijk open organisatie en selectieve contacten tussen beroepskrachten
en ouders
Vanuit de sociale systeemtheorie (controle door normen) zullen beroepskrachten
toestaan dat ouders meewerken in de instelling en daardoor meer aandacht besteden
aan kinderen die achterblijven of (leer)problemen hebben. Tevens zullen de beroepskrachten door de aanwezigheid en de inbreng van ouders in sommige gevallen overgaan tot een andere vorm van instructie en op een andere wijze de leerstof aanbieden.
Beroepskrachten gaan ouders begeleiden bij activiteiten in de groep en suggesties
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geven voor een aanpak thuis wat betreft de verzorging van de kinderen. Afstemming
van de opvoeding thuis en in de instelling komt nauwelijks op gang. Bij het bepalen
van de doelen en werkwijze van de instelling zijn ouders (bijna) niet betrokken (Van
der Hoek & Pels, 2006).
Model 3: Open organisatie en professionele relatie tussen beroepskrachten en ouders
Vanuit de open-systeemtheorie (controle door normen en schakels met de omgeving)
zullen beroepskrachten (bijna) altijd ouders inschakelen. Leidsters/leerkrachten en
ouders wisselen ideeën uit over opvoeding en opvang. De instelling geeft alle ouders
dezelfde basisinformatie over de kinderopvang en stimuleert informatie van thuis te
delen met de beroepskrachten. Beroepskrachten houden in de communicatie nadrukkelijk rekening met de achtergrond van de ouders. Ze zorgen er voor dat alle ouders
op de hoogte zijn van de mogelijkheden om samen te werken met de instelling en dat
alle ouders kunnen deelnemen aan bijeenkomsten (Hughes & Mac Naughton, 2003).
Ouders krijgen mogelijkheden aangereikt om belangstelling te tonen voor de activiteiten in de instelling. Professionals en ouders zien elkaar als partners bij de opvoeding
die elkaar kennen, elkaar respecteren en overleg voeren, omdat ze met elkaar meer
kunnen bereiken voor het kind dan ieder voor zich. Er is sprake van een actieve wederzijdse betrokkenheid. De communicatie over wat men van elkaar kan verwachten
bevordert het vertrouwen in elkaar als partners om optimale voorwaarden te creëren
voor de ontwikkeling van de kinderen, met erkenning van de eigenstandige verantwoordelijkheden (De Wit, 2006). Er is sprake van een wederzijdse actieve-coöperatieve houding. Pedagogische inspanningen van leidsters/leerkrachten van de opvoeding op school en de kwaliteit van het onderwijs hebben succes wanneer het strookt
met de ideeën van de ouders, omdat ouders de eindverantwoordelijkheid voor de
opvoeding hebben. Leidsters/leerkrachten en ouders verplaatsen zich in het perspectief van de ander. Leidsters/leerkrachten vinden open overleg met ouders belangrijk
(Prott & Hautumm, 2005). Zie Figuur 4.3.
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Figuur 4.3 – Relatie tussen beroepskrachten en ouders in de VVE bezien vanuit de
drie organisatiemodellen
Organisatiemodellen

Beroepskrachten

Ouders
Minimaal partnerschapsprofiel

Model 1: professionele bureaucratie:
gesloten organisatie

• beroepskrachten met een basisopleiding
• aanbod gestuurd
• ‘professionele’ afstand tot ouders
• informatie verstrekken aan ouders
• controle door regels

• (bijna) geen keuzemogelijkheden voor ouders uit aanbod van
instellingen (platteland)
• ‘leveranciers’ van kinderen
• openstaan voor informatie van
beroepskrachten
• beroepskrachten informeren
• geen ouderhulp
• ouders hebben (bijna) geen inspraak

Selectief partnerschapsprofiel
Model 2: sociale
systeemtheorie:
tamelijk open organisatie

• inhuren gespecialiseerde beroepskrachten
• selectief gebruik van methoden
• selectie van ouders van bepaalde
doelgroepkinderen
• ouders begeleiden bij activiteiten
• controle door normen
• ouders (soms) uitnodigen mee te
denken mee te beslissen over beleid

• beperkte keuzemogelijkheden uit
aanbod
• samenwerken met beroepskracht
• beroepskracht ondersteunen
• assistenten van beroepskracht
• soms meedenken en meebeslissen over beleid

Maximaal partnerschapsprofiel
Model 3: opensysteemtheorie: open
organisatie

•
•
•
•
•
•

breed geschoolde beroepskrachten
gebruik (dure) landelijke methoden
vraaggestuurd
alle ouders vallen onder de doelgroep
betrokkenheid richting ouders
ouders zijn ‘gelijkwaardige’ opvoeders
• ouders motiveren en begeleiden
• ouders uitnodigen mee te denken en
mee te beslissen
• controle door normen en schakels
met omgeving

• ruime keuzemogelijkheden van
aanbod instellingen (steden)
• partners van beroepskracht
• eigenstandige inbreng
• ondersteunen programma/methode
• ouders leven mee, helpen mee,
denken mee en beslissen mee
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4.3 Cruciale factoren
Ten aanzien van de versterking van ouderbetrokkenheid en –participatie in relatie tot
VVE kunnen twee soorten cruciale factoren worden onderscheiden, namelijk algemene en programmaspecifieke factoren. Omdat het in de onderhavige studie gaat om te
komen tot (nieuwe) werkmodellen, is hier gefocust op de algemene factoren op het
niveau van de VVE-instelling en is afgezien van analyse van specifieke inhoudelijke
factoren die gekoppeld zijn aan de veelheid van uiteenlopende centrum- en gezinsgerichte programma’s.
Centraal in de relatie ouders en VVE-instelling staat partnerschap. Partnerschap impliceert verschillende partijen en uiteenlopende perspectieven. Aan de ene kant het
perspectief van de betrokken instellingen/voorzieningen, waarbij er ook weer verschillen kunnen bestaan tussen de betrokkenen, te weten de peuterleidsters van de
peuterspeelzaal en de leerkrachten van de kleutergroepen in de basisschool. Aan de
andere kant de ouders, met ook hier mogelijk verschillen qua leeftijd (ouders van
jonge kinderen (peuterspeelzaal) en ouders van wat oudere kinderen (basisschool)),
qua sociaal-etnische achtergrond en qua functie van VVE (opvang, ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning, onderwijs). Daar doorheen speelt nog de locatie,
in een centrum (center-based), thuis (home-based) of zowel in een centrum als thuis
(combinatie).
Zoals eerder al aangegeven, kunnen aan een dergelijke partnerschapsrelatie verschillende aspecten worden onderscheiden (Henderson, 1988; Van der Hoek & Pels,
2006):
• de wijze waarop betrokkenen een visie ontwikkelen en met elkaar omgaan in het
kader van het partnerschap (partnerschapscultuur);
• de mate waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden
duidelijk zijn (partnerschapsstructuur);
• de mate waarin betrokkenen bereid zijn het samenwerkingsproces gezamenlijk aan
te gaan (partnerschapsbereidheid);
• de vaardigheid waarmee de betrokkenen met elkaar omgaan in het kader van het
partnerschap (partnerschapsvaardigheid).
Aan deze vier aspecten liggen attitudes, kennis en vaardigheden van de individuele
partners ten grondslag. Relevant is ook dat partnerschap functioneert in een bepaalde
institutionele en maatschappelijke context.
Voor de analyse van cruciale factoren is gebruik gemaakt drie bronnen. Op de eerste
plaats de Nederlandse en buitenlandse literatuurreferenties die hiervoor zijn beschreven. Daarnaast zijn nog diverse internationale publicaties bestudeerd, voornamelijk
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samenvattende inventarisaties en overzichtsstudies (o.m. AYPF, s.a.; Andrews &
Slate, 2001; Blok e.a., 2005; Currie, 2003; Desforges & Abouchaar, 2003; Henderson
& Mapp, 2002; Karoly, Kilburn & Cannon, 2000; Leseman, 2002; SEDL, 2000;
Vandell & Wolfe, 2000; Weiss, Caspe & Lopez, 2006). Als laatste is gebruik gemaakt van de informatie die is verkregen tijdens de uitvoering van de casestudies (zie
hierna).
Een belangrijke constatering is dat er eigenlijk zeer weinig studies zijn die zich op
ouderbetrokkenheid en –participatie in de voor- en vroegschoolse periode richten
(afgezien van sommige studies die deelname aan specifieke VVE-programma’s als
onderwerp hebben). En als daar al sprake van is, is de focus van deze studies voornamelijk op effecten bij kinderen. Studies naar programmakenmerken (i.c. structurele
en proceskenmerken) voldoen overigens maar zelden aan methodologische criteria;
los daarvan laten de resultaten geen consistent patroon zien (Karoly, Kilburn & Cannon, 2000).
Enkele studies komen tot een aantal (algemene) richtlijnen voor ouderbetrokkenheid
en –participatie in de VVE-sector (zie AYPF, s.a.; Desforges & Abouchaar, 2003;
Henderson & Mapp, 2002; Weiss, Caspe & Lopez, 2006):
• er bestaat geen ‘one size fits all’-aanpak;
• het uitvoeren van een behoeftepeiling kan de efficiëntie en effectiviteit verhogen;
• training en ontwikkeling van alle betrokkenen is belangrijk;
• (open en twee-weg) communicatie vormt de basis voor goede samenwerking;
• flexibiliteit en diversiteit (qua programma en communicatie) zijn essentieel;
• verandering kost tijd;
• projecten dienen regelmatig geëvalueerd te worden op effecten.
Uit uiteenlopende bronnen kunnen twee specifieke groepen factoren worden gedestilleerd met betrekking tot de versterking van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
• visie op partnerschap: partnerschapscultuur (Epstein, 2001; Henderson, 1988;
Lueder, 1997; De Wit, 2006);
• vormgeving van partnerschap: partnerschapsstructuur, partnerschapsbereidheid en
partnerschapsvaardigheid (Wissema, Bouts & Rutgers, 1996).
Vanuit deze twee groepen van factoren worden in Figuur 4.4 de cruciale factoren wat
betreft ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in relatie tot VVE samengevat. Voor
deze figuur is behalve van de al deels aangehaalde literatuur (o.a. Denesen, Driessen,
Smit & Sleegers, 2001; Smit, Doesborgh & Van Kessel, 2000; Sleegers & Smit,
2003; Klaassen & Smit. 2001; Voogt, 2000) ook gebruik gemaakt van de informatie
die is verkregen via de raadpleging van internationale experts (de Delphi-ronde; zie
hoofdstuk 3).
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Bij de visie op partnerschap onderscheiden we de volgende cruciale factoren:
• ambities;
• functioneren team;
• pedagogisch-didactisch klimaat;
• grondhouding bij beroepskrachten;
• sfeer van werken.
Bij de vormgeving van partnerschap komen we tot eveneens vijf cruciale factoren:
• realisatie pedagogische doelen;
• realisatie toerustingsdoelen;
• realisatie organisatiedoelen;
• realisatie democratische doelen;
• faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden.
Figuur 4.4 – Cruciale factoren versterking ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Visie op partnerschap: partnerschapscultuur en –bereidheid
1. Ambities
- visie: activiteiten thuis en centrum liggen in elkaars verlengde; deze visie niet alleen communiceren via
woorden, maar ook via gedrag en houding;
- opschroeven verwachtingen allochtone ouders onder leerkrachten en leidsters;
- samenhang aanbrengen in de initiatieven om ouders te betrekken;
- instelling en ouders werken op basis van vertrouwen en hoge verwachtingen samen aan de opvoeding en
onderwijs van de kinderen.
2. Functioneren team
- aandacht besteden aan de toegankelijkheid van schriftelijke informatie;
- ouders bewust maken dat bepaalde verantwoordelijkheden inherent zijn aan het ouderschap;
- van belang is intervisie van collega’s.
3. Pedagogisch-didactisch klimaat
- benadruk de waarde van de inbreng vanuit verschillende disciplines en professies.
4. Grondhouding bij beroepskrachten
- ouders en leidsters/leerkrachten hebben gezamenlijke waarden, gevoel van saamhorigheid, bondgenootschap, educatief partnerschap;
- ontwikkeling handleiding groepsbijeenkomsten (hulpmiddel leidsters en leerkrachten) en ideeënboek
voor ouders;
- coaching ouders en leidsters, leerkrachten;
- verbetering professionaliteit leidsters en leerkrachten;
- moeilijk bereikbare ouders meer direct, persoonlijk benaderen;
- flexibiliteit inbouwen in het programma.
5. Sfeer van werken
- creëren uitnodigend klimaat;
- openstaan voor ‘het verhaal’ van ouders;
- gebruik van laagdrempelige communicatiemiddelen (bijvoorbeeld koffie-ochtenden, inloopochtenden);
- benut cultuurverschillen;
- actieve acceptatie.
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Vormgeving van partnerschap: partnerschapsstructuur en -vaardigheid
6. Realisatie pedagogische doelen
- intakegesprek houden;
- inzicht bij leidsters en leerkrachten in de opvoedingspraktijken van uiteenlopende geroepen allochtone
ouders;
- aanstelling oudercontact-functionaris of contactouder (evt. in de eigen taal), brugfunctie.
- rekening houden met heterogeniteit ouders, qua belangen en positie, sociale, etnische, culturele en
religieuze achtergronden, en opvoedings- en communicatiestijl;
- concreet houden;
- structuur bieden, m.n. in het begin, door bijvoorbeeld elke week op hetzelfde tijdstip iets aan te bieden;
- passend aanbod, maatwerk leveren;
- behoeftepeiling onder ouders om wensen en verwachtingen in beeld te brengen.
7. Realisatie toerustingsdoelen
- ondersteunen van weinig weerbare en onzekere ouders;-aanbieden gescheiden activiteiten islamitische
vaders en moeders;
- ingaan op zorgen en hulpvragen;
- bereidheid tot investeren in een breed activiteitenaanbod, dat bereikbaar en aantrekkelijk is voor verschillende (groepen) ouders; daarvoor is (bij)geschoold personeel nodig om ouders daadwerkelijk te bereiken
en te versterken in hun opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag; ook is soms extra personeel nodig om een brugfunctie tussen ouders en voorziening te vervullen;
- gebruik een nieuwsbrief;
- cultuurverschil: school/onderwijs is ook taak (allochtone) ouders;
- er moet een goed draagvlak zijn voor het programma;
aanbieden breed scala aan mogelijkheden;
- ondersteunen ouders bij het articuleren van vragen en problemen;
- ouders onderling ervaringen laten delen;
- verbetering communicatieve vaardigheden;
- op huisbezoek gaan en overtuigen van belang;
- verbeteren informatievoorziening instelling richting ouders.
- ouders inzicht geven in het hoe en waarom van VVE;
- concreet meedraaien;
- vorm groepen van gelijkgestemde ouders.
- geven van extra aandacht voor potentiële afhakers;
- ontmoetingsplaats creëren;
- ouderpunt in wijk instellen;
- voldoende beheersing Nederlandse taal allochtone ouders (aanbieden taalcursus);
- tweerichtingsverkeer communicatie;
- inschakeling tolk;
- individuele, persoonlijke benadering;
- gerichte aparte activiteiten (die dicht bij hun belevingswereld staan) voor moeilijk bereikbare ouders;
- aanbrengen samenhang in activiteiten;
- (in)formele evaluatiemomenten inbouwen.
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Vormgeving van partnerschap: partnerschapsstructuur en -vaardigheid
8. Realisatie organisatorische doelen
- overtuigen ouders van belang VVE;
- afstemmingen verwachtingen betrokkenen;
- ouders inschakelen o.b.v. hun specifieke deskundigheden en hobby’s;
- aansluiten op de dagelijkse huiselijke bijeenkomsten;
- activiteiten organiseren waarbij allochtone ouders iets van hun eigen culturele achtergrond kunnen laten
zien;
- gewicht geven aan activiteiten door de directeur er bij te betrekken;
- ondertekenen intentieverklaring;
- schriftelijk contract invoeren ouders – voorziening;
- inschakelen ouders bij het verbeteren van het programma, deelgenoot, belanghebbende maken;
- introductiebijeenkomst(en) organiseren;
- gerichter inschakelen partners die al contact met de betreffende ouders hebben of daar gemakkelijker
contact mee kunnen leggen.
9. Realisatie democratische doelen
- organiseren kinderopvang voor eventuele andere kinderen uit gezin (bij de betreffende instelling);
- vormen partnerschap: meeleven, meehelpen, meedenken/beslissen;
- organiseren activiteiten vanuit zowel perspectief instelling als ouders in termen van samen doen, samen
beslissen en participeren als burger;
- bereidheid tot overleg en inspraak;
- bereidheid tot bijsturen;
- ouders een stem geven, zonder dat de professionals (leidsters, leerkrachten) zich bedreigd voelen in hun
professionele identiteit en deskundigheid;
- legitimeren van activiteiten richting ouders;
- overwinnen weerstanden tegen inmenging in organisatorische in inhoudelijke processen in peuterspeelzaal en basisschool;
- inzicht geven in de structuur van de opvang en het onderwijs (voorlichtingscursussen/bijeenkomsten).
10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
- belang horizontale lijn (welzijn, onderwijs);
- belang doorgaande verticale ontwikkelingslijn (voorschools, vroegschools);
- betrekken context, community;
- er moet meer aandacht voor de zorg zijn via uitbreiding contacten met consultatiebureau of Ouder Kind
Centrum en uitbreiding zorgnetwerk voor basisschoolkinderen naar peuters;
- effectiever en efficiënter samenwerken als peuterspeelzaal en basisschool inhoudelijk en organisatorisch
aan elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld via brede school;
- nascholing zou zich moeten richten op: kennis en inzicht in ouderbetrokkenheid in het algemeen en thuis;
vaardigheden in communiceren met ouders in een multiculturele en meertalige samenleving; vaardigheden om weerstanden bij ouders te verminderen en motivatie te vergroten; versterking samenwerking tussen leidsters en leerkrachten onderling om zo de aanpak beter op elkaar af te stemmen;
- regelmatig overleggen;
- beleggen gezamenlijke bijeenkomsten peuterspeelzaal en basisschool.
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4.4 Samenvattend
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zal pas mogelijk zijn als de condities daarvoor binnen de organisatie van VVE-instellingen aanwezig zijn. Op basis van de
literatuur hebben we drie typen profielen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie geconstrueerd:
• VVE-instellingen met een minimaal partnerschapsprofiel (type I) waar door de
gesloten organisatiestructuur geen vormen van partnerschap voorkomen;
• VVE-instellingen met een selectief partnerschapsprofiel (type II) waar een klein
deel van de ouders vormen van partnerschap met de beroepskrachten aangaan;
• VVE-instellingen met een maximaal partnerschapsprofiel (type III) waar (bijna)
alle ouders een partnerschaprelatie met de beroepskrachten ontwikkelen.
Er zijn zeer weinig studies die zich op ouderbetrokkenheid en –participatie in de
voor- en vroegschoolse periode richten, met uitzondering van studies die deelname
aan specifieke VVE-programma’s als onderwerp hebben. Uit uiteenlopende bronnen
kunnen twee specifieke groepen factoren worden gedestilleerd met betrekking tot de
versterking van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie: visie op partnerschap:
(partnerschapscultuur: geformuleerde ambities, teamfunctioneren, pedagogisch-didactische klimaat, grondhouding beroepskrachten en sfeer van werken) en vormgeving
van partnerschap (partnerschapsstructuur, partnerschapsbereidheid en partnerschapsvaardigheid: pedagogische doelen, toerustingsdoelen, organisatorische doelen, democratische doelen, faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden).
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5

Functioneren ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we het functioneren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In paragraaf 5.2 schetsen we de wijze waarop instellingen vorm geven
aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Paragraaf 5.3 geeft een beeld van de
gehanteerde instrumenten ten behoeve van de partnerschapsontwikkeling tussen leidsters/leerkrachten en ouders. Het hoofdstuk sluiten we af met een samenvatting.

5.2 Vormgeving ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
We beschrijven aan de hand van de volgende tien cruciale factoren (zie hoofdstuk 4)
in welke mate de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij de 14 VVE-instellingen
wordt bevorderd, te weten:
Visie op partnerschap (partnerschapscultuur en -bereidheid)
• Wat zijn de geformuleerde ambities?
• Hoe functioneert het team?
• Wat is het pedagogisch-didactische klimaat?
• Wat is de grondhouding bij de beroepskrachten?
• In welke sfeer wordt er gewerkt?
Deze elementen werken we in paragraaf 5.2.1 nader uit.
Vormgeving partnerschap (partnerschapsstructuur en -vaardigheid)
Wat zijn de pedagogische doelen?
• Wat zijn de toerustingsdoelen?
• Wat zijn de organisatorische doelen?
• Wat zijn de democratische doelen?
• Wat zijn de faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden?
Deze kenmerken stellen we in paragraaf 5.2.2 aan de orde.
•
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5.2.1 Visie op partnerschap
Leidsters/leerkrachten en de ouders kunnen partners bij de opvoeding van het kind
worden voor de periode dat het kind van de ouders een VVE-instelling bezoekt. De
door de respondenten gehanteerde visie op partnerschap wordt in verband gebracht
met de wijze waarop men met elkaar omgaat. In Figuur 5.1 hebben we de gehanteerde
begrippen en hun samenhang weergegeven. In de cirkels staan de begrippen die in de
volgende paragrafen aan de orde komen. De onderlinge afhankelijkheid is weergegeven met wederzijdse pijlen.

Figuur 5.1 – Visie op partnerschap en daaraan verwante begrippen (Sleegers & Smit,
2003; Voogt, 2000)

1. Ambities
Doelen in relatie tot
overtuigingen

2. Teamfunctioneren
Taak-rolverdeling,
gemotiveerde
medewerkers

4. Grondhouding
beroepskrachten
Gerichtheid op
prestaties en/of
welbevinden

VVE
cultuur

3. Pedagogischdidactisch klimaat
Aansluiten bij
geschiedenis van het
kind

5. Werksfeer
Het tempo en de
uitstraling van werken

1. Wat zijn de geformuleerde ambities?
De ambities zijn te omschrijven als een voor een bepaalde VVE-instelling specifiek
cluster van algemene doelen (voor de langere termijn) die in relatie staan tot overtuigingen, attitudes en activiteiten (Hoyle, 1986). De ambities kunnen een interne en een
externe functie hebben voor instellingen. De interne functie is vooral het bieden van
een kader (zekere eenheid van denken, beleven en werken) waarbinnen essentiële
beslissingen over het onderwijs genomen kunnen worden. De externe functie is vooral
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van belang om ouders en basisscholen, subsidiënten (overheid) en Inspectie een duidelijk beeld te geven van waar de onderwijsinstelling voor staat. De ambities zijn dan
ook een belangrijk instrument bij het profileren van een instelling. Het management
moet ervoor zorgen dat de ambitie regelmatig onderwerp van zorg blijft. Enerzijds om
ontwikkelingen (of het uitblijven daarvan) in de instelling te toetsen aan de ambitie,
anderzijds om na te gaan of de missie nog steeds geldt en gedragen wordt, dan wel
bijstelling behoeft. Dat vereist planning en opnieuw betrokkenheid van de uitvoerders. Zo kan formulering van een ambitie ook een instrument zijn om ontwikkelingen
in de instelling in gang te zetten. De ambities dienen als uitdaging, als richtpunt van
de collectieve inspanning en als katalysator voor de collectieve energie (Collins &
Porras, 1996).
De ambities van de instellingen zijn doorgaans vermeld op de website of de schoolgidsen. De formuleringen met betrekking tot visie op (educatief) partnerschap bij de
veertien VVE-instellingen staat in de bijlage Figuur B5.1. De visie op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is niet altijd uitgewerkt in beleid en wordt in intakegesprekken daardoor niet expliciet met de ouders gecommuniceerd. Over de hele linie
verschaffen de instellingen in het voortraject naar ouders voorafgaand aan de plaatsing van kinderen relatief weinig informatie over hun ambities. Ook tijdens de kennismaking, intake, en inschrijving komen de ambities bijna niet aan de orde.
2. Hoe functioneert het team?
De afstemming van opvattingen onder beroepskrachten is van invloed op het functioneren van instellingen (Dalin, 1989).
Er is over het algemeen consensus onder de leidsters en leerkrachten over doelen en
inhoud van de opvang. Daarnaast is er veelal ook overeenstemming over doelen en
strategieën om ouders bij de instelling te betrekken. Teams zien ouderbetrokkenheid
en in mindere mate ouderparticipatie als een kwaliteitsaspect van het functioneren
van hun instelling. De communicatie tussen beroepskrachten en ouders is echter maar
al te vaak eenrichtingsverkeer. Teams in grote steden hebben soms grote moeite om
contacten te leggen en te onderhouden met diverse groepen ouders met hun sociale en
religieus-culturele achtergronden, en uiteenlopende opvoedings- en communicatiestijlen. Het blijkt een lastige opgave te zijn om in spelen op die verscheidenheid die recht
doet aan de individuele ouders (vgl. De Graaff, Singer & Devillé, 2007; Vedder,
Bouwer & Pels, 1996).
3. Wat is het pedagogisch-didactisch klimaat?
Bij het pedagogisch-didactisch klimaat gaat het om de wijze waarop de beroepskrachten in hun aanpak proberen aan te sluiten bij de geschiedenis van kind, diens kennis
en vaardigheden en de wijze waarop ouders het kind opvoeden.
Er bestaan verschillende barrières die een goede dialoog en partnerschap tussen leidsters en ouders in de weg staan, zoals taal- en culturele verschillen. Beter opgeleide
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ouders (tweeverdieners) en moeders die kostwinners zijn, hebben doorgaans weinig
tijd om te participeren. Een partnerschapsrelatie tussen teams van instellingen en
allochtone ouders komt doorgaans moeilijk tot stand; leidsters/leerkrachten hebben
lage verwachtingen van allochtone ouders om thuis of in de instelling onderwijsondersteunend op te reden en er is (soms) weerstand tegen hun inmenging in de praktijk
van alledag. Allochtone ouders op hun beurt ervaren (soms) een gebrek aan overleg
en inspraak (vgl. Booijink, 2007; vgl. Vedder, Bouwer & Pels, 1996).
4. Wat is de grondhouding van beroepskrachten?
De grondhouding van beroepskrachten is zichtbaar in de wijze waarop men met de
kinderen en de ouders omgaat; het gaat om de gerichtheid op het welbevinden en de
vorderingen van de ouders en de kinderen. Kinderopvangcentra en peuterspeelzalen
hebben niet alleen de taak kansarme kinderen ‘bij te spijkeren’ om hun entree op de
basisschool te vergemakkelijken, maar ook de opdracht om hun ouders in dit proces
te begeleiden. VVE-programma’s als Piramide en Kaleidoscoop bevatten ook een
oudercomponent - zij het een relatief beperkte. Doordat leidsters/leerkrachten van
instellingen binnen deze taakstelling ook docent worden van ouders, verandert hun
relatie wezenlijk. Terwijl de communicatie tussen ouders en beroepskrachten enerzijds moet leiden tot een betere afstemming tussen twee opvoedkundig competente
partijen, wordt er tegelijkertijd van de beroepskrachten gevraagd dat zij de ouders
doceren in de Nederlandse taal, verantwoord ouderschap en Nederlandse waarden en
normen. Dat is in de praktijk moeilijk te verwezenlijken. Daarbij ontbreekt het veel
leidsters/leerkrachten aan inzicht in de opvoedingspraktijken van met name allochtone groepen. 19
5. In welke sfeer wordt er gewerkt?
De sfeer heeft betrekking op de soort ‘energie’ die bij samenwerking tussen leidsters,
kinderen en ouders in de VVE-instellingen zichtbaar is.
Volgens de directies laten hoger opgeleide laten zien dat zij de opvang waarderen en
dat zij er bij betrokken zijn door ouderavonden te bezoeken, door bij de opvang te
assisteren, door er voor te zorgen dat hun kinderen voordat zij naar de basisschool
gaan al met letters en cijfers in aanraking zijn gekomen (of zelfs al kennen). Migrantenouders echter komen vaak uit culturen waar de juiste rol van een betrokken ouder
er een is van een ‘non-interventionist’. Ouders met een dergelijke achtergrond vinden
19 Hoewel uit onderzoek naar de opvoeding in Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Chinese en Creoolse gezinnen (Pels e.a., 1998, 2000) blijkt dat álle ouders hun kinderen ondersteunen om te kunnen
voldoen aan de eisen die de maatschappij met haar voortgaande individualisering en technologische
veranderingen aan kinderen stelt, zijn er wel nuanceverschillen in de aard en mate van behoefte aan
ondersteuning. Het betreffende onderzoek laat zien dat alle moeders zeer ondersteunend zijn en in
hun controle een mix van autoritair en autoritatief optreden hanteren die niet alleen door het sociale
kapitaal van de ouders, maar ook door de context van de opvoedingssituatie bepaald wordt.
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vaak dat ze zich niet met VVE-zaken moeten bemoeien en ook niet mogen twijfelen
aan de aanpak en expertise van leidsters/leerkrachten. Zij gaan er veelal vanuit dat
leidsters/leerkrachten beter dan zijzelf weten hoe ze de kinderen iets moeten leren.
Voor veel beroepskrachten valt het moeilijk te begrijpen dat ouders een goede ontwikkeling en een goede onderwijs zeer belangrijk vinden, terwijl ze nauwelijks betrokkenheid en participatie ten toon spreiden. Beroepskrachten zijn doorgaans van
mening dat ouders meer ‘interventionists’ zouden moeten zijn wat betreft het leren
van hun kinderen (vgl. McCollum, 1996; Smit, Driessen & Doesborgh, 2002, 2005).

5.2.2 Vormgeving van partnerschap
De initiatieven voor samenwerking tussen leidsters, leerkrachten en ouders komen
veelal vanuit de instelling. Ouders zijn over het algemeen wel geïnteresseerd in de
aanpak van de leidsters en leerkrachten, maar nemen een afwachtende houding aan.
Bijna alle instellingen maken in de communicatie met ouders gebruik van informeel
contact bij het brengen en halen van de kinderen. Leidsters en leerkrachten zeggen de
grootste moeite te hebben om allochtone ouders te betrekken bij activiteiten. Op basis
van een frequent contact probeert men een vertrouwensband met ouders op te bouwen
en de relatie te verdiepen. Met name beroepskrachten die dezelfde taal spreken als de
ouders en die afkomstig zijn uit dezelfde etnische groep slagen hier in.
6. Wat doet men om de pedagogische doelen te bereiken?
De pedagogische afstemming tussen beroepskrachten en hoger opgeleide ouders over
de toerusting van kinderen verloopt doorgaans soepel. Ze kunnen zich vinden in het
idee dat bij de opvoeding autonomie van het kind belangrijker en conformisme minder belangrijk is. Lager opgeleide (allochtone) ouders daarentegen neigen bij hun
opvattingen over opvoeding meer richting conformisme dan autonomie. Zij leggen
meer de nadruk op leren door het opdoen van kennis en minder op leren als een proces van ontdekking en ontplooiing (vgl. Herweijer & Vogels, 2004; vgl. Pels, 2000).
De pedagogische afstemming tussen beroepskrachten en lager opgeleide (allochtone)
ouders wat betreft de aanpak bij opvoedingskwesties verloopt doorgaans moeizamer.
Hoe wordt de benadering van peuters thuis en op de instelling op elkaar afgestemd?
Een belangrijk element in de afstemming van de benadering van de kinderen is de
wijze waarop beroepskrachten en ouders met elkaar in dialoog treden en aankijken
tegen de opvoedende en onderwijzende taken die ze beiden hebben.
Tussen beroepskrachten en met name allochtone ouders zijn (grote) verschillen in de
wijze waarop de opvoedingsverantwoordelijkheden worden ervaren. De spel- en de
intellectuele ontwikkeling wordt door allochtone ouders veelal als een taak van de
instelling gezien, terwijl de beroepskrachten dit beschouwen als een gezamenlijke
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verantwoordelijkheid van ouders en beroepskrachten. Bij een intakegesprek wordt dit
soms verhelderd.
7. Wat doet men om de toerustingsdoelen te bereiken?
Een groot deel van de kinderen in achterstandssituaties wordt doorgaans thuis te
weinig uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders tonen niet altijd interesse
in de ontwikkeling van hun kinderen en stellen zich niet actief op om de ontwikkeling
en de schoolloopbaan van hun kinderen te stimuleren. Instellingen betrekken ouders
bij de programma’s door thuis en binnen de instelling (spelinloop) te informeren over
activiteiten die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school moet doen of
heeft gedaan. In de grotere gemeenten hanteren leidsters en leerkrachten in de regel
observatie-instrumenten om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en instrumenten om de kwaliteit van de uitvoering van het programma te bewaken. Oudercontactpersonen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders bij de opvoeding
en in het onderhouden van contacten met de instelling.
Leidsters/leerkrachten stimuleren moeders van achterstandkinderen (meer) met hun
kind te spelen en te lezen. Met behulp van bijvoorbeeld het programma Rugzak kunnen ouders thuis aan het verbeteren van de woordenschat en de leerresultaten van hun
kinderen werken. De instellingen slagen er naar eigen zeggen maar mondjesmaat in
om ouders te motiveren thuis VVE-activiteiten met hun kinderen uit te laten voeren
en gebruik te maken van de door de instelling aangereikte materialen.
Bij een aantal instellingen in grote gemeenten spelen ouderconsulenten en oudercoördinatoren een positieve rol bij het motiveren van ouders om zich thuis en in de instelling in te zetten voor het vergroten van de ontwikkelingskansen van hun kinderen.
Deze consulenten en coördinatoren maken het aanbod van de instelling ‘transparant’,
zij houden bijeenkomsten voor ouders over het belang van de vroegschoolse educatie
en de belangrijke rol van ouders in het programma. Soms leren zij de ouders (moeders) de boekjes en werkbladen voor thuis te gebruiken.
8. Wat doet men om de organisatorische doelen te bereiken?
De organisatorische doelen hebben betrekking op de doelen die men nastreeft dat
ouders meehelpen, meedenken, meepraten over de uitvoering van activiteiten. Volgens de leidsters/leerkrachten stellen ouders zichzelf vaker als ‘consumenten’ dan als
‘partners’ op van de leidsters/leerkrachten: men is afwachtend en niet coöperatief
ingesteld. Beter opgeleide ouders (tweeverdieners) en moeders die kostwinners zijn,
hebben doorgaans weinig tijd om te participeren.
Instellingen in achterstandssituaties besteden relatief veel energie in het vergroten van
ouderbetrokkenheid. Het beoogde resultaat blijft vaak uit; relatief weinig allochtone
ouders bezoeken ouderbijeenkomsten. Volgens directies en leidsters/leerkrachten
heeft dat te maken met de instelling van veel allochtone ouders: zij leggen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het spelen en leren van de kinderen bij de
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instelling (ouders zijn soms alleen maar voor de ‘gezelligheid’ aanwezig). Daarnaast
zijn er communicatieproblemen door een gebrekkige beheersing van het Nederlands
en onbekendheid van de ouders met de mores van de kinderopvanginstelling. Bij
leidsters/leerkrachten is (grote) behoefte aan nascholing ten aanzien van vergroten
van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.
9. Wat doet men om de democratische doelen te bereiken?
Bij een klein deel van instellingen spelen ouders via oudercommissies een rol bij de
beleidsvorming. Een groot deel van de beroepskrachten vindt het belangrijk dat ouders (in de toekomst) meer gaan meedenken en meebeslissen over het beleid. Daarvoor is het nodig de drempels voor ouders te verlagen om te participeren in oudercommissies en ouderraden.
10. Over welke faciliteiten, voorzieningen en scholing beschikt men?
De meeste VVE-instellingen beschikken doorgaans over voldoende faciliteiten en
voorzieningen om hun taken te kunnen uitvoeren. Soms is er een ouderkamer om
ouders te ontvangen en oudercontactpersoon om de contacten met ouders te verbeteren. (Bijna) alle instellingen willen intensiever gaan samenwerken met de basisschool
en investeren in de professionalisering van leidsters. Leidsters en leerkrachten hebben
(grote) behoefte aan handvatten om de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te
vergroten. Men wil met name weten hoe groepen ouders met verschillende achtergronden gemotiveerd kunnen worden om te participeren bij activiteiten.

5.3 Gehanteerde instrumenten ten behoeve van de partnerschapsontwikkeling
tussen leidsters/leerkrachten en ouders

In paragraaf 2.3.2 beschreven we het traject dat instelling en ouders kunnen doorlopen bij de vormgeving van partnerschap. We spraken over een voortraject, een hoofdtraject en een natraject. In het voortraject is het intakegesprek een belangrijk instrument om van meet af aan dat partnerschap al handen en voeten te geven. In het
natraject kan een exitgesprek een belangrijke functie hebben. In het hoofdtraject zijn
uiteenlopende instrumenten in te zetten.
Instellingen hanteren doorgaans alle een intakegesprek waarmee de instelling en
ouders voor een periode een relatie met elkaar aan gaan. Door het voeren van gesprekken, participatie bij activiteiten kunnen leidsters/leerkrachten en ouders een
partnerschapsrelatie ontwikkelen. In de praktijk zien we volgende accentverschillen
bij de 14 bezochte instellingen. Zie Schema 5.2.
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Schema 5.2 - Overzicht van gebruikte instrumenten ontwikkeling partnerschap in
kleine(re) en grote gemeenten,
Kleine(re) gemeenten Grote gemeenten
Lager, middelbaar en
hoger opgeleide
ouders
Voortraject;
Intakegesprek

Hoger opgeleide ouders

Bespreking dagelijkse Aandacht voor wensen en
gang van zaken.
verwachtingen van ouders.
Eventuele ontwikkelingsproblemen worden besproken.

Gesprekken zijn
Ouderbetrokkenheid: voeren informeel daarnaast
ouderavonden.
van oudergesprekken

Allochtone (lager opgeleide)
ouders

Aandacht voor verwachtingen
van de instelling van de ouders.
Introductie van gebruikte methode en aanwezigheid van een
contactpersoon.

Contacten zijn formeel op
basis van afspraken.
Overleg tussen leidsters/leerkrachten en ouders
bij (gedrags)probleem van het
kind. Een paar keer per jaar
een gesprekje over de voortgang.

Leidsters/leerkrachten besteden
heel veel tijd om contacten te
leggen met ouders. Informele en
formele contacten met ouders
met als doel vertrouwensbasis te
creëren.
Thema-avonden (introductie
thema) en ouderavonden over
opvoedingsondersteunende
onderwerpen.
Belangrijke rol voor contactpersonen.

Ouderparticipatie: ouders
kunnen meedenken en
meehelpen

Ouders zijn doorgaans
bereid mee te werken
aan activiteiten en
bieden vaak zelf aan
een dagdeel mee te
draaien.

Kinderen hebben over het
algemeen geen achterstanden.
Leidsters/leerkrachten en
ouders voeren korte gesprekjes over de voortgang en de
ontwikkelingen.
Ouderbetrokkenheid bij de
instelling is zeer gering.
Ouders zien het werk van de
leidsters/leerkrachten als
aanvulling op de opvoeding
die ze thuis geven.
Ouders hebben alleen contact
met leidsters/leerkrachten
tijdens breng- en haalmomenten.

Leidsters/leerkrachten besteden
zeer veel tijd om bij ouders
weerstand te overwinnen om te
participeren.
Leidsters/leerkrachten brengen
ouders zoveel mogelijk in contact
met spel- en leermateriaal dat zij
zelf ook gebruiken
Stimuleren ouders om thuis
gerichte spel- en leeractiviteiten
met hun kinderen te doen.
Verplichte spelinloop.

Gebruik methode en rol
ouders

Wanneer een methode
aanwezig is gebruiken
de leidsters/leerkrachten dit als
ondersteuning van de
thema’s.

Methode ontbreekt veelal en
is ook geen noodzaak bij de
ontwikkeling van de kinderen.
Om een dagdeel aan te kleden
en kinderen bewust te maken

Gebruik van methode is van
cruciaal belang voor de ontwikkeling van de kinderen.
Leidsters/leerkrachten worden
opgeleid om met een VVEmethode te werken.
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Kleine(re) gemeenten Grote gemeenten

Exitgesprek,
natraject,
doorstroom
naar basisonderwijs

Lager, middelbaar en
hoger opgeleide
ouders

Hoger opgeleide ouders

Allochtone (lager opgeleide)
ouders

Kinderen die extra
aandacht nodig
hebben, krijgen
tutoring middels de
methode.

van begrippen worden boeken Ouders worden zoveel mogelijk
en vertelplaten aangeschaft.
bij de uitvoering van de methode
betrokken.
Instellingen werken met
thema’s.

De meeste kinderen
gaan naar de naastgelegen basisschool.
Er wordt een ontwikkelingsrapportje
meegegeven.

De overgang naar het basisonderwijs verloopt veelal
soepel. Een ontwikkelingsverslagje wordt meegegeven.

Veelal is een basisschool verbonden aan de instelling waarbij
met dezelfde methode wordt
gewerkt.
Vooraf hebben de leidsters
intensief contact met de leerkrachten.
Gebruik van overdrachtsformulieren bij overgang kinderopgang
naar basisschool.

Inzet instrumenten in de contacten tussen instelling en ouders
De ontwikkeling van partnerschap tussen beroepskrachten en ouders werkt met name
als beide partijen daar prijs op stellen en er moeite voor willen doen. Maar of ze dat
doel ook bereiken is sterk afhankelijk van de intentie waarmee en de context waarin
ze worden ingezet:
• bereidheid van leidsters/leerkrachten om richting ouders als partners op te treden
en de bereidheid van ouders om te participeren te vergroten;
• betrokkenheid van leidsters/leerkrachten richting ouders te tonen en de betrokkenheid van ouders bij de instelling te vergroten;
• bekwaamheid van leidsters/leerkrachten als professionals te tonen en de bekwaamheid van ouders als opvoeders te vergroten.
Zie Bijlage 3, Schema B5.3.
Partnerschapsprofielen en instellingen in kleine(re) en grote gemeenten
Instellingen in kleine(re) gemeenten zijn doorgaans een mix van elementen van gesloten en tamelijk open organisaties met een minimaal partnerschapsprofiel en/of een
selectief partnerschapsprofiel (partnerschaptypen I en II). Dit houdt in (bijna) geen
vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Ouders hebben geen of weinig
controle op de gang van zaken. De inzet van instrumenten ten behoeve van ontwikkelen van een partnerschapsrelatie tussen beroepskrachten en ouders is incidenteel een
onderdeel van het beleid.
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Instellingen in grote gemeenten hebben doorgaans kenmerken van een open organisatiestructuur met aspecten van een selectief partnerschapsprofiel en/of een maximaal
partnerschapsprofiel. Ouders worden ingeschakeld bij activiteiten en een deel van de
ouders heeft controle op de gang van zaken binnen de instelling (partnerschaptypen II
en III). De beroepskrachten zijn er meer op gericht om, in samenspraak met de ouders
de benadering van kinderen op de instelling en thuis op elkaar af te stemmen.

5.4 Samenvattend

In dit hoofdstuk hebben we de mate de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij
VVE-instellingen beschreven. De visie op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is
niet altijd uitgewerkt in beleid en wordt in intakegesprekken daardoor niet expliciet
met de ouders gecommuniceerd. Over de hele linie verschaffen de instellingen in het
voortraject naar ouders voorafgaand aan de plaatsing van kinderen relatief weinig
informatie over hun ambities. Er is over het algemeen consensus onder de leidsters/leerkrachten over doelen en strategieën om ouders bij de instelling te betrekken.
De communicatie tussen beroepskrachten en ouders is echter maar al te vaak eenrichtingsverkeer. Teams in grote steden hebben soms grote moeite om contacten te leggen
en onderhouden met diverse groepen ouders. Er bestaan verschillende barrières die
een goede dialoog en partnerschap tussen beroepskrachten en ouders in de weg staan:
beroepskrachten denken vaak vanuit onmogelijkheden en vinden vaak dat ze al veel
geprobeerd hebben, terwijl er geen inspirerende visie is, geen duidelijke ambitie, geen
daarbij aansluitende grondhouding en dus ook weinig direct appèl op ouders wordt
gedaan om mee te gaan in een partnerschapsrelatie. Beter opgeleide ouders (tweeverdieners) en moeders die kostwinners zijn, hebben doorgaans weinig tijd om te participeren. Veel leidsters/leerkrachten ontbreekt het aan inzicht in de opvoedingspraktijken van met name allochtone groepen om hun handelen beter te kunnen afstemmen
op dat van de ouders. De afstemming tussen beroepskrachten en lager opgeleide
(allochtone) ouders over opvoedingskwesties verloopt doorgaans moeizaam. Bij een
aantal instellingen in grote gemeenten spelen ouderconsulenten en oudercoördinatoren een positieve rol bij het motiveren van ouders om zich thuis en in de instelling in
te zetten voor het vergroten van de ontwikkelingskansen van hun kinderen. De instrumenten die instellingen inzetten om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te
bevorderen, hebben als doel de bereidheid van ouders om een partnerschapsrelatie
aan te gaan te vergroten, de betrokkenheid van ouders bij de instelling te vergroten en
soms de bekwaamheid van ouders als opvoeders te vergroten.
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6

Versterken ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

6.1 Inleiding
We bespreken in dit hoofdstuk het versterken van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij 14 VVE-instellingen aan de hand van interviews met onder meer directies en leidsters/leerkrachten. In paragraaf 6.2 beschrijven we vanuit welke theoretische noties de ontwikkelingen zijn belicht. In paragraaf 6.3 schetsen we een aantal
elementen van het veranderingsproces. In paragraaf 6.4 komt het gebruik van instrumenten voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie aan de
orde. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting.

6.2 Veranderingsproces
Voor het beschrijven van veranderingen in de relatie VVE-instellingen en ouders
hebben we gebruik gemaakt van de verbetercyclus van Wanrooy (2001). Deze verbetercyclus onderscheidt vier fasen: 1. ervaren, 2. reflecteren, 3. willen, en 4. handelen;
zie Figuur 6.1.

Figuur 6.1 - Verbetercyclus (Wanrooy, 2001)
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Bij het optimaliseren van het partnerschap tussen VVE-instellingen en ouders gaat het
er om een brug te slaan van de huidige naar de gewenste situatie. De verschillen tussen de feitelijke en de gewenste toestand kunnen de basis vormen voor een ontwikkelingsplan of scholingsplan. Voordat een VVE-instelling nieuwe keuzen maakt over
wat men wil met ouderbetrokkenheid en -participatie is het van belang eerst de balans
op te maken van de stand van zaken. Men zou lering kunnen trekken uit suboptimaal
functioneren en tekortkomingen kunnen vertalen in uitdagingen.
Fase 1: Ervaringen
De concrete ervaringen van directies en leidsters/leerkrachten met ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie vormden het vertrekpunt voor het gesprek met de instellingen over het veranderings-, c.q. verbeteringsproces. Bijlage 4, Schema B6.2 geeft een
beeld van het gewenste veranderingsproces in de samenwerking tussen de veertien
onderzochte instellingen en ouders.
Management en leidsters/leerkrachten konden in de gesprekken met de onderzoekers
ervaringen inbrengen over hun visie op partnerschap en de vormgeving van partnerschap. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer:
• Hadden gesignaleerde problemen in de relatie met ouders te maken met de structuur, de cultuur, de vaardigheid of de bereidheid van de leidsters/leerkrachten en/of
ouders?
• Welke elementen van het functioneren van de instelling zijn vastgehouden en welke zijn losgelaten om de relatie tussen ouders en VVE-instelling te optimaliseren?
Fase 2: Reflecteren over ontwikkelingen
De tweede fase in het gesprek stond in het teken van beschouwen. De bedoeling was
oorzaken van problemen en achtergronden te analyseren in de relatie tussen de instelling en ouders door verdiepende vragen te stellen: ‘Hoe komt het dat…?’, ‘Wat bewoog u om …?’, ‘Wat waren de oorzaken van de gesignaleerde problemen?’. Onderliggende dilemma’s werden verkend en kwamen op tafel, waardoor verdieping
optrad. Daardoor kon in de volgende fase zorgvuldiger naar oplossingen worden
gekeken.
Fase 3: Wensen tot verandering
In de derde fase van het gesprek is vervolgens gesproken over welke mogelijke opties
en alternatieven zijn overwogen om veranderingen door te voeren in relatie tot ouders
en welke keuzes er zijn gemaakt. Hoe ergernissen zijn vertaald in uitdagingen, oplossingen en doelen. Welke concrete stappen zijn gezet, welke afspraken en concrete
actieplannen zijn uitgevoerd. De belangrijkste concrete voorstellen zijn beschreven in
paragraaf 6.3.
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Fase 4: Handelen en gehanteerde instrumenten
Ten slotte is besproken welke voorgenomen besluiten en acties in praktijk zijn gebracht. Welke instrumenten zijn gehanteerd om plannen te realiseren, evalueren, bij te
stellen en te perfectioneren? Deze (voorgenomen) acties werken we in paragraaf 6.4
nader uit.

6.3 Gewenste veranderingen
Wat de gewenste veranderingen bij instellingen betreft is een onderscheid aangebracht tussen instellingen in kleine(re) en grote gemeenten, respectievelijk met minder dan 275.000 inwoners en de G4-gemeenten met meer 275.000 inwoners. Het
aantal onderzochte instellingen en gemeenten is relatief beperkt; bij de beschrijving
hierna dient er daarom rekening mee te worden gehouden dat de conclusies niet ‘spijkerhard’ zijn. Toch lijkt er duidelijk sprake van aan gemeentegrootte gerelateerde
trends in de wijze waarop ouderbetrokkenheid en -participatie gestalte krijgt in de
VVE.
Kleine(re) gemeenten
In kleinere gemeenten willen beroepskrachten van instellingen minder het eigen belang centraal stellen, meer uitgaan van de belangen van de ouders. Leidsters/leerkrachten willen ouders niet alleen meer als leveranciers van kinderen zien,
maar hen soms als ‘bondgenoten’ meer betrekken bij activiteiten in de groep en het
beleid: minder aanbod en meer vraaggestuurd gaan werken. Ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie worden niet alleen vanuit het gezichtspunt van de instelling, maar
ook vanuit de optiek van de ouders bekeken, waardoor er een vertrouwensbasis ontstaat. Daarnaast willen de beroepskrachten niet overruled worden door de ouders en
trachten zij een ‘professionele’ afstand tot ouders te bewaren (‘Leidsters/leerkrachten
hebben geen behoefte aan ouders die over hun schouders meekijken of ze het wel
goed doen’). Leidsters/leerkrachten willen iets meer gezamenlijk met ouders optrekken. Bij de ‘nieuwe’ aanpak gaat het om een realistische toonzetting: ‘Beroepskrachten nemen de zorg uit handen van ouders, maar nemen de zorg niet van de ouders
over.'
Grote gemeenten
In grote gemeenten wil men de ouders (meer) als partners van beroepskrachten gaan
beschouwen met een eigenstandige inbreng bij opvoeding/educatie. Gemeenschappelijke doelen worden ge(her)formuleerd en hebben met name betrekking op het optimaliseren van de ontwikkeling van kinderen en hoe ouders samen met leidsters/leerkrachten gezamenlijk mede richting zouden kunnen geven aan beleids- en
uitvoeringsbeslissingen. De thermometer van de instelling is de betrokkenheid van
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ouders. Doelstellingen zijn: de onderwijskansen van de kinderen vergroten en een
effectieve(re) taakuitvoering realiseren van leidsters/leerkrachten. Hoe meer ouders
bij inloopochtenden, haal- en brengmomenten bij de dagelijkse gang van zaken op de
instellingen betrokken kunnen worden, hoe meer vaders bij verschillende activiteiten
betrokken zijn, des te beter. Men streeft naar een intensievere samenwerking met
ouders bij de opvang en de opvoeding. Voorop staat: met elkaar op één lijn komen;
opvoeding in de VVE en opvoeding thuis meer op elkaar af te stemmen. Bij de aanpak klinkt een idealistische gevoelstoon door: ‘Het gaat om een belangrijke relatie
tussen beroepskrachten, kinderen en opvoeders die van essentieel belang is voor de
ontwikkelingskansen van achterstandsleerlingen.’ Zie Figuur 6.2.

Figuur 6.2 – Gewenste veranderingen in kleinere en grote gemeenten
Kleine(re) gemeenten

Grote gemeenten

Visie op organisatie

Ouders minder als consumenten/klanten
beschouwen. Meer uitgaan van belangen
van ouders.

Ouders meer als partners zien.

Drijfkrachten

Leidsters/leerkrachten willen iets meer
gezamenlijk met ouders optrekken.

Opvoeding in de VVE en opvoeding thuis
in elkaar laten overvloeien.

Aanpak

Ouders meer als partners waarmee meer
samengewerkt dient te worden.

Drempels zo laag mogelijk maken; elkaar
zo goed mogelijk op de hoogte houden;
streven naar samenwerking.

Gevoelstoon

Realistisch

Idealistisch

6.4 Instrumenten om plannen te realiseren
Uit de gesprekken met managers en leidsters/leerkrachten blijkt dat de volgende
instrumenten bij instellingen in kleine(re) gemeenten en grote gemeenten een positieve bijdrage (kunnen) leveren aan het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Zie Figuur 6.3.
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Figuur 6.3 – Gebruik instrumenten optimaliseren ouderbetrokkenheid en -participatie
wat betreft cruciale factoren
Aanpak

Gebruik instrumenten optimaliseren ouderbetrokkenheid en -participatie

1. Ambities
waar maken

• Leidsters//leerkrachten proberen zich te verplaatsen in de andere levensstijlen en

2. Versterken
functioneren
team

• Als team een visie ontwikkelen op partnerschap.
• Effectieve taakverdeling bij personeel: met een dubbele bezetting werken goede

culturen van ouders door op een informele manier met ouders om te gaan, interesse te tonen en open vragen stellen.
• Men probeert de contacten met groepen ouders te intensiveren door het instellen
van een ouderkamer en een oudercontactpersoon. Deze persoon vervult een brugfunctie tussen ouders en instelling.
• Leidsters /leerkrachten volgen scholingscursussen om ambities waar te maken:
effectiever en efficiënter met ouders om te gaan.

rolverdeling tussen leidster/ leerkracht en assistenten.
• Meer openheid van team richting ouders over de vorderingen van het kind en de

gewenste rol van de ouders,
• Meer aandacht schenken aan diversiteit onder ouders.
• Volgen van scholingscursussen om communicatieve vaardigheden te vergroten;

leidsters/ leerkrachten gaan een VVE-opleiding volgen.
3. Optimaliseren pedagogischdidactisch
klimaat

• Afstemming pedagogisch klimaat instelling en thuis. Gebruik elementen van

•
•
•
•

methoden en programma’s (bijvoorbeeld) woordenlijstjes en liedjes zodat ouders
dit gemakkelijk thuis met hun kinderen kunnen oefenen.
In samenspraak met ouders opdrachten en materialen mee naar huis geven.
Muren slechten tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.
Leidsters//leerkrachten vragen ouders nadrukkelijker mee te werken aan activiteiten.
Beter er op toezien dat ouders tijdens spelinloop, thema-avonden en ouderavonden aanwezig blijven in het belang van hun kind.

4. Verduidelij- • Leidsters/leerkrachten moedigen ouders aan tijdens breng- en haalmomenten om
deel te nemen aan activiteiten en cursussen (bijvoorbeeld Nederlands) te volgen
ken grondhouom te integreren in de samenleving.
ding beroeps• Leidsters/leerkrachten instrueren ouders hoe thuis ontwikkelingsgericht met hun
krachten
kinderen om te gaan. Ouders wijzen op hun rechten en plichten.
• Ouders verkrijgen via de leidsters /leerkrachten informatie over de VVE-methode
en de toegevoegde waarde hiervan.
• Ouders uitnodigen thema’s die men in de instelling aan de orde stelt ook thuis te
behandelen in de taal die zij zelf het beste beheersen.
• Invoering van een vaderweek: spelactiviteiten met vaders en kinderen centraal.
• Twee keer per jaar een ouderavond om de gang van zaken en thema’s te bespreken waar ouders hun mening kunnen laten horen.
5. Verbeteren
sfeer van
werken

• Duidelijke regels opstellen over wederzijdse verwachtingen ouders en de instel-

ling.
• Op basis van (klant) tevredenheidonderzoeken beleid ontwikkelen.
• De leidsters/leerkrachten hebben een open communicatie met ouders tijdens

breng- en haalmomenten.
• Leidsters/leerkrachten proberen de ouders tijdens de breng- en haalmomenten

ideeën te ontlokken om die uit te voeren.
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Aanpak

Gebruik instrumenten optimaliseren ouderbetrokkenheid en -participatie

6. Realisatie
pedagogische
doelen

• Kinderen mogen onder bepaalde condities ook boekjes, spelletjes en puzzels

lenen om mee naar huis te nemen.
• Leidsters/leerkrachten wijzen ouders er op dat spelen óók leren is en dat ze dit

thuis kunnen stimuleren.
• Ouders suggesties geven om thuis te oefenen.
• Ouderconsulent speelt een grote rol bij het ondersteunen van ouders bij de op-

voeding en betrekken van de ouders bij schoolloopbaan van hun kinderen.
• Leidsters/leerkrachten halen ouders over mee te doen met activiteiten en maken

afspraken om een oudergesprek te kunnen voeren. Vergroten vaderparticipatie.
• Start ‘vrijblijvende’ inloopochtenden over opvoedingsondersteuning.
7. Realisatie
toerustingsdoe- • Vaders in de groep uitnodigen en te stimuleren om de ontwikkeling van hun
kinderen te stimuleren.
len
• Ouders stimuleren thuis aan de hand van voorbeelden een bijdrage te leveren aan
het VVE-programma.
• Ouders worden gewezen op kansen, mogelijkheden voor kinderen en ouders.
• Ouderconsulent laat ouders zien hoe ze thuis met werkbladen, spelletjes en
boeken met hun kind aan de slag kunnen gaan. Men nodigt ouders uit om samen
met andere ouders, wekelijks in kleine groepjes te participeren.
• Leidsters/leerkrachten nemen ouders en kinderen mee naar de bibliotheek.

8. Realisatie
organisatorische doelen

• Ouders mogen incidenteel een dagdeel meedraaien.
• Beleid bijstellen op basis van tevredenheidspeilingen onder ouders.
• Ouders betrekken bij behandeling van educatieve thema’s voor kinderen in de

instelling.
• Leidsters/leerkrachten investeren in contacten met ouders; herinneren hen aan

gemaakte afspraken, gebruiken de spelinloop om gesprekjes aan te knopen over
de ontwikkeling van hun kinderen, wijzen ouders op activiteiten die zij in de
buurt kunnen volgen.
• Leidsters/leerkrachten nodigen vaders uit om mee te doen in de groep.
9. Realisatie
democratische
doelen

• Ouders worden geïnformeerd, hebben ‘inspraak’, maar de leidsters/leerkrachten

bepalen uiteindelijk wat wel en niet gebeurt. Gebruik klachtenformulieren.
• Informele participatie tijdens koffie-ochtenden waarbij de wensen van ouders

centraal staan.
10. Faciliteiten,
voorzieningen
en gebruik
maken scholingsmogelijkheden

•
•
•
•
•
•

VVE-leidster aanstellen.
Leidsters/leerkrachten bijscholen.
Samenwerking met de basisschool en gebruik van dezelfde methode.
Instellen van een oudercontactpersoon.
Opzet van een expertisecentrum.
Het volgen van cursussen om up to date te blijven.

6.5 Samenvattend
In dit hoofdstuk is het versterken van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij
14 VVE-instellingen aan de orde gesteld. Bij de gewenste veranderingen bij instellingen is een onderscheid aangebracht tussen instellingen in kleine(re) en grote gemeenten, respectievelijk met minder dan 275.000 inwoners en de G4-gemeenten met meer
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275.000 inwoners. In kleinere gemeenten willen beroepskrachten van instellingen in
de toekomst doorgaans minder het eigen belang centraal stellen en meer uitgaan van
de belangen van de ouders: minder aanbod en meer vraaggestuurd gaan werken. In
grote gemeenten wil men de ouders meer als partners van beroepskrachten gaan beschouwen met een eigenstandige inbreng bij opvoeding/educatie.
In kleinere gemeenten wordt scholing als een belangrijk instrument gezien om wensen te realiseren om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te vergroten. In grotere
gemeenten willen leidsters/leerkrachten ouders (nog) beter en intensiever begeleiden
en nadrukkelijker wijzen op de kansen en mogelijkheden van VVE en hun rechten en
plichten als ouder.
In het volgende hoofdstuk stellen we aan de orde hoe instrumenten kunnen worden
ingezet bij de ontwikkeling van werkmodellen om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te vergroten.
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7 Inzet instrumenten bij ontwikkeling partnerschapsmodellen

7.1 Inleiding
We bespreken in dit hoofdstuk de inzet van instrumenten bij de ontwikkeling van
werkmodellen: partnerschapsmodellen. In paragraaf 7.2 belichten we de inzet van
instrumenten als onderdeel van een verbetercyclus om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te optimaliseren. In paragraaf 7.3 beschrijven we checklists ten behoeve
van het ontwikkelen van een visie op partnerschap en de vormgeving van partnerschap. In paragraaf 7.4 stellen we de inzet van instrumenten bij een cultuurbeïnvloedingsmodel aan de orde. In paragraaf 7.5 laten we zien hoe instrumenten bij de ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re) en grote gemeenten kunnen
worden ingezet. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting.

7.2 Inzet instrumenten als onderdeel van een verbetercyclus
De volgende instrumenten kunnen worden ingezet bij ontwikkeling van een verbetercyclus ten behoeve van het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:
• checklists om te reflecteren over de visie op partnerschap en de vormgeving van
partnerschap met ouders (fase 2);
• gebruik maken van een cultuurbeïnvloedingsmodel om vast te stellen wat men wil
veranderen ten aanzien van de relatie met de ouders (fase 3);
• de ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re) en grote gemeenten om
vast te stellen hoe men de relatie met ouders wil veranderen (fase 4).
Zie Figuur 7.1.
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Figuur 7.1 – Inzet instrumenten voor ontwikkeling verbetercyclus vergroten ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij VVE-instellingen

Fase 2
Reflecteren

Fase 3
Willen

Checklists

Cultuurbeïnvloedingsmodel

Fase1
Ervaren

Fase 4
Handelen

Eigen ervaringen

Partnerschapsmodellen

De inzet van instrumenten bij de ontwikkeling van partnerschapsmodellen heeft tot
doel ‘tools’ aan te reiken bij het vergroten van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij VVE-instellingen. De verschillen tussen de feitelijke en de gewenste toestand kunnen de basis vormen voor een ontwikkelingsplan of scholingsplan. Voordat
een VVE-instelling keuzes maakt uit de beschikbare instrumenten is het noodzakelijk
stil te staan bij de visie die men heeft op partnerschap en hoe men aankijkt tegen de
vormgeving van partnerschap.

7.3 Checklists ontwikkelen visie op partnerschap en vormgeving van partnerschap
Checklist visie op partnerschap
De bereidheid van beroepskrachten om ouders als partners te beschouwen hangt voor
een groot deel af van de visie die de directie en het team hebben op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en de bereidheid van beroepskrachten om daar vorm aan te
geven. Een checklist bij het ontwikkelen van een visie op partnerschap biedt handvatten voor het creëren van een zo optimaal mogelijke partnerschapscultuur. Zie schema
7.2.
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Schema 7.2 – Checklist visie op partnerschap (partnerschapscultuur en –partnerschapsbereidheid)
Cruciale factoren Visie op partnerschap (partnerschapscultuur en - bereidheid)
Geformuleerde
ambities

• Heeft het team een inspirerende visie op partnerschap tussen instelling en

Functioneren
team

• Is er voldoende aandacht voor de behoeften bij het personeel om mee te

Pedagogischdidactisch klimaat

• Biedt het pedagogisch-didactische klimaat voldoende speelruimte om verant-

Grondhouding
beroepskrachten

• In hoeverre is de grondhouding van leidinggeven, de omgang van de directie

ouders i.c. op het functioneren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
en de betrokkenheid van de instelling bij de thuissituatie?
• Sluit de visie op partnerschap voldoende aan bij de individuele behoeften van
beroepskrachten en ouders?
• Zijn veranderingen gewenst?
denken en mee te beslissen over het beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie?
• Zijn veranderingen gewenst?
woordelijkheidsgevoel en goede inzichten om te zetten in adequate acties?
• Zijn veranderingen gewenst?

met de beroepskrachten, de omgang tussen beroepskrachten en ouders motiverend en inspirerend?
• Zijn veranderingen gewenst?

Sfeer van werken • Is er voldoende aandacht voor de behoeften van personeel en ouders om mee
te denken en mee te beslissen bij de voorbereiding en uitvoering van opvang
en educatie?
• Zijn veranderingen gewenst?

Checklist vormgeving van partnerschap
De vormgeving van partnerschap van beroepskrachten met ouders hangt samen met
de partnerschapsstructuur en hun vaardigheden om met ouders om te gaan. De volgende checklist biedt inzicht in de vormgeving van partnerschap bij een aantal cruciale factoren ten aanzien van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Zie schema 7.3.
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Schema 7.3 – Checklist vormgeving van partnerschap (partnerschapsstructuur, bereidheid en -vaardigheid)
Cruciale factoren

Vormgeving van partnerschap: partnerschapsstructuur en -vaardigheid

Pedagogische
doelen

• Is er een lijn aangebracht in ouderactiviteiten en de beoogde partnerschapsre-

latie (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van het (eigen) kind als uitgangspunt te nemen tussen instelling en thuis)?
• Weten alle personeelsleden wat er van hen verwacht wordt?
• Zijn de taakstellingen voldoende specifiek, uitdagend, haalbaar en geaccepteerd? Kan men voldoende vaststellen in hoeverre men de beoogde taakstelling ook inderdaad realiseert?
• Welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn acceptabel voor beroepskrachten?

Toerustingsdoelen • Kunnen ouders tijdens de dagelijkse ‘inloop’ spelletjes of puzzels doen en
boekjes bekijken, met als voornaamste doelen: materialen leren kennen en
leren ‘samen spelen’ met het kind?
• Wordt er ‘spel- en boekuitleen’ voor ouders en kinderen georganiseerd?
Organisatorische
doelen

• In hoeverre bestaan er regels en voorschriften die niet worden nageleefd?
• Moeten regels worden aangepast of moet er meer toezicht op de naleving

komen?
Democratische
doelen

• Is er voldoende aandacht voor de behoeften van personeel en ouders om mee

te denken en mee te beslissen over het beleid van de instelling?
• Welke vormen van ouderparticipatie zijn acceptabel voor beroepskrachten?
• Welke eisen stelt men aan mondige assertieve ouders?
• Welke visie heft het team op de bemoeienis van ouders bij de uitoefening van

hun professie in de instelling?
• Welke visie heeft directie/bestuur en leidsters/leerkrachten op de rol van de

oudercommissie (ouders in de MR in het bao) binnen de organisatie?
Faciliteiten,
voorzieningen,
scholing en instrumenten

• Is er een systeem dat bevordert dat de faciliteiten, voorzieningen en ieder

functioneren periodiek onderwerp van gesprek zijn?
• Welke mogelijkheden zijn er om van ervaringen te leren?
• Is er aandacht voor het coachen van oudervaardigheden?
• Zijn beroepskrachten toegerust met nieuwe technieken, op de hoogte van

•

•
•
•
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nieuwe methoden en beschikken ze over vaardigheden met betrekking tot
probleemoplossing, communicatie en samenwerking met ouders?
Wordt de samenwerking met andere instellingen gestimuleerd? Zoals met
consultatiebureau, schoolmaatschappelijk werk, Ouder Kind Centrum, brede
school.
Is er samenwerking met de interne begeleiding van de basisschool?
Worden in samenwerking met de bibliotheek, buurthuis, activiteiten voor
ouders georganiseerd gericht op (voor)leesstimulering thuis?
Word er gebruikt gemaakt van faciliteiten buiten de instelling? Bijvoorbeeld
het afhuren van het zwembad of een gymzaal om met de moeders van de kinderopvang of de voorschool te zwemmen of te gymen.

7.4 Inzet van instrumenten bij cultuurbeïnvloedingsmodel
In het cultuurbeïnvloedingsmodel (Claus, 1991) worden zeven krachten onderscheiden waarmee beroepskrachten hun veranderings- en beïnvloedingsstrategieën ten
aanzien van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie kunnen bepalen. Er wordt in het
model een onderscheid gemaakt tussen zingevingskrachten (‘verhalen’), actiekrachten
(‘acties’) en één proceskracht (‘spirit’). Instrumenten als intakegesprekken voeren,
inloopochtenden organiseren, een missie-statement opstellen, instellen van een ouderkamer, het functioneren van een oudercommissie, een grondhouding ontwikkelen
ten opzichte van partnerschap, instellen van contactouders, invoeren intervisie, scholing en het ontwikkelen van communicatiekanalen kunnen binnen het model een
plaats krijgen. Zie Figuur 7.4.

Figuur 7.4 – Inzet instrumenten bij de ontwikkeling van het cultuurbeïnvloedingsmodel (naar Claus, 1991)
Cultuurbeïnvloedingsmodel

noodzaak

missie-statement

visie

ouderkamer, oudercie

succes

spirit

intake, inloopochtenden

grondhouding beroepskrachten

structuren

capaciteiten

systemen

contactouders

intervisie, scholing

communicatiekanalen

doet bewegen

geeft richting

doet geloven

geeft kracht

lokken uit

maken haalbaar

bekrachtigen
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We bespreken kort de verschillende aspecten van het model.
a. Zingevingskrachten
De zingevingskrachten zijn zogenaamde verhalende krachten. Met deze krachten
wordt duidelijk gemaakt waarom en in welke richting een verandering gerealiseerd
moet worden. We lichten dit toe aan de hand van ideeën van De Jonge, Gielen &
Satter (1996):
- Noodzaak doet bewegen
De noodzaak doet bewegen is een kracht die de bereidheid tot veranderen moet
prikkelen. Het zichtbaar maken van die noodzakelijkheid en tegelijkertijd de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukken voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is de belangrijkste bijdrage van deze kracht. Bijvoorbeeld wat betreft de afstemming in houdingen, wensen, verwachtingen en feitelijk gedrag van
allochtone ouders en de leidsters/leerkrachten van de instelling ten aanzien van de
kinderopvang (Jones, Burke & Picus, 2001). Een intakegesprek, inloopochtenden
bieden leidsters/leerkrachten mogelijkheden ouders als partners aan te spreken en
een vertrouwensband te ontwikkelen (vgl. De Graaff, 2006; De Wit, 2006)
- Visie geeft richting
Visie geeft richting is een kracht waarin de toekomst voorstelbaar wordt gemaakt.
In gesprekken tussen leidsters/leerkrachten en ouders kunnen zij wederzijdse
verwachtingen op elkaar afstemmen. Waar leiden de veranderingsacties met betrekking tot ouderbetrokkenheid/participatie toe? In de visie wordt een streefbeeld
tastbaar gemaakt.
- Succes doet geloven
Succes doet geloven is een kracht waarbij gestreefd wordt naar zichtbaarheid van
veranderingen in gedrag, structuur en cultuur. Worden er successen behaald wat
betreft ouderbetrokkenheid/participatie, dan kan dit breed in de organisatie kenbaar worden gemaakt.
b. Proceskrachten
- Spirit geeft kracht
Spirit geeft kracht is van een andere orde. Het is de motor achter de verandering.
Deze kracht is erop gericht de aanwezige energie binnen de organisatie te bundelen en te kanaliseren in één richting. ‘Dragers’ van de verandering proberen het
eigen enthousiasme ten aanzien van de verandering over te dragen aan anderen
binnen de organisatie. Het is een bij partnerschap passende grondhouding, een
manier van in het leven staan.
c. Actiekrachten
- Structuren lokken uit
Structuren lokken uit vormt één van de actiekrachten. Het gaat hierbij om het
aanbrengen van veranderingen in de condities waaronder de kerntaak van de or86

-

-

ganisatie vorm krijgt. Het kan gaan om bijvoorbeeld de invoering van een netwerkstructuur waarin ouders, de kinderopvang, de school en andere socialiserende instanties als sportclubs, bibliotheken, welzijnsinstellingen een belangrijke rol
spelen (vgl. Veen, Roeleveld & Van Daalen, 2005). Een oudercommissie of een
medezeggenschapsraad is potentieel ook een uitlokkende kracht (Smit, 2007).
Capaciteiten maken haalbaar
Capaciteiten maken haalbaar is een kracht, gericht op deskundigheidsbevordering
bij betrokkenen in verband met het versterken van ouderbetrokkenheid/participatie. Mensen vragen om een verandering gestalte te geven, vereist veelal verandering in denken en doen via scholing en training.
Systemen bekrachtigen
Systemen bekrachtigen is de laatste actiekracht. Deze kracht heeft betrekking op
het zichtbaar maken van de bijdrage van mensen in het grote geheel. Betrokkenen
worden geïnformeerd over het verloop van een en ander en herkennen daarin het
eigen aandeel.

Naast deze aspecten spelen verder het tijdsaspect en het budget een rol.
Een tijdlijn is een eenvoudig hulpmiddel voor de uitvoering van beleid. De datum
waarop het werk start, komt aan het begin van de lijn en de datum waarop het werk
klaar moet zijn aan het einde. Van de uit te voeren activiteiten wordt aangegeven hoe
lang ze duren. De tijdlijn gaat ervan uit dat de werkzaamheden na elkaar plaatsvinden
en dat de uitvoering geschiedt door één persoon of groep.
Via een budget worden plannen uitgedrukt in financiën.
Nadat het beleid is ingevoerd en uitgevoerd zal het team, de organisatie uiteraard
periodiek moeten nagaan of:
- datgene bereikt wordt waartoe is besloten;
- er belemmeringen moeten worden opgeruimd of bijstellingen nodig zijn;
- herziening van doelstellingen nodig is;
- meedenken over het beleid dient te worden bevorderd;
- organisatorisch de voorwaarden aanwezig zijn om het beleid ten uitvoer te brengen;
- de voorwaarden aanwezig zijn voor het scheppen en onderhouden van de externe
relaties;
- herziening nodig is de personele en materiële randvoorwaarden;
- of er hulp nodig is bij het oplossen van conflicten en impasses in waarderingsprocessen.
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7.5 Inzet instrumenten ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re)
en grote gemeenten
Partnerschapsmodellen
Partnerschapsmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd in een aantal kleine(re) en grote gemeenten. In te zetten instrumenten zijn:
• intakegesprekken met ouders;
• (groeps)gesprekken met ouders en leidsters/leerkrachten over ouderbetrokkenheid
en ouderparticipatie;
• (groeps)gesprekken met ouders en leidsters/leerkrachten over hun rol bij het gebruik van methoden in de instelling;
• exitgesprekken met ouders.
De genoemde instrumenten bieden algemene handvatten, die uiteraard nog specifiek
naar de eigen (instellings)situatie vertaald kunnen worden.
Doelen van de inzet van instrumenten zijn: vergroten van de bereidheid, betrokkenheid en bekwaamheid van ouders om mee te leven, mee te helpen, mee te denken en
mee te beslissen richting eigen kind of groep van de VVE-instelling teneinde de ontwikkelingskansen van hun kinderen te optimaliseren. Zie schema 7.5.

Schema 7.5 – Inzet instrumenten ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re) en grote gemeenten, rekening houdend met de achtergronden van de ouders in
de verschillende stadia van de relatie
Kleine(re) gemeenten

Grote gemeenten

Lager, middelbaar en hoger Hoger opgeleide ouders
opgeleide ouders

Allochtone (lager opgeleide)
ouders

Voortraject
Intakegesprekken:
vergroten
bereidheid
ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie
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Basistopiclijst met als
centrale elementen:
• Informatie van zorgnetwerk rond kind (bv. consultatiebureau, Ouder
Kind Centrum).
• Hoe gewenste informatie
over het gezin, de cultuur,
opvoeding, leefsituatie te
verkrijgen?
• Hoe over wederzijdse
verwachtingen ten aanzien van de thuissituatie
en deinstelling te communiceren (tweeweg)?

Basistopiclijst met daarnaast als aandachtspunten:
• Hoe de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
kan worden versterkt.
• Hoe teams steviger
kunnen inzetten op een
serieuze benadering van
de samenwerking met
ouders.
• Hoe meningen van
ouders te peilen via individuele gesprekken.
• Hoe overleg te voeren
via inspraakorganen.

Basistopiclijst met daarnaast
als aandachtspunten:
• Hoe ouders effectief uit te
nodigen mee te draaien bij
de koffieochtenden, boeken- en speluitleen.
• Hoe teams naar ouders
kunnen uitdragen dat succes bij de VVE vooral ook
afhangt van een stimulerende thuisomgeving,
• Hoe een uitdagend aanbod
van activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling
van de ouders zelf, zoals

Kleine(re) gemeenten

Grote gemeenten

Lager, middelbaar en hoger Hoger opgeleide ouders
opgeleide ouders
• Hoe wederzijdse ver-

wachtingen over inzet
van leidsters/leerkrachten
en ouders duidelijk te
communiceren naar alle
partijen?

• Hoe met tevredenheidpa-

nels onder ouders serieus
kan omgaan.

Allochtone (lager opgeleide)
ouders
cursussen Nederlandse
taal, computergebruik of
fietsen aan te bieden.

Hoofdtraject
(Groeps)gesprekken over
ouderbetrokkenheid:
vergroten
bereidheid,
betrokkenheid
en bekwaamheid
van ouders om
mee te leven,
mee te helpen,
mee te denken
en mee te beslissen richting
eigen kind of
groep van de
VVE-instelling

Basistopiclijst met als
centrale elementen:
• Wat zijn de doelen van
ouderbetrokkenheid?
• Hoe ouders minder als
leveranciers van leerlingen en meer als serieuze
partners te beschouwen.
• Wat zijn de voor- en
nadelen?
• Hoe bij samenwerking de
taken en verantwoordelijkheden van beroepskrachten, ouders, contactpersonen in te vullen?
• Hoe om te gaan met
barrières?
• Hoe benodigde kennis en
vaardigheden te verwerven?
• Hoe de gewenste attitudes te verwerven?
• Hoe te checken dat
vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie acceptabel zijn voor
zowel beroepskrachten en
ouders?

Basistopiclijst met daarnaast als aandachtspunten:
• Op welke wijze partijen
er prijs op stellen met
elkaar te communiceren.
• Hoe partijen met elkaar
een relatie willen opbouwen.
• Hoe kindbesprekingen te
voeren.
• Hoe effectief organiseren
van thema-avonden,
groepsouderavonden,
algemene ouderavonden.
• Hoe effectief huisbezoeken af te leggen.
• Hoe onderwijs en opvoeding als gezamenlijke
taak en verantwoordelijkheid te laten ervaren
van leidsters/leerkrachten
en ouders.

(Groeps)gesprekken over
ouderparticipatie: vergroten
bereidheid,
betrokkenheid
en bekwaamheid
van ouders om
mee te denken,
en mee te beslissen
over het beleid

Basistopiclijst met als
centrale elementen:
• Hoe de gewenste ondersteuning van de instelling
door ouders (vice versa)
te verkrijgen?
• Hoe vast te stellen dat
vormen van ouderparticipatie acceptabel zijn voor
zowel beroepskrachten en
ouders?

Basistopiclijst met daarBasistopiclijst met daarnaast
naast als aandachtspunten: als aandachtspunten:
• Hoe participatie van
• Hoe moeilijk bereikbare
ouders in oudercommisouders nadrukkelijk uit te
sie, ouderraad en bestuur
dagen om een bijdrage te
van de instelling te beleveren aan de ontwikkevorderen.
ling van de kwaliteit van de
• Hoe gewenste rol van
instelling en daarmee hun
ouders wat betreft beïnverantwoordelijk voor de
vloedingsmogelijkheden
instelling en de samenleop het beleid vast te stelving tot uitdrukking brenlen, te communiceren
gen.

Basistopiclijst met daarnaast
als aandachtspunten
• Hoe moeilijk bereikbare
ouders bij de instelling te
betrekken
• Hoe nadrukkelijk rekening
te houden met de achtergronden, wensen en verwachtingen van de ouders.
• Hoe duidelijk aan te geven
wat men van ouders verwacht wat betreft opvoeding, waardenoverdracht
en waardenstimulering.
• Hoe met een eigenstandige
inbreng bij de opvoeding in
het omgaan met waardenoverdracht en Hoe open te
staan voor elkaars culturele
en religieuze achtergronden
binnen de instelling.
• Hoe een ouderkamer in te
richten.
• Hoe effectief verwijzen
naar cursussen voor ouders.
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Kleine(re) gemeenten

Grote gemeenten

Lager, middelbaar en hoger Hoger opgeleide ouders
opgeleide ouders
VVE-instelling

(Groeps)gesprekken over
rol ouders bij
gebruik methode: vergroten
van bereidheid,
betrokkenheid
en bekwaamheid
van ouder om
mee te leven,
mee te helpen,
mee te denken
en mee te beslissen richting
eigen kind of
groep van VVEinstelling

Basistopiclijst met als
centrale elementen:
• Welke rollen hebben
leidsters/leerkrachten bij
het begeleiden van kinderen?
• Hoe diaoog zoeken met
ouders?
• Hoe ouders als ‘change
agents’ bij uitvoering van
methoden en programma’s te betrekken?

Allochtone (lager opgeleide)
ouders

met alle partijen en daar
draagvlak voor te krijgen.

• Hoe rekening te houden
met tijdgebrek bij ouders
en cultuurverschillen tussen
groepen ouders.

Basistopiclijst met daarnaast als aandachtspunten:
• Het belang van de
contacten tussen ouders
(onderling) en de instelling.
• Rol ouders bij gebruik
van methoden en programma’s.
• Hoe instellingen met
elkaar en met buurtinstellingen ideeën, materialen
en contactouders, gastleerkrachten kunnen uitwisselen voor een veelheid aan taalgroepen.
• Hoe ‘contactvormen’ en
activiteiten te organiseren met (interactieve)
activiteiten over thema’s
op gebied van gezondheid of opvoeding.

Basistopiclijst met daarnaast
als aandachtspunten:
• Hoe observatie- en toetsgegevens voor ouders toegankelijk en inzichtelijk
maken.
• Hoe ouders tijdens de
dagelijkse ‘inloop’ spelletjes of puzzels kunnen doen
en boekjes bekijken, met
als voornaamste doelen:
materialen leren kennen en
leren ‘samen spelen’ met
het kind.
• Hoe een specifiek aanbod
aan activiteiten en cursussen aan te bieden ten behoeve van de ontwikkeling
van de ouders zelf.
• Hoe de ouderkamer in te
richten waarmee het team
laat zien dat ouders welkom zijn.
• Hoe maatwerk te creëren in
het aanbod van voorlichting en activiteiten.

Natraject
Exitgesprek:
vergroten van
bereidheid,
betrokkenheid
en bekwaamheid
van ouder om
mee te leven,
mee te helpen,
mee te denken
en mee te beslissen over verbeteren doorstroom van hun
kind naar
basisonderwijs
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Basistopiclijst met als
Basistopiclijst met daarcentrale elementen:
naast als aandachtspunten:
• Hoe verticale ontwikke- • Beleggen van gezamenlingslijn versterken
lijke bijeenkomsten peu(voorschools, vroegterspeelzaal en basisschools)?
school.
• Hoe inhoudelijk en
organisatorisch koppeling
maken tussen instelling
en basisschool?

Basistopiclijst met daarnaast
als aandachtspunten:
• Versterking samenwerking
tussen leidsters en leerkrachten onderling.
• Uitbreiding zorgnetwerk
voor basisschoolkinderen
naar peuters.

7.6 Samenvattend
In dit hoofdstuk is de inzet van instrumenten bij de ontwikkeling van werkmodellen
(partnerschapsmodellen) besproken om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij
instellingen te vergroten.
De volgende instrumenten kunnen worden ingezet bij ontwikkeling van een verbetercyclus voor het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:
• checklists om te reflecteren over de visie op partnerschap en de vormgeving van
partnerschap met ouders;
• gebruik maken van een cultuurbeïnvloedingsmodel om vast te stellen wat men wil
veranderen ten aanzien van de relatie met de ouders;
• de ontwikkeling van partnerschapsmodellen in kleine(re) en grote gemeenten om
vast te stellen hoe men de relatie met ouders wil veranderen.
Partnerschapsmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. In te zetten instrumenten zijn: intakegesprekken met ouders, (groeps)gesprekken
met ouders en leidsters/leerkrachten over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie,
(groeps)gesprekken met ouders en leidsters/leerkrachten over hun rol bij het gebruik
van methoden in de instelling en exitgesprekken met ouders. Doelen van de inzet van
instrumenten zijn: vergroten van de bereidheid, betrokkenheid en bekwaamheid van
ouders om mee te leven, mee te helpen, mee te denken en mee te beslissen richting
eigen kind of groep van de VVE-instelling teneinde de ontwikkelingskansen van hun
kinderen te optimaliseren.
De voorwaarden voor de inzet van instrumenten komen in hoofdstuk 8 aan de orde.
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8

Voorwaarden inzet instrumenten

8.1 Inleiding
We bespreken in dit hoofdstuk de voorwaarden voor de inzet van instrumenten om de
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te optimaliseren. In paragraaf 8.2 schetsen
we hoe de partnerschapsrelatie tussen beroepskrachten en ouders zou kunnen worden
geoptimaliseerd. In paragraaf 8.3 beschrijven we de voorwaarden voor de ontwikkeling van partnerschapsmodellen. We sluiten het hoofdstuk af met een samenvatting.

8.2 Optimaliseren partnerschapsrelatie beroepskrachten en ouders
Op basis van de literatuur, de Delphi-studie en op basis van de gesprekken bij 14
instellingen kunnen we concluderen dat bij instellingen met een ‘maximaal participatieprofiel’ de partnerschapsrelatie tussen beroepskrachten en ouders veronderstelt, dat
er sprake is van: wederzijds respect voor elkaars culturele achtergronden (normen en
waarden van herkomstland, normen en waarden van de Nederlandse samenleving,
normen en waarden van thuis en school), gemeenschappelijke belangen en een open
communicatie. Partijen zijn er op uit elkaars vaardigheden te versterken, en wederzijds (kritisch) te ondersteunen, zodat de resultaten voor de kinderen een verbetering
betekenen: hoge mate van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Dit veronderstelt
ook bij beroepskrachten een waarachtige interesse en belangstelling voor de culturele
en sociale diversiteit van opvoedingssituaties en opvattingen over onderwijs, zoals die
zich bij ouders voordoen.
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat een deel van de ouders niet kan of wil deelnemen aan vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij instellingen, omdat:
• beroepskrachten vaak denken vanuit onmogelijkheden en vinden dat ze al veel
geprobeerd hebben, terwijl er geen inspirerende visie is, geen duidelijke ambitie,
geen daarbij aansluitende grondhouding en dus ook weinig direct appèl op ouders
om mee te gaan in een partnerschap;
• beroepskrachten niet over de competenties beschikken om de betrokkenheid en
participatie van alle ouders te stimuleren dan wel ouders adequaat te begeleiden;
• ouders niet over de attitude, bereidheid, de kennis en vaardigheden beschikken om
te participeren.
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Factoren die mogelijk een positieve rol kunnen spelen bij het optimaliseren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie (zie hoofdstuk 5) bij instellingen met een ‘minimaal partnerschapsprofiel’ c.q. een ‘selectief partnerschapsprofiel’ (zie hoofdstuk
4) zijn:
• de bereidheid van leidsters/leerkrachten om richting ouders als partners op te treden en de bereidheid van ouders om de participatie te vergroten;
• de betrokkenheid van leidsters/leerkrachten richting ouders te tonen en de betrokkenheid van ouders bij de instelling te vergroten;
• de bekwaamheid van leidsters/leerkrachten als professionals te tonen en de bekwaamheid van ouders als opvoeders te vergroten.
Zie Figuur 8.1.

Figuur 8.1 – Optimaliseren ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Type III
maximaal
partnerschapsprofiel

Ouderparticipatie

+

++

Ouder- +
betrokkenheid

-

Type II
selectief
partnerschapsprofiel

--

Type I
minimaal
partnerschapsprofiel

8.3 Voorwaarden inzet instrumenten bij ontwikkeling partnerschapsmodellen
Rollen van ouders en beroepskrachten
De basis voor samenwerking tussen beroepskrachten en ouders is niet alleen gebaseerd op een zakelijke afspraak tussen partners, maar ook op een gedeeld patroon van
normen en waarden, vertrouwen en respect voor elkaars kwaliteiten. Daarnaast moet
men uiteraard niet alleen gericht zijn op eigen belang, maar ook oog hebben voor de
belangen van de ander.
Beroepskrachten en ouders dienen een groot aantal rollen te vervullen in verband met
de inzet van instrumenten bij de ontwikkeling van partnerschapsmodellen om de
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te optimaliseren. Zie Figuur 8.2.
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Figuur 8.2 – Rollen van beroepskrachten en ouders wat betreft ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de relatie tot de kinderen (Lueder, 1997)
Rollen

Doelen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Opvoeder

• Het creëren van een omgeving waarin kinderen zich fysiek, psychisch en emotioneel

kan ontwikkelen
‘Communicator’

• Het in gang zetten en onderhouden van positieve contacten tussen instelling en

gezin, vice versa.
Leraar

• Kinderen helpen in hun morele, intellectuele, emotionele en sociale ontwikkeling.

Ondersteuner

• Het actief ondersteunen van leeractiviteiten van kinderen thuis en binnen het educa-

tieve programma van de instelling.
Lerende

• Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden die de cognitieve en sociale

ontwikkeling van de (in)indirect bevorderen.
Adviseur

• De kinderen met wijze raad bijstaan, zowel in persoonlijke als kwesties die de

kinderopvang betreffen.
Beschermer

• Voor de kinderen opkomen en hun belangen verdedigen (ouders).

Samenwerker

• Effectief met de instelling, beroepskrachten, ouders en de buurt samenwerken in het

oplossen van problemen, het nemen van beslissingen en het mede vormgeven aan
het ontwikkelen van het beleid van de instelling.

Het is noodzakelijk en in het belang van de kinderen dat beroepskrachten bereid en in
staat zijn tot samenwerking met verschillende groepen ouders; om met hen op één lijn
te komen en optimaal wederzijds van elkaars kwaliteiten te kunnen profiteren.
Specifieke kwaliteiten beroepskrachten
Beroepskrachten dienen daarnaast over specifieke competenties te beschikken in
relatie tot de kinderen en hun ouders (Doeleman, Van der Kaa & Corman, 2006). Zie
Figuur 8.3.
Figuur 8.3 – Specifieke kwaliteiten beroepskrachten
Rollen

Doelen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Attitude

• Een open en respectvolle houding naar de kinderen en hun ouders tonen, kunnen

uitstralen dat alle kinderen en ouders welkom zijn, erbij horen, erkend en gewaardeerd worden (inclusiviteit)
Vaardigheid

• Inzicht hebben in de eigen identiteit, beeldvorming en (voor)oordelen ten aanzien van

kinderen en ouders en de bereidheid om beelden en (voor)oordelen ter discussie te
stellen.
• Inzicht hebben in machtsverschillen tussen ouders (en kinderen) en de bereidheid
hebben om deze ter discussie te stellen.
• Beschikken over vaardigheden in het bespreken van overeenkomsten en verschillen
tussen kinderen en gezinnen en het weerleggen van vooroordelen.
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Bij (het verdiepen van de) contacten tussen beroepskrachten en ouders gaat het om
een wederzijds leerproces. Daarom is het goed om zowel gezamenlijk als aparte trainingen te organiseren om hier aandacht aan te schenken.

8.4 Samenvattend
In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden besproken voor de inzet van instrumenten om
de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te optimaliseren. We hebben beschreven
hoe de relatie tussen beroepskrachten en ouders zou kunnen worden geoptimaliseerd
en wat de voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van partnerschapsmodellen.
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Bijlagen
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Bijlage 1 – Resultaten analyse PRIMA-gegevens 2005

Hoeveel van de kinderen maken gebruik van de verschillende Vroeg- en Voorschoolse Educatie programma’s (VVE-programma’s)? Voor het beantwoorden van deze
vraag maken we gebruik van de vragenlijst die bij de PRIMA-meting van 2005 is
ingevuld door ouders. In Tabel B1.1 volgt allereerst een overzicht van het percentage
deelnemers aan VVE-programma’s.

Tabel B1.1– Aantal deelnemers aan de verschillende VVE-programma’s (in %;
n=10493)
Opstap
Boekenpret
Kaleidoskoop
Piramide
Overstap
Klimrek
Opstap nieuw
Opstapje
Spel aan de wagen
Spel aan huis
Spel en Boekenplan
anders
totaal

4,0
1,9
0,6
3,4
0,3
0,1
0,3
0,9
0,2
0,7
1,4
0,7
11,3

Tabel B1.1 laat zien dat aan de VVE-programma’s Opstap (4,0%) en Piramide (3,4%)
het meest wordt deelgenomen. Aan de andere VVE-programma’s wordt minder deelgenomen (van 1,9% tot 0,1%). In totaal ligt de deelname van kinderen aan een VVEprogramma op ruim 11% ofwel 11% van de kinderen heeft aan (onderdelen) van een
of meer VVE-programma’s deelgenomen.
Voor het beantwoorden van de volgende vragen maken we gebruik van de vragenlijst
ingevuld door de directies van de betrokken scholen. Nemen de scholen aan een
VVE-programma deel, of oriënteren ze er zich op? Het antwoord op deze vraag staat
in Tabel B1.2.
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Tabel B1.2 – Aantal scholen qua stadium van gebruik van VVE-programma’s (in %;
n=503)
geen deelname
oriëntatie op deelname/deelname in voorbereiding
deelname gerealiseerd

55
12
33

totaal

100

Uit Tabel B1.2 volgt dat ongeveer een derde van de scholen deelneemt aan een VVEprogramma. Ruim de helft van de scholen heeft geen deelname gerealiseerd en is hier
ook niet mee bezig. Een klein deel van de scholen oriënteert zich op deelname.
Zijn er verschillen tussen VVE-programma’s in de mate van deelname? Uit Tabel
B1.3 kan worden afgeleid dat 29% van de scholen in zijn geheel en 4% voor een
gedeelte aan het VVE-programma ‘Piramide’ deelneemt. De percentages voor de
andere VVE-programma’s liggen lager. Aan het VVE-programma ‘Basisontwikkeling’ neemt 15% van de scholen deel en 8% neemt gedeeltelijk deel. Het percentage
scholen dat deelneemt aan de programma’s ‘Kaleidoskoop’ en ‘Taalplan kleuters’ ligt
respectievelijk rond de 3 en 4%.

Tabel B1.3 – Aantal scholen qua mate van deelname aan de onderscheiden VVEprogramma’s (in %; n=485)
deelname VVE-programma
geen
Piramide
Kaleidoskoop
Basisontwikkeling
Taalplan kleuters

66
95
77
93

gedeeltelijk
4
1
8
4

wel
29
4
15
3

Om beter inzicht te krijgen in welke scholen vaker aan een VVE-programma deelnemen, of misschien wel interessanter: welke scholen (nog) helemaal niet deelnemen,
maken we in de volgende tabellen onderscheid naar een aantal achtergrondkenmerken
van de scholen.
Het eerste kenmerk is het percentage allochtone achterstandsleerlingen op een school.
De verdeling van scholen over de categorieën achterstandsleerlingen is als volgt: de
eerste categorie (0-25%) bevat 66% van de scholen, de tweede categorie (25-50%)
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bevat 13% van de scholen, de derde (50-75%) en vierde (75-100) categorie bevatten
ieder 10% van de scholen. Het resultaat staat in Tabel B1.4.

Tabel B1.4 –Mate van deelname aan VVE-programma’s naar percentage allochtone
achterstandsleerlingen op de school (in %; n=474)
deelname VVE-programma
percentage allochtone
achterstandsleerlingen

geen

oriëntatie op/in
voorbereiding

gerealiseerd

0-25%

72

12

17

25-50%

27

17

56

50-75%

17

17

66

75-100%

20

6

74

totaal

55

12

33

Cramérs V

0,37**

**p < 0.01

Tabel B1.4 maakt duidelijk dat er een positief verband bestaat tussen het percentage
allochtone achterstandsleerlingen en de mate van deelname aan een VVE-programma.
Dit betekent dat als er meer allochtone achterstandsleerlingen op een school zitten
men vaker deelneemt aan een VVE-programma. We zien dat de scholen in de categorie met 75-100% allochtone achterstandsleerlingen veel vaker deelname al gerealiseerd hebben (74% van de scholen) dan scholen in de categorie 0-25% (17%). Het
omgekeerde beeld zien we bij de kolom ‘geen deelname’. In de categorie scholen met
0-25% allochtone achterstandsleerlingen heeft 72% nog geen deelname gerealiseerd
ten opzichte van 20% in de categorie scholen met 75-100% allochtone achterstandsleerlingen.
Een ander achtergrondkenmerk van scholen is het aantal autochtone achterstandsleerlingen op een school. De verdeling van deze variabele is te scheef om deze in gelijke
categorieën van 25% te verdelen. Daarom is er voor gekozen om vier even grote
categorieën te vormen. Iedere categorie van het percentage autochtone achterstandsleerlingen bevat dus 25% van de scholen. Het resultaat is te vinden in Tabel B1.5.
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Tabel B1.5 – Mate van deelname aan VVE-programma’s naar percentage autochtone
achterstandsleerlingen op de school (in %; n=474)
deelname VVE-programma
percentage autochtone
achterstandsleerlingen

geen

oriëntatie op/in
voorbereiding

gerealiseerd

0-7%
8-13%
14-25%
26-100%

66
60
50
42

7
14
18
12

27
26
32
46

totaal

55

12

33

Cramérs V

0,16

In de eerste categorie (0-7%) heeft 66% van de scholen geen deelname aan een VVEprogramma gerealiseerd. In de laatste categorie (26-100%) is dit percentage lager
(42%). Die categorie heeft tevens het hoogste percentage scholen dat deelneemt aan
een VVE-programma (46%); de categorie 0-7% omvat 27% van de scholen.
Een ander achtergrondkenmerk van scholen is de denominatie. Is er een verschil
tussen de verschillende denominaties van scholen en de mate waarin ze deelnemen
aan een VVE-programma? In Tabel B1.6 wordt per denominatie de mate van deelname weergegeven. In de categorie ‘overige’ zijn de scholen opgenomen die niet
onder een van de andere categorieën vallen (o.a. gereformeerde en islamitische scholen). In de steekproef zitten te weinig scholen met deze denominaties om daarover
betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De categorie ‘openbaar’ bevat in totaal 33%
van de scholen, de categorie ‘protestants-christelijk’ 26%, de categorie ‘roomskatholiek’ 47% en de categorie ‘overig’ 12%.
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Tabel B1.6 – Mate van deelname aan VVE-programma’s naar denominatie van de
school (in %; n=485)
deelname VVE-programma
geen

oriëntatie op/in voorbereiding

gerealiseerd

openbaar
protestants-christelijk
rooms-katholiek
overig

51
65
47
61

16
10
13
8

33
25
40
31

totaal

55

13

33

Opvallend is, is dat er een groot verschil is in de mate van deelname aan een VVEprogramma. Protestants-christelijke scholen hebben de laagste deelname gerealiseerd
(25%), in contrast tot de rooms-katholieke scholen die de hoogste deelname kennen
(40%). Het percentage openbare basisscholen dat deelname heeft gerealiseerd ligt
tussen dat van de katholieke en protestantse scholen in (33%). In de kolom ‘geen
deelname’ zien we dat de categorie protestants-christelijk het hoogste percentage
scholen telt dat geen deelname heeft gerealiseerd (65%), de categorie roomskatholiek heeft het laagste percentage scholen (47%) en het percentage van de openbare basisscholen ligt hier tussen in (51%).
In Tabel B1.7 geven we de samenhang tussen deelname aan VVE-programma’s en de
mate van verstedelijking van de vestigingsgemeente van de school weer.

Tabel B1.7 – Mate van deelname aan VVE-programma’s naar stedelijkheidsgraad
van de gemeente waarin de school is gevestigd (in %; n=503)
deelname VVE-programma
geen

oriëntatie op/in
voorbereiding

gerealiseerd

zeer sterk stedelijk
sterk stedelijk
matig stedelijk
weinig stedelijk
niet stedelijk

32
41
55
66
76

18
11
7
13
13

49
48
38
21
12

totaal

55

12

33

Cramérs V

0,24
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Uit de tabel blijkt dat er een positief verband bestaat tussen de mate van deelname aan
een VVE-programma en mate van verstedelijking. Van de scholen die in een nietstedelijk gebied liggen zien we dat 76% nog geen deelname heeft gerealiseerd en hier
ook niet mee bezig is. Van de scholen is 13% zich aan het oriënteren of aan het voorbereiden op deelname aan een programma en 12% heeft deelname al gerealiseerd.
Een duidelijk contrast is te zien met de scholen die in een zeer sterk stedelijk gebied
liggen; daarvan heeft 32% nog geen deelname aan een VVE-programma gerealiseerd.
Dit percentage ligt veel lager dan bij de scholen in niet-stedelijke gebieden. Verder
laat Tabel 4.7 ook zien dat 18% van de scholen in zeer sterk stedelijke gebieden zich
aan het oriënteren of voorbereiden is op deelname aan een VVE-programma, en ongeveer de helft van de scholen (49%) een dergelijke deelname al heeft gerealiseerd.
De geschetste verschillen wat betreft deelname van scholen aan VVE-programma’s
tussen zeer sterk stedelijke en niet-stedelijke gebieden lijken over het algemeen lineair naar mate van stedelijkheid te lopen.
In Tabel B1.8 staat vermeld welk deel van de scholen contact heeft met peuterspeelzalen en of kinderdagverblijven.

Tabel B1.8 – Aantallen scholen dat contact heeft met peuterspeelzalen en/ of kinderdagverblijven
contact met kinderdagverblijven

totaal

contact met peuterspeelzalen

nee

ja

nee
ja

82
282

2
128

84
410

totaal

364

130

494

Uit Tabel 4.8 volgt dat 82 van de scholen noch contact hebben met een peuterspeelzaal, noch met een kinderdagverblijf, terwijl 128 scholen met beide instellingen contact hebben. Aanzienlijk meer scholen hebben contact met een peuterspeelzaal dan
met een kinderdagverblijf (410 versus 130).
In Tabel B1.9 wordt wat dieper ingegaan op de doelen die aan die contacten met
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen ten grondslag liggen.
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Tabel B1.9 – Mate waarin scholen belang hechten aan bepaalde doelen van het contact met een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijven (in %)
belang
doelen
gerichte stimulering voorschoolse periode
gerichte stimulering in groep 1
verbeteren taalvaardigheid
meer zicht op thuissituaties
bevordering doorstroom naar groep 1
gezamenlijke aanpak problemen

nee
22
13
25
21
30
20

ja, enigszins
27
28
22
39
25
30

ja, belangrijk
51
59
53
41
45
50

Uit de laatste kolom van Tabel B1.9 volgt dat het doel wat de scholen het belangrijkst
vinden betrekking heeft op gerichte stimulering in groep 1; gelet op de taken van de
school is dat ook niet zo verwonderlijk. Het minst is men gericht op het verkrijgen
van meer zicht op de thuissituatie.
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Bijlage 2 – (bij hoofdstuk 5) Figuur B5.1 – Ambities van de veertien onderzochte
instellingen
Instelling 1: Madelief (Stichting Partou) Amsterdam
De nieuwe Wet Kinderopvang (WK) stelt algemene voorwaarden, maar bevat geen gedetailleerde
kwaliteitseisen. Daarom hebben aanbieders en afnemers hierover afspraken gemaakt en deze vastgelegd in het Convenant Kinderopvang. Dit vormt de basis voor de algemene kwaliteitsnormen.
Ook Partou kinderopvang heeft het convenant ondertekend. Het regelt praktische zaken zoals huisvesting, omvang van de groepen, het maximale aantal kinderen per leidster, veiligheid, gezondheid en
ouderinformatie. Daarnaast regelt het Convenant Kinderopvang de medezeggenschap, want die stelt
de ouders in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en het kwaliteitspeil van de kindercentra.
Dit samenspel is onmisbaar bij het streven naar de best mogelijke kwaliteit voor onze dienstverlening.
Partou kinderopvang hanteert een algemeen pedagogisch beleidsplan voor alle centra voor dagopvang
en buitenschoolse opvang en voor gastouderopvang. Dit beleidsplan vormt de leidraad voor het
pedagogisch werkplan, waarin per vestiging beschreven wordt hoe het pedagogisch handelen van de
groepsleiding vorm krijgt. Het pedagogisch werkplan is een belangrijke toetssteen voor de klanten
van het kindercentrum en voor de klanten die gebruik maken van gastouderopvang.
Bron: www.partou.nl
Instelling 2: De Platanen (Stichting Kinderopvang Binnenstad) Amsterdam
De Platanen heeft de afgelopen 4 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een pedagogische identiteit,
geïnspireerd door de manier van werken in de kindercentra van Reggio Emilia (Italië). In onze manier
van werken staat de benadering van jonge kinderen centraal; jonge kinderen als krachtige, creatieve
en sociale wezens, als producenten in plaats van consumenten, die maken, denken en associëren
voortdurend in wisselwerking met leeftijdgenoten. Volwassenen spelen een belangrijke rol, maar de
kinderen leren in de eerste plaats van elkaar. Wij spreken over de ‘drie pedagogen’. Kinderen zijn
voor elkaar ‘de eerste pedagoog’. Maar het aanbod van de volwassenen (‘de tweede pedagoog’) is
buitengewoon belangrijk en onmisbaar. Aan ons als professionele werkers de taak om dit proces te
verrijken en te ondersteunen door onder andere het aanbieden van het juiste materiaal. Goed kijken en
luisteren en de bereidheid om te leren van de kinderen is een basisvoorwaarde, van waaruit we werken. De kwaliteit van de omgeving (‘de derde pedagoog’) van de kinderen is evenzeer van groot
belang. Ruimte, licht, materialen, alles is van invloed op hoe en met wat de kinderen met elkaar aan
de slag kunnen gaan. De Platanen beoogt als leerwerkplaats een functie in de overdracht van kennis
en informatie met betrekking tot pedagogiekontwikkeling in de sector kinderopvang te gaan vervullen. Het samenwerken, denken en praten met ouders is een essentieel onderdeel van het pedagogische
proces in het kindercentrum. Naast het dagelijkse contact bij het halen en brengen van de kinderen,
worden er regelmatig groepsouderavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten staan we stil
bij wat er zich afspeelt op de groep en waar de kinderen mee bezig zijn door middel van foto’s,
observaties en soms dia’s. Incidenteel worden er algemene ouderavonden georganiseerd voor alle
ouders samen. Tevens is er een oudercommissie actief, bestaande uit een vertegenwoordiging van
ouders van alle groepen. Wij kiezen niet voor een kindgerichte dan wel oudergerichte benadering. Wij
vinden het belangrijk om de belangen en rechten van ouders en kinderen in samenhang te ontwikkelen.
Bron: www.deplatanen.nl
Instelling 3: De Nachtegaal (Stichting Kinderopvang Noord-Holland) Amsterdam.
Op al onze opvanglocaties werken we vanuit dezelfde pedagogische visie en volgens hetzelfde kwaliteitsbeleid. Aandacht voor de individuele wensen van ieder kind, flexibiliteit van onze dienstverlening
en een goed, persoonlijk contact met ouders zijn voor ons speerpunten. SKN heeft een groot aantal
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locaties en vormen van kinderopvang. Een aantal daarvan scharen wij onder de noemer ‘bijzonder’.
Vanwege de unieke locatie of vanwege het speciale aanbod. Kinderdagverblijf De Nachtegaal doet
mee aan een project binnen het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit beleid is er op
gericht de onderwijskansen van jonge kinderen, tot 7 jaar, te vergroten. Dat betekent onder andere dat
wordt samengewerkt met scholen in de buurt. In dit project wordt uitvoering gegeven aan het streven
van de gemeente Amsterdam en de deelraad Noord om zoveel mogelijk kinderen hiervan te laten
profiteren. Het belangrijkste hulpmiddel daarbij is het programma Kaleidoscoop. Deze werkwijze
richt zich op de brede ontwikkeling van de kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling en
motoriek, maar ook voor bijvoorbeeld sociale relaties en creativiteit. Een belangrijk uitgangspunt is
dat kinderen leren doordat ze actief betrokken zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, de dagindeling en het activiteitenaanbod. De uitgangspunten van Kaleidoscoop
sluiten uitstekend aan bij het pedagogisch beleid van SKN.
De Nachtegaal is een klein kinderdagverblijf in Amsterdam-Noord met een inpandige buitenschoolse
opvang en een mooie, grote tuin. In onze multiculturele groepen zitten kinderen uit alle landen.
Kinderen leren bij ons doordat we ze actief betrekken bij de omgeving (de Kaleidoscoop-methode).
Een warme, gezellige sfeer is altijd voelbaar aanwezig. Het kinderdagverblijf heeft twee verticale
groepen. Het zijn multiculturele groepen met kinderen van nul tot vier jaar, afkomstig uit alle landen.
Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed door het vieren van feesten uit alle culturen, zoals
zomerfeesten met het thema Afrika of Tropical, maar ook het eten van hapjes uit andere landen. Op
de groepen werken enthousiaste, creatieve en ervaren leidsters. Binnen het kinderdagverblijf wordt er
gewerkt met Kaleidoscoop. Deze werkwijze richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Er is
veel aandacht voor taalontwikkeling, motoriek, maar ook bijvoorbeeld sociale relaties en creativiteit.
Het belangrijkste kenmerk van Kaleidoscoop is dat de kinderen leren doordat ze zelf actief betrokken
zijn bij hun omgeving. Dit komt tot uiting in de inrichting van de ruimte, het dagschema, het activiteitenaanbod en de gehele werkwijze. Leidsters en leidinggevende krijgen hiervoor speciale ondersteuning/ training. De Nachtegaal is dus niet zomaar een kinderdagverblijf! De nachtegaal bevindt zich
midden in de Vogelbuurt van Amsterdam-Noord en is dicht bij de pont gelegen. De kinderen worden
opgevangen in een prachtig opgeknapt schoolgebouw. Het is een mooi pand met een warme sfeer en
een grote tuin er omheen.
Bron: www.sknkinderopvang.nl
Instelling 4: Musti (Stichting DISCK) Rotterdam
Peuterspeelzaal Musti is onderdeel van Stichting DISCK (Delfshavense Instelling voor SociaalCultureel Werk en Kinderopvang). De Disck Groep wordt gevormd door vijf werkmaatschappijen:
Kind & Ko, Peuter & Co, SC & W, Service & Bureau, SKSR & Ko. Deze organisaties bieden in de
Rotterdamse deelgemeente Delfshaven - én ook daarbuiten - werkzaamheden, activiteiten en voorzieningen.
De Disck Groep wil bewoners optimaal kansen bieden om zich sociaal, cultureel en individueel te
ontwikkelen en samen werken aan een goed woon- en leefklimaat. De afzonderlijke werkmaatschappijen dragen daarom onderscheidend en actief bij aan programma's voor educatie, welzijn, integratie
en veiligheid. Dit in een juiste balans tussen bedrijfsmatig werken en maatschappelijk ondernemen.
Een vorm van peuterspeelzaalwerk is de ‘voorschool-peuterspeelzaal’. Het verschil met een reguliere
peuterspeelzaal is dat kinderen 4 (in plaats van 3) dagdelen bij ons komen spelen. Dit gebeurt dan op
een peuterspeelzaal die gevestigd is in het gebouw van een basisschool of op een peuterspeelzaal die
vlak bij de school zit. Op de peuterspeelzaal en de basisschool wordt dezelfde methode gebruikt om
uw kind te begeleiden in zijn schoolcarrière. De meeste kinderen gaan na deze voorschoolpeuterspeelzaal dan ook naar de basisschool die dezelfde methode gebruikt. Alle peuterspeelzalen
van Peuter & Co zijn voorschool-peuterspeelzalen.
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We vinden het belangrijk om contact te hebben met de ouders van de kinderen die op de peuterspeelzaal komen. Als u uw kind komt brengen is er de mogelijkheid om samen met andere ouders, de
leidsters en de kinderen een kopje koffie of thee te drinken.
Er worden ook regelmatig door de assistenten ouderbetrokkenheid ouderbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gepraat over bijvoorbeeld opvoeding en ontwikkeling van
het kind of zijn er activiteiten waarbij ouder en kind betrokken zijn. En natuurlijk bent u van harte
welkom bij de feesten, activiteiten en uitstapjes die we gedurende het hele jaar organiseren.
Bron: www.disckgroep.nl
Instelling 5: Juliana van Stolbergschool, het Laddertje & het Lishuisje Rotterdam
De Juliana van Stolbergenschool vormt samen met het Laddertje en het Lishuisje, twee peuterspeelzalen van de stichting Kinderdam, een Voorschool. De gebruikte methode Basisgoed sluit goed aan bij
de thematische en ontwikkelingsgerichte manier van werken in onze kleutergroepen. Bij het bewaken
van doorlopende leerlijnen en leerstofgebieden speelt de observatielijst een belangrijke rol. Een
gemiddelde groepsgrootte van 24 kinderen wordt door ons als optimaal gezien. Met de samenstelling
van de groepen proberen we hier dan ook rekening mee te houden. In uitzonderlijke gevallen wordt er
een combinatiegroep gevormd. Slechts door bijzondere omstandigheden, zoals zittenblijvers, kunnen
er meer leerlingen in een groep worden geplaatst. Samen met de peuterspeelzalen organiseren wij
diverse gezamenlijke activiteiten. We werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In het thema verwerken we de leerdoelen op een zodanige manier dat
het voor de kinderen een duidelijke functie heeft. We werken via het concept van ontwikkelingsgericht werken, dit houdt in dat de leerkracht observeert en aan de hand van de gesignaleerde vaardigheden van het kind een nieuw aanbod creëert wat een volgende stap in de ontwikkeling van het kind
mogelijk maakt. Om dit optimaal te kunnen doen, hebben we in de kleutergroepen vier dagdelen
dubbele bezetting. Door een goede rolverdeling tussen de leerkracht en de onderwijsassistent, is het
mogelijk om én handelingsgericht te observeren en te registreren én het activiteitenaanbod voor de
rest van de groep te verzorgen.
In de groepen 1/2 gaan we werken met een nieuw observatiesysteem KIJK. De leerkrachten volgen
extra scholing om met dit observatiesysteem te werken. Dit zal ook leiden tot een nieuw schoolrapport in de kleuterbouw. Ook thuis kunt u via het programma ‘Rugzak’ een bijdrage leveren. Dit
programma wordt verzorgd door de ouderconsulent en loopt parallel aan de thema’s op school. Het
programma ‘Rugzak’ is bedoeld om de woordenschat en het leerresultaat van de kinderen te verbeteren. De ouderconsulent laat zien hoe u thuis met verschillende werkbladen, spelletjes en boeken met
uw kind aan de slag kunt gaan. Hiervoor wordt u, samen met andere ouders, wekelijks in kleine
groepjes uitgenodigd. Eén dag per week is er een spel- of bewegingsles in het speellokaal. Verder
spelen de kinderen het hele jaar buiten. Alleen bij slecht weer gaan ze naar het speellokaal. Daarnaast
wordt er elke 1e woensdag van de maand op matten in het speellokaal gespeeld.
Bron: http://www.jvstolberg.nl/ouders_startpagina/schoolgids
Instelling 6: Vogelijntje (Stichting Chr. PSZ) Den Haag
Peuterspeelzaal Vogelijntje stelt zich ten doel kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar, in een voor
hen veilige en vertrouwde omgeving 1 of 2 dagdelen door gediplomeerde leiding en assistent-leidsters
op te vangen, te verzorgen en te begeleiden. Het hoofddoel is de kinderen te laten spelen, alleen en
met anderen en hen kennis te laten maken en te laten experimenteren met verschillende materialen,
zoals verf, klei, lijm, zand en water, zodat zij zich volledig kunnen ontwikkelen en ontplooien. Door
zowel individuele als groepsgerichte aandacht worden de taal-, de emotionele en de lichamelijke
ontwikkeling optimaal gestimuleerd.
Een inschrijving voor de peuterspeelzaal is niet automatisch een inschrijving voor de O.G. Heldringschool. We werken wel nauw samen. Wanneer er kinderen doorstromen van Vogelijntje naar de O.G.
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Heldring-school, vindt er een gesprek plaats tussen ons en de groepsleerkracht van groep 1. Wanneer
u wilt dat uw kind te zijner tijd het basisonderwijs op de O.G. Heldringschool gaat volgen, is het
verstandig het kind gelijktijdig in te laten schrijven voor de peuterspeelzaal en de O.G. Heldringschool.
Bron: Schoolgids Heldringschool 2007/2008
Instelling 7: Thusanong (Basisschool Springbok, Stichting Sociaal Cultureel Werk) Den Haag
Veel peuterspeelzalen en basisscholen doen mee aan de Haagse Voorschool. Omdat het spelend-leren
op de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 van de basisschool zo belangrijk is voor de latere
schoolresultaten van kinderen, werken de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 intensief samen. Dat
noemen we de voorschool. In de voorschool komen de peuters vier halve dagen naar de peuterspeelzaal. Twee leid(st)ers spelen en werken intensief met de peuters en helpen hen met het leren van de
Nederlandse taal en andere belangrijke dingen. Hiervoor gebruiken de leidsters een programma. In de
afgelopen jaren is er door de leidsters en leerkrachten hard gewerkt om deze voorschool te maken tot
wat die nu is: een plek waar uw kinderen spelen en de Nederlandse taal leren en andere belangrijke
dingen. Kinderen leren ook van hun ouders. Ouders mogen dus ook naar de voorschool komen. Als de
peuters 4 jaar geworden zijn en naar groep 1 gaan, gaat de juf van groep 1 verder met het programma.
Leidsters en leerkrachten van startende voorscholen volgen gedurende 3 jaar een VVE programmatraining bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO). Tijdens deze 3 jaar worden trainingen gegeven en vindt coaching op de werkvloer plaats. Iedere voorschool heeft een eigen trainer
van het HCO. Sinds 2002 kunnen scholen in het kader van het LOP (Lokaal Onderwijsachterstanden
Plan 2002-2006, Samen Scholen) extra financiële middelen krijgen om ondermeer te werken aan de
voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De bestuurlijke VVE-situatie in Den Haag is redelijk overzichtelijk. De welzijnsorganisaties zijn gebonden aan een stadsdeel en de schoolbesturen niet. Daarnaast zijn er peuterspeelzaalstichtingen die gelieerd zijn aan een schoolbestuur. In een dergelijk geval
zijn de peuterspeelzalen van die stichting niet wijkgebonden. Er zijn ook scholen die ten behoeve van
één peuterspeelzaal een stichting in het leven hebben geroepen. Er zijn wisselende bestuurlijke combinaties van voor- en vroegscholen: de welzijnsinstellingen werken samen met vroegscholen van
verschillende schoolbesturen, maar de stichtingen die onderdeel zijn van een schoolbestuur niet.
Bron: http://onderwijs.residentie.net/index.php?s=81&l=05; http://www.haagseonderwijsportal.nl/assets/onderwijs/upload/voorschool.pdf
Instelling 8 & 9: Kompas & Pinotta (Stichting Kinderstad) Tilburg
Kinderstad is een grote professionele aanbieder van kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de
regio Tilburg en Waalre. Kinderstad biedt opvang in 20 kinderdagverblijven, 27 centra voor buitenschoolse opvang, via gastouderopvang en in 35 peuterspeelzalen. Daarnaast regelt Kinderstad op
diverse basisscholen het overblijven in de vorm van de eeTClub! ‘Thuis in Kinderstad’, dat is het
motto dat onze visie verwoord. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich bij ons thuis voelen
en letten er dan ook op dat ieder kind goed tot z’n recht komt. Ook het contact met ouders vinden we
heel belangrijk. Een goede samenwerking met ouders vormt de basis voor een optimale opvang van
kinderen. Het peuterspeelzaalwerk is een voorziening van de gemeente Tilburg. Via de pluspeuterspeelzaal of een VVE-peuterspeelzaal krijgen kinderen extra kansen zich goed te ontwikkelen.
Ook dat gebeurt spelenderwijs, bijvoorbeeld met taalspelletjes. Door extra begeleiding is er meer
individuele aandacht mogelijk. VVE-speelzalen werken samen met de basisschool bij u in de buurt.
Bij een gewone peuterspeelzaal en een plus-peuterspeelzaal komt uw kind twee dagdelen per week
van elk 2 tot 3 uur. Bij de VVE-speelzaal kan uw kind twee tot vier dagdelen per week komen van elk
3 uur.
De groepen bestaan uit maximaal 15 kinderen en worden begeleid door een of twee gediplomeerde
leidsters. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind. Daarom bieden peuterspeelzalen veel mogelijkheden aan ouders om mee te denken en mee te doen. Een goede samenwerking met ouders komt het kind ten goede. Wat een peuterspeelzaal doet om ouders bij het programma
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te betrekken hangt af van de methode die de peuterspeelzaal hanteert. Een paar voorbeelden:
• samen koffie/thee drinken bij het brengen van de kinderen;
• foto’s van het gezin en de gezinssituatie meenemen naar de peuterspeelzaal en ophangen;
• het heen- en weerboek: waarin ouders en leiding de thema’s behandelen en allerlei wetenswaardigheden over het kind en wat het kind meemaakt kunnen opschrijven;
• samen met ouders nieuwe liedjes zingen die de kinderen leren;
• samen met ouders nieuwe thema’s starten en afsluiten.
We stellen het zeer op prijs als u de groepsleiding op de hoogte brengt van bijzondere situaties die uw
kind heeft meegemaakt, zodat we hiermee rekening kunnen houden. Veel ouders gebruiken het moment van het brengen of ophalen van hun kind om met de groepsleiding te praten. Dit moment is
echter ook vaak druk en onoverzichtelijk. Met het oog op de veiligheid van de kinderen verzoeken we
de ouders even te wachten totdat alle kinderen zijn opgehaald. Daarna is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Bij het halen en brengen staat er altijd 1 medewerkster bij de deur die niet aangesproken mag worden. Zij let er speciaal op dat er geen kinderen ontglippen. Is er meer tijd nodig om te
praten dan mogelijk is tijdens het halen en brengen, dan kan er een aparte afspraak gemaakt worden.
In principe kijken we daarbij naar het tijdstip dat de ouder schikt. Zowel de ouders als de groepsleiding kunnen het initiatief nemen voor een gesprek.
Op de peuterspeelzalen organiseren we verschillende ouderactiviteiten zoals; oudergesprekken, koffie
inloop ochtenden, themabijeenkomsten, ouderavonden, knutselavonden, enz. Ouders hebben op deze
manier de mogelijkheid kennis te maken met de groepsleiding, de organisatie en met elkaar kennis en
ervaringen uit te wisselen met betrekking tot het opvoeden.
Bron: www.kinder-stad.nl
Instelling 10: Nijntje Pluis (KION) Nijmegen
KION staat voor kwalitatieve opvang in de gemeente Nijmegen, Mook en Middelaar, Gennep, Heumen en Cuijk. Wekelijks komen bijna 7.000 kinderen van 0 tot 16 jaar naar de ruim 100 kindercentra
en de ongeveer 235 gastouders. Met 800 collega's staan wij voor hen klaar. KION biedt een totaalpakket van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie-opvang en gastouderopvang. Wij zijn een veelzijdige, betrokken organisatie met respect voor kinderen, ouders en onze medewerkers. De organisatie is volop in ontwikkeling
en is zowel regionaal als landelijk toonaangevend.
Op een groot aantal peuterspeelzalen, wordt in het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie
nauw samengewerkt met de basisschool. Gekeken wordt hoe het aanbod van de peuterspeelzaal en dat
van de basisschool beter op elkaar afgestemd kan worden. Binnen de gemeente Nijmegen zijn de
peuterspeelzalen verdeeld in drie 'zorg op maat' niveaus. Dit gebeurt op basis van een gewichtenregeling die vergelijkbaar is met de gewichtenregeling in het onderwijs. Op speelzalen van niveau 2 en 3
werken twee gecertificeerde pedagogisch medewerker op de groep met ondersteuning van een
groepshulp. Op speelzalen van niveau 1 werkt één pedagogisch medewerker samen met een groepshulp.
De peuterspeelzalen in de gemeente Gennep kennen ook twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers per peutergroep.
In de gemeente Heumen gaan per 1 augustus 2007 twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers
per groep werken.
Bron: www.kion.nl
Instelling 11: Kiekeboe (Stichting MIK) Maastricht
Als je maatwerk in kinderopvang afkort, dan krijg je MIK. Bij MIK ben je aan het juiste adres voor
betaalbare en professionele kinderopvang. Samen met MIK is het mogelijk zorg en werk op een
goede manier te combineren.
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Wij letten op jou ‘kleintjes’. Dat is tenslotte ons vak. En dat mag je heel ruim nemen. Van het letterlijk verzorgen van de allerkleinsten, tot het luisteren naar de schoolkinderen die hun verhaal kwijt
willen. Maar denk ook aan ontwikkeling, dingen leren, samen spelen, lol hebben, eten en slapen,
verschonen, stoeien kortom: het samen gezellig maken. Alles is bij de prijs inbegrepen.
Wij nemen zorg uit handen, maar we nemen de zorg niet van je over. We doen het samen. Daarom
vinden we het plezierig regelmatig bij te praten. Om belangrijke en leuke dingen te bespreken. Bij het
brengen en halen, of op een ander, rustiger, moment. Zodat je weet wat jouw kind heeft meegemaakt.
Een goede sfeer en een geborgen gevoel vinden we belangrijk voor ouders en kind(eren).
Bij MIK staan de wensen en behoeften van jou en je kind centraal. Ben je op zoek naar kinderopvang
waarbij aandacht is voor de ontwikkeling van je kind in een veilige omgeving met warmte en geborgenheid? Kies dan voor MIK!
We zijn ons bewust van de bijzondere positie die we hebben. Ouders vertrouwen hun kinderen aan
onze zorgen toe. Wij dragen bij aan hun ontwikkeling en geluk. Met het uit handen nemen van zorg
stellen wij ouders ook in de gelegenheid te werken of studeren. Zo spelen we een rol in het dagelijkse
leven van zowel kinderen als ouders. En bij alles wat we doen zorgen we ervoor dat het kwaliteit,
vertrouwen, flexibiliteit en professionaliteit uitstraalt. Om dat te onderstrepen werken we bij MIK aan
de hand van een visie en een missie: ‘Wij willen partner zijn in het aanbieden van kwalitatief goede
kinderopvang, die bereikbaar en betaalbaar is, en die op innovatieve wijze inspringt op veranderende
behoeften van ouders, kinderen, werkgevers, overheden en instellingen.’
MIK staat voor maatwerk in kinderopvang. Geen loze kreet. Maar een dagelijkse toegewijde taak. Elk
kind is uniek en moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zowel thuis als in de opvangsituatie. MIK
zorgt voor een optimale opvangsituatie. Luistert naar de wensen en behoeften van haar klanten en
klantjes. Onze jarenlange ervaring met eigen kindercentra stelt ons in staat nog beter in te spelen op
uw wensen. Dit hebben wij voor op kinderopvangorganisaties die alleen bemiddelen en zelf geen
kindercentra hebben.
Bron: www.mik-online.nl
Instelling 12: Pino/ Okkio (Stichting Impuls) Oldenzaal
Impuls is de Oldenzaalse organisatie voor Welzijn en Educatie. Impuls organiseert cursussen en
activiteiten, biedt dienstverlening en projecten op het gebied van welzijn, educatie en creativiteit.
Impuls richt zich op alle Oldenzalers. Het belangrijkste uitgangspunt voor Impuls is dat mensen
kansen krijgen om talenten te ontwikkelen, individueel of samen met anderen. Een peuterspeelzaal is
een plek waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en hun talenten zoveel mogelijk ontwikkelen.
Wilt u uw peuter inschrijven of meer informatie, kijk dan bij een peuterspeelzaal in uw wijk.
Voor- en Vroegschoolse Educatie is een aanbod van een educatief totaalprogramma aan peuters en
kleuters op de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Met deze aanpak wordt
bevorderd dat kinderen een goede start kunnen maken in groep 3 van de basisschool. In groep 3
beginnen de kinderen immers met het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen. Op een leuke en bij de
leeftijd passende wijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de taal-, reken-, motorische, sociaalemotionele en andere vaardigheden. Kernwoorden bij de peuters zijn spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Voor kleuters zijn de kernwoorden spelen, leren en werken. Kinderen die daaraan behoefte
hebben krijgen extra ondersteuning in de groep (groepsgewijs of individueel).
Er bestaan verschillende VVE-programma’s en in de gemeente Oldenzaal is gekozen voor de aanpak
Piramide van Cito. Piramide houdt in dat leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters per jaar maximaal
dertien thema's behandelen aan de hand waarvan kinderen allerlei vaardigheden leren. Op de peuterspeelzaal en in de groepen 1 en 2 worden dezelfde thema's steeds iets uitgebreider en op een hoger, bij
de belevingswereld van het kind passend, niveau behandeld. Het betreft een duidelijk gestructureerde
aanpak. De vorderingen van de peuters en kleuters worden gevolgd doordat periodiek een testje wordt
afgenomen op de onderdelen taal, ordenen ruimte en (alleen voor wat betreft de kleuters) tijd.
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De invoering van VVE/Piramide brengt met zich mee dat twee professionele peuterspeelzaalleidsters
per groep peuters gaan werken. Verder wordt in de groepen 1 en 2 van de basisschool een tweede
kracht, te weten een onderwijsassistent, ingezet. De extra menskracht, de tutoren, hebben als taak om
de kinderen te observeren tijdens de activiteiten en te werken in kleinere groepjes of met een individueel kind. Het aantal dagdelen dat de kinderen de peuterspeelzaal bezoeken is voor Piramide uitgebreid van 2 naar 3.
Bron: www.impuls-oldenzaal.nl
Instelling 13: De Bolderkoare (Stichting de Achthoek) Oost Gelre
Het doel van de stichting is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor peuters. Dit wil de
stichting bereiken door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden in een veilige
omgeving onder deskundige begeleiding. Alle locaties werken met groepen van ca. 16 kinderen. De
minderen bezoeken de peuterspeelzalen gemiddeld twee dagedelen per week. Indien er voldoende
plaats is behoren een derde en vierde dagdeel ook tot de mogelijkheden. Soms is het in het belang van
de ontwikkeling van de peuter belangrijk dat het de peuterspeelzaal meer dan twee dagdelen bezoekt.
Dit kan op twee manieren bepaald worden; door het consultatiebureau, die hiervoor een overdrachtformulier afgeeft aan de peuterspeelzaal of door de leidster die signaleert dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. In zo’n geval heeft een peuter voorrang op kinderen van de wachtlijst. De stichting staat open voor alle kinderen, dus ook voor kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld door een beperking. De stichting werkt met
professionele leidster die jaarlijks worden bijgeschoold. Op alle locaties wordt gewerkt volgens de
methode ‘Startblokken van basisontwikkeling. Dit ontwikkelingsstimuleringsprogramma sluit aan op
de werkwijze van groep 1 van de basisscholen. Er wordt veelal gewerkt met thema’s en een vaste
dagindeling vanuit de visie; Het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 2
tot 4 jaar. Hierbij wordt de ontwikkeling van kinderen afzonderlijk gestimuleerd en hun ontwikkeling
nauwkeurig gevolgd. Er wordt nauw samengewerkt met het consultatiebureau en de basisscholen.
Bron: www.deachthoek.com
Instelling 14: De Speelboom (Stichting Peuterspeelzaal Schagen)
Als uw peuter gebracht wordt mag hij/zij eerst lekker vrij spelen. Ook kan uw kind samen met een
leidster een spelletje doen of met de andere peuters spelen. Daarna wordt er een kring gemaakt waarin
uw kind zoveel mogelijk zijn/haar verhaal kwijt kan. In de kring wordt er gezongen, spelletjes gedaan, voorgelezen, limonade gedronken en een cracker gegeten. Na de kring kan een groepsactiviteit
volgen zoals samen plakken, kleien of verven. Uw peuter wordt zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken maar als hij/zij liever iets anders wil doen, dan mag dat ook. Als het mooi weer is gaat
de leidster naar buiten. Tegen het einde van de ochtend/ middag wordt er samen fruit gegeten. Daarna
komt u uw kind weer halen. De leidster besteedt extra aandacht aan festiviteiten zoals Sinterklaas,
Kerst, St. Maarten en verjaardagen. Een aantal keer per jaar wordt gewerkt met een thema al dan niet
samen met de andere groepen van de locatie. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Waarom is
ouderhulp zo belangrijk?Voor een goed verloop van de ochtend of middag is ouderhulp van wezenlijk
belang. Binnen de peuterspeelzaal is gekeken naar mogelijkheden om het contact met ouders zo
optimaal mogelijk te maken. Daartoe is gekozen voor ouderparticipatie. Op elke groep zijn naast de
vaste leidster twee ouders als ouderhulp aanwezig. De ouderhulp is verplicht. De leidster maakt een
rooster voor ouderhulp. U raakt op die manier meer betrokken bij de peuterspeelzaal. Het kan natuurlijk gebeuren dat u een keer verhinderd bent om mee te draaien. U zult hiervoor dan zelf een vervangende ouder moeten vinden die met u wil ruilen. Omdat er maar één professionele leidster op de
groep staat bent u ook onmisbaar ter assistentie van de leidster. Als uw kind tweemaal per week de
peuterspeelzaal bezoekt bent u iedere drie tot vier weken ouderhulp. Als uw kind éénmaal per week
komt ligt de frequentie lager. Bij zwangerschap hoeft u vanaf 8 weken voor de bevalling tot 8 weken
daarna niet als ouderhulp aanwezig te zijn.
Op de peuterspeelzalen ligt het algemene en pedagogische beleidsplan en de statuten welke u altijd
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kunt inzien. Ook is er op elke locatie een map die specifiek informatie geeft over die locatie. · Twee
keer per jaar verschijnt de ‘Peuterkrant’ waarin informatie wordt gegeven over de peuterspeelzaal en
over peuters. U kunt als ouder hier een bijdrage aan leveren. · In januari, maart, mei en september
komt een nieuwsbrief uit waarin allerlei informatie over de SPS en de ontwikkelingen gegeven wordt.
Informatie die specifiek een groep aangaat wordt per groep middels een brief verstrekt. Ouders kunnen altijd de leidster benaderen voor vragen, informatie of anders.· De coördinator is telefonisch
bereikbaar op kantooruren. Ouderinspraak: Wij stellen altijd de mening van u als ouder erg op prijs.
Informeer bij de leidster naar de oudercommissie of geef Uw mening en ideeën weer. Ook kunt u als
ouder altijd een stukje in de peuterkrant schrijven. Ouders die willen meedenken over de SPS kunnen
ook zitting nemen in het bestuur.
Bron: hpbimg.peuterspeelzaalschagen.com
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Bijlage 3 – (bij hoofdstuk 5) Schema B5.3
Schema B5.3- Gehanteerde instrumenten en beoogde doelen bij instellingen in kleine(re) en grote gemeenten
Instelling

Gehanteerde instrumenten

Beoogde doelen

1. Madelief (Amsterdam) *

Leidsters stimuleren allochtone ouders thuis educatieve activiteiten uit te voeren met hun kinderen in hun
eigen taal.

Vergroten van de bekwaamheid van de allochtone
ouder om ontwikkelingskansen van hun kinderen te
ondersteunen.

2. De Platanen (Amsterdam) **

Ouders inspraak invulling VVE methode.

Vergroten betrokkenheid van ouders bij beleid.

3. De Nachtegaal (Amsterdam) *

Nieuwsbrief met interessante VVE-activiteiten voor
allochtone ouders.

Vergroten bereidheid van allochtone ouders om deel te
nemen aan activiteiten.

4. Musti (Rotterdam) *

Verplichte spelinloop en een ‘Vaderweek’.

Vergroten bekwaamheid van ouders (vaders) om op te
participeren en hen te bekwamen hun kinderen te
ondersteunen vergroten.

5. Juliana van Stolberg/ Het Laddertje &
Het Lishuisje (Rotterdam) *

Ouderconsulent toont allochtone ouders hoe zij thuis
met hun kinderen activiteiten kunnen uitvoeren.

Bekwaamheid van allochtone ouders vergroten om
thuis hun kinderen te stimuleren en te ondersteunen.

6. Vogelijntje (Den-Haag) **

Tevredenheidsonderzoek onder ouders.

Tonen bereidheid leidsters om op basis van uitkomsten
onderzoek tegemoet te komen aan wensen van ouders.

7. Thusanong (Den-Haag) *

Verplichte spelinloop voor allochtone ouders.
Leidsters nemen ouders mee naar de bibliotheek.

Bekwaamheid van allochtone ouders vergroten om hun
kinderen te ondersteunen bij VVE-activiteiten.

8. ’t Kompas (Tilburg) ***

Leidsters leggen huisbezoek af bij ouders.

Leidsters tonen bereidheid om ouders thuis op te
zoeken en te willen investeren in de relatie met de
ouders.

9. Pinotta (Tilburg) ***

Leidsters verplaatsen zich in cultuur en levensstijl van
de ouders.

Leidsters tonen bereidheid om zich te interesseren in
achtergronden van de ouders.

10. Nijntje Pluis (Nijmegen) ***

Bij de intake vaststellen of kind naar een VVEinstelling moet.

Leidsters tonen bekwaamheid door ontwikkelingsproblemen zo snel mogelijk te signaleren en daar specifieke aandacht voor te vragen.
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Instelling

Gehanteerde instrumenten

Beoogde doelen

11. Kiekeboe (Maastricht) ***

Gebruikte materialen en foto’s van activiteiten aan het
eind van de dag presenteren aan de ouders.

Betrokkenheid van ouders vergroten bij de activiteiten
en de vorderingen van hun kinderen.

12. Pino/ Okkio (Oldenzaal) ***

De instelling stelt ouders niet op de hoogte van tutoring (individuele hulp aan kinderen), om onnodige
zorgen te voorkomen.

Instelling gaat uit van eigen bekwaamheid en professionaliteit.

13. De Bolderkoare (Lichtenvoorde) ***

Tutoring van kinderen in overleg met ouders.

Leidsters tonen bereidheid om in overleg met ouders
hun aanpak te bespreken en een vertrouwensrelatie met
ouders op te bouwen.

14. De Speelboom (Schagen) ***

Instellen van een peuterplusgroep, om te differentiëren Leidsters tonen bereidheid om in overleg met ouders
in het aanbod om aan wensen van hoger opgeleide
een aanpak te ontwikkelen.
ouders tegemoet te komen.

*
Grote gemeente; instelling met allochtone (lager opgeleide) ouders
** Grote gemeente; instelling met hoger opgeleide ouders
*** Kleine(re) gemeenten; instellingen met lager, middelbaar en hoger opgeleide ouders

Bijlage 4 – (bij hoofdstuk 6) Schema B6.2 Gewenste veranderingsproces samenwerking instelling en ouders
1. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Madelief;
Stichting Partou;
Voorschool;
Amsterdam

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie

Methode Piramide,
sinds 2002

1. Ambities
Het uitgangspunt van de instelling is het voorkomen
van ontwikkelingsachterstanden bij een kind. Een kind
op een VVE-instelling heeft immers niet per definitie
een achterstand.
De leidsters hebben een partnerschap met ouders.
Leidsters vinden dat ouders op de hoogte moeten zijn
van de activiteiten van de kinderen op de voorschool.
Deelname aan uitstapjes en de spelinloop wordt zeer
op prijs gesteld.

2 leidsters;
2 groepen van 8 kinderen
(totaal 16);
2½ tot 4 jaar;
4 dagdelen

2. Functioneren team
De leidsters kunnen goed samenwerken en zijn
eensgezind over het betrekken van ouders bij VVE.
De achtergrond van de allochtone leidsters (Marokkaans en Surinaams) is handig bij het begrijpen van de
ouders, indien de ouders de Nederlandse taal niet
Populatie ouders: lager en voldoende beheersen.
hoger opgeleide allochtone Goed contact en afstemming van de verschillende
ouders van Turkse,
culturen stimuleert de ontwikkeling van kinderen.
Marokkaanse, Egyptische,
Pakistaanse en Indonesische afkomst.

Reflecteren
Wat zijn de
onderliggende problemen?

Willen
Wat willen we
veranderen?

De leidsters willen de ouders
Volgens de leidsters hebben de
uitnodigen voor themaouders veel vertrouwen in de
afsluitingen.
leidsters van de voorschool. De
leidsters denken dat de participatie van ouders daarom geringer is
dan de leidsters eigenlijk wensen.

Door middel van een brief
die de kinderen mee naar
huis krijgen worden zowel
lager als hoger opgeleide
ouders aangesproken.
Op deze manier vindt er een
intensivering van contact
plaats.

De leidsters merken dat ouders
thuis in mindere mate bezig zijn
met woorden, liedjes en het
Piramide-thema, omdat de ouders
niet taalvaardig genoeg zijn.
De ouders vinden het lastig
kritiek te geven op de leidsters,
waardoor eventuele mogelijkheden voor verbeteringen in de
methode/omgang niet bij de
leidsters terecht komen.

De leidsters stimuleren de
ouders om begrippen desnoods
in hun eigen taal aan te leren,
want als de begripsvorming is
ontstaan komt de Nederlandse
taal vanzelf.

Voor verdere verbetering
van de communicatie tussen
leidsters en ouders komt een
oudercontactpersoon in
dienst. Deze zal in een
(nieuw te creëren) ouderkamer, waarin elke ochtend
een inloop plaats kan
vinden, als vertrouwenspersoon fungeren voor de
ouders en kan eventuele
problemen doorgeven aan
de leidsters (andere voorscholen in de wijk hebben
deze persoon al en zijn
positief).

De leidsters verdelen de taken
tijdens het tutoren: één leidster
gaat met de groep aan de slag, de
andere geeft tutorles (individueel

Leidsters willen dat ouders
thuis met hun kinderen de
VVE-activiteiten herhalen.,
want ze merken dat de ontwik-

Kinderen krijgen sinds kort
elke drie weken een boekje
mee naar huis met een
nieuw thema en opdrachtjes

‘Vertrouwen bieden aan
ouders is hier de basis; de
rest komt vanzelf.’
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3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Binnen de instelling zijn leidsters bezig met het de
kinderen de wereld te laten ontdekken door middel
van gerichte thema’s, zowel in groepsverband als in
individuele aandacht.

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?
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Leidsters kunnen ouders niet verplichten thuis actief
bezig te zijn met hun kinderen, maar ze benadrukken
tijdens de spelinloop wel het beláng van het stimuleren van de taal-, lees- en denkontwikkeling door de
ouders.

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De leidsters zijn erg gericht dat de kinderen goed
prestaties leveren.
De dag begint met spelinloop. Kinderen komen met
hun ouders de groep binnen. Als de ouders weg zijn
kunnen kinderen vrij spelen. Ze mogen zelf een
spelletje kiezen. Hierna werken de kinderen samen
met de groepsleiding aan een thema in een gezamenlijke les. Iedere drie weken verandert het thema. Er
wordt gebruik gemaakt van een themaboek (bijvoorbeeld jaargetijden) met activiteiten. Hierna volgt een
gezamenlijke afsluiting met groep 1 en 2 van de
basisschool die in hetzelfde gebouw zit. Verder
bestaat er geen samenwerking met de basisschool.

5. Sfeer van werken
Er heerst een gemoedelijke sfeer in de voorschool. De
leidsters spreken iedere ouder individueel aan om
binnen te komen. Vrijwel alle vaders zijn over het
algemeen in mindere mate enthousiast te krijgen en
blijven vaak op de gang staan wachten, terwijl alle
moeders het lokaal in lopen.

of in een klein groepje). Het
tutorkind krijgt hiermee een
voorbereiding op de les in de
kring, indien nodig volgt een
nabespreking.
De leidsters merken dat veel
ouders thuis onvoldoende bezig
zijn met de VVE-activiteiten,
omdat ze vaak geen weet hebben
van wat er speelt binnen de
instelling en waar ouders mee
bezig zouden moeten zijn.

keling van de tutorkinderen
(kinderen welke VVEactiviteiten krijgen) beter gaat
met deze hulp van thuis.

(woordenlijstjes, gedichtjes,
plaatjes). Bij deze kinderen
gaat de ontwikkeling
gemiddeld genomen sneller
dan bij kinderen waarvan de
ouders thuis niet actief bezig
zijn met hun kind.

De leidsters ervaren dat de vaste
dagindeling de juiste regelmaat
biedt voor de kinderen. Door het
kind hier duidelijkheid in te
geven, weet het waar het aan toe
is en maken de leidsters zijn
omgeving herkenbaar en voorspelbaar. De leidsters maken een
overdrachtsformulier voor de
basisschool aan de hand van
ontwikkelingstoetsen (2 x per
jaar). Naast deze overdracht
bestond geen goede overgang
naar basisschool. Verder bespreken de leidsters met ouders de
observaties van hun kind.

De leidsters willen dat de
bestaande regelmaat doorloopt
tot in de basisschool, omdat
zowel kinderen als ouders al
vertrouwd zijn geraakt met de
methode.

De nu bestaande doorlopende leerlijn naar de Islamitische basisschool in hetzelfde gebouw (vertrouwde
omgeving voor ouders en
kinderen) vormt een
invulling op de doorlopende
leerlijn. Dit is mogelijk
doordat de methode Piramide ook gericht is op groep 1
en 2 van de basisschool.

De leidsters willen dat vaders
De leidsters merken dat vaders
met hun kind een spelletje doen
het gevoel hebben dat ze zich
niet met opvoeding bezig moeten als ze hun kind wegbrengen.
houden, omdat dit volgens de
vader de taak van de moeder is.

De leidsters zorgen er voor
dat vaders zich ook op hun
gemak voelen in de instelling en leggen het belang
van VVE en ouderbetrokkenheid uit. Zij maken
duidelijk dat dit ten goede
komt aan het latere succes
van hun kinderen.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en -vaardigheid)
6. Pedagogisch-didactische doelen
Vrijwel alle 16 allochtone moeders participeren
binnen de instelling. Nagenoeg alle moeders komen
binnen, een enkeling komt op een ander moment
meedoen (spelinloop de dag erna, hierin zijn de
leidsters erg flexibel).

7. Realisatie toerustingsdoelen
De methode Piramide is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal en cognitieve
ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling. Het uitgangspunt van de
instelling is het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij een kind. Door middel van de spelinloop
worden ouders bekend gemaakt met de methode en de
manier van werken.
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8. Realisatie organisatorische doelen
De leidsters nodigen de ouders uit om te laten zien
welke activiteiten zij met de kinderen ondernemen. Zij
worden dan ook door de leidsters betrokken bij deze
activiteiten en uitstapjes. Er is 1 keer per week een
spelinloop. Dit is aan het einde van de dag om half

Door cultuurverschillen blijven
vaders vaak buiten op de gang
staan wachten en komen vrijwel
niet naar de spelinloop.
Verder heerst het beeld dat VVEinstellingen alleen zijn voor
kinderen met een achterstand.
Ouders die vinden dat hun kind
geen achterstand heeft, sturen het
naar het kinderdagverblijf of de
peuterspeelzaal. Vandaar dat
slechts allochtone ouders hun
kind naar deze instelling sturen.

De leidsters willen vaders
binnen te krijgen
Verder willen de leidsters af
van het bestaande beeld dat
VVE louter bedoeld is voor
kinderen met een achterstand.
Indien dit beeld niet langer
bestaat, zullen ook autochtone
kinderen (en hun ouders) de
weg naar de voorschool kunnen
vinden.
De manager wil een stap zetten
naar de buurt, maar dit staat
nog in de kinderschoenen.

De leidsters willen vaders
binnen krijgen door zelf
even de groep te verlaten,
met het smoesje dat ze even
weg moeten, waardoor de
vader min of meer verplicht
wordt op de groep te letten
en met de kinderen te
spelen.
De bedoeling hiervan is om
VVE te normaliseren en te
laten zien dat dit in het
belang is van de ontwikkeling van ieder kind en niet
alleen voor de kinderen die
een achterstand hebben.

De methode gaat uit van 8
gebieden die een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van
een kind, waarbij de leidsters
extra aandacht geven aan met
name de denkontwikkeling, maar
daarnaast ook de sociaalemotionele ontwikkeling,
creatieve ontwikkeling, taal- en
leesontwikkeling, omdat doelgroepkinderen hier gemiddeld
genomen een achterstand in
hebben.

De leidsters willen in de
bestaande activiteiten verbeteringen aanbrengen door middel
van het herhalen van liedjes en
woordjes welke aansluiten bij
het thema, om zo de denkontwikkeling te bevorderen.

Leidsters stimuleren ouders
thuis activiteiten te doen,
desnoods in de eigen taal.
Ze geven aan dat de denk-,
taal-, leesontwikkeling nog
meer bevorderd wordt.

Ouders hebben te weinig kennis
en een te beperkt beeld van wat
kinderen leren bij de instelling.
Ook tijdens bijvoorbeeld uitstapjes gaat gemiddeld maar de helft

De leidsters willen dat ouders,
door middel van hun aanwezigheid, informatie krijgen over
de ontwikkeling van hun
kinderen en de relatie die de

Eén leidster observeert en
loopt rond voor vragen, de
andere leidster doet actief
mee door bij ouder en kind
te gaan zitten. Tevens
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vier. Ouders mogen zelf met hun kind iets doen
(boekje, puzzel, spel, kleien, etc.).

9. Realisatie democratische doelen
Er is geen oudercommissie aanwezig, omdat de
drempel voor de ouders om in een commissie te gaan
zitten te hoog is. In het verleden was dit ook niet het
geval. De leidsters hebben gemerkt dat er ook weinig
interesse is voor een oudercommissie; dit is wel
voorgelegd aan de ouders, maar er kwam geen reactie
op.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De voorschool bevindt zich in hetzelfde gebouw als de
basisschool waarmee zij een hechte samenwerking
hebben. De leidsters hebben een opleiding gevolgd om
VVE-leidster te worden (3 jaar).

2. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

van de ouders mee. Kinderen
kunnen als gevolg hiervan soms
niet mee, aangezien 1 ouder/begeleider mee moet met dergelijke
uitstapjes.

ouder met het kind heeft. De
leidsters vormen de sturende
factor tijdens de spelinloop en
zorgen ervoor dat ouders en
kind op een leuke manier met
elkaar samenwerken.

activeert de leidster de
ouder om actief met hun
kind aan de slag te gaan en
stimuleert de leidster de
ouder de pedagogischdidactische kwaliteiten.

Er is weinig inzet van de ouders;
dit komt volgens de leidsters
door onwetendheid. Tevens
hebben de ouders vertrouwen in
de voorschool en de kwaliteiten
van de leidsters. Leidsters vinden
het geen probleem dat er geen
oudercommissie is, ouders
komen namelijk wel met ideeën.
De kritiek van de hoger opgeleide ouders is erg hulpvol; de
kritiek is inhoudelijk, leidsters
hebben er echt wat aan. ‘Die
ouders zeggen niet zomaar wat.’
Er zijn echter ook uitzonderingen, waarbij juist lager opgeleide
ouders meer betrokkenheid tonen
dan hoger opgeleide ouders.

De leidsters willen dat ouders
met ideeën komen. Dat gebeurt
tijdens informele bijeenkomsten, omdat dit zorgt voor een
ongedwongen sfeer waarin
ouders rustig hun mening kwijt
kunnen.

Tijdens koffie-ochtenden en
informatie-avonden komen
ouders (16 moeders) bij
elkaar en kunnen op een
informele manier zelf hun
mening geven over de
manier van werken binnen
de instelling.

De communicatie met ouders
verliep voorheen moeizaam en de
leidsters hadden onvoldoende
kwaliteiten om samen met ouders
naar oplossingen te zoeken voor
een taal-, lees- en/of denkontwikkelingsachterstand bij hun
kind.

De leidsters willen het contact
en de communicatie met ouders
door middel van hulp optimaliseren en daardoor nog meer
vertrouwen winnen van ouders.

Vanuit de stichting, waaronder deze instelling valt,
wordt een oudercontactpersoon gestuurd die kan
helpen om het contact en het
opgebouwde vertrouwen
tussen leidsters en ouders
warm te houden.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

De Platanen
(Stichting Kinderopvang
binnenstad) Kinderdagverblijf met VVE
Amsterdam
Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie
Methode: Sporen
Sinds 2006
12 parttime leidsters
2 babygroepen, 2 peutergroepen;
totaal 82 kinderen
0-4 jaar
3 tot 5 dagen

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
1. Ambitie
In de visie van Sporen is het ongebruikelijk om altijd
iedereen hetzelfde aan te bieden, omdat de leidsters
binnen kinderdagverblijven te maken hebben met
kinderen van 0-7 jaar.

2. Functioneren team
De methode is geïnspireerd door Reggio Emilia en is
een Pedagogisch ontwikkelingsprogramma

Methoden die gericht zijn op
peuterspeelzalen zijn moeilijk
te gebruiken, omdat deze zich
met name richten op 2- en 3jarigen.

Een methode gericht op alle
leeftijdsgroepen tussen 0 en 7
jaar, en niet alleen voor de
peuterleeftijd.

Bij Sporen is de doorgaande
leerlijn compleet, want ook
babygroepen en naschoolse
opvang kunnen allemaal
met dezelfde principes aan
de slag.

Voorheen was de methode
enkel een pedagogisch hulpmiddel

Door het expliciteren van de
ontwikkelingsstimulerende
kwaliteiten is Sporen nu als
VVE-programma in aanmerking
gekomen.

Pedagogiek 0-7 werkt aan
een nieuw type kindercentrum voor kinderen van 0-7
jaar met Sporen als één
integrale pedagogische
benadering. Een Centrum
waarbinnen onderwijs,
welzijn en cultuur samenwerken.

Kinderdagverblijven zijn
ingehaald door peuterspeelzalen, omdat op veel peuterspeelzalen al een aantal jaar met
VVE wordt gewerkt en VVE
begint nu pas binnen kinderdagverblijven een plek in te
nemen

Leidsters en medewerkers willen
de grenzen tussen kinderopvang
en peuterspeelzalen laten
vervagen en dit meer in elkaar
over laten lopen of in elkaar
verweven.

Segregatie wordt tegengegaan en muren worden
geslecht tussen kinderopvang, onderwijs, kunsteducatie, voort- en naschoolse
educatie, naschoolse opvang
en sociaal cultureel werk.

De beperking van een standaard VVE-programma is dat
het zich met name richt op
peuters. Het gericht inzetten
van het programma voor
doelgroepkinderen is op het
kinderdagverblijf ook, naar het
lijkt, niet aan de orde.

Het enthousiasme van een
collega-leidster is belangrijker
dan een vurig betoog van de
manager. De leidsters moeten het
met andere woorden uiteindelijk
zelf doen en met veel enthousiasme voor elkaar zien te krijgen
om de methode op een plezierige
en doelgerichte manier toe te
passen.

De leidsters zetten, door
middel van de vernieuwde
methode gericht op kinderdagverblijven, gerichte
activiteiten in die passen bij
individuele kinderen of een
groepje kinderen. Het helpt
ook wanneer de leidsters
elkaar goed informeren over
het werken met het VVEprogramma.

Middelbaar tot hoger
opgeleide ouders

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Door implementatie van VVE op peuterspeelzalen is
‘Kinderen zijn voor elkaar er sprake van een enorme ontwikkeling
'de eerste pedagoog'. Maar
het aanbod van de volwassenen (de tweede pedagoog) is buitengewoon
belangrijk en onmisbaar.’
4. Grondhouding bij beroepskrachten
Over het algemeen spelen de leidsters in op de wens
van ouders om alle kinderen te stimuleren.
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5. Sfeer van werken
‘Het is noodzakelijk dat er verschillen zijn tussen de
aanpak van Reggio Emilia en de Nederlandse aanpak
van Sporen, anders zouden we het niet goed doen.
Pedagogische praktijken zijn per definitie cultuurgebonden.’

In Reggio Emilia staat de hele
stad en politiek erachter. Dit
onderwijs is al vanaf de
Tweede Wereldoorlog in
ontwikkeling. Dan kan er in
vijftig jaar veel groeien. ‘Zelf
ben ik er vijftien jaar geleden
mee in aanraking gekomen en
de laatste tien jaar ontwikkelen
wij een gedegen onderwijsaanpak op een bestaande basisschool en streven we ernaar om
net zo’n degelijk grondvest te
laten groeien als in Reggio
Emilia.’

Onze overeenkomst met Reggio
Emilia is verder dat ons onderwijs divers is, geen dag en geen
proces is hetzelfde. We verbinden theorie en praktijk, door in
de groepen aan de slag te gaan
met een pedagoog die nauw
samenwerkt met leerkracht en
kunstenaar. Zonder samenwerken krijg je geen goed onderwijs.
Reggio Emilia is geen experiment of tijdelijk project. Het is
een grondvest, een voorwaarde
voor een opgroeiend kind. Zo
denken wij er ook over.’

‘Een eigen invulling van de
onderwijsinhoud is essentieel, want het typerende van
dit onderwijs is dat het
plaats-, tijd- en typegebonden is.’

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Pedagogische doelen
Door samen met kinderen te kijken, te luisteren en te
onderzoeken volgen we een natuurlijke manier van
leren, een pedagogische cyclus. Het is belangrijk dit
pedagogische proces te documenteren met foto’s,
tekeningen en teksten. Deze documentatie is de basis
van het dagelijks werk met de kinderen, waarbij de
communicatie met kinderen de spil vormt.

Helaas worden in veel onderwijspraktijken de talenten van
het kind niet gezien of gehoord.
Vaak wordt het kind pas op
oudere leeftijd serieus genomen, waar wij het kind al op
heel jonge leeftijd ruimte
bieden om zelf invloed te
hebben op de inhoud van zijn
leerproces.

‘Wij hebben dezelfde visie op
hoe kinderen leren en kijken naar
hun ontwikkeling vanuit de blik
van het kind. Deze visie gaat uit
van een enorm vertrouwen in de
potenties van kinderen. Dat is de
bron. We erkennen de talenten
en mogelijkheden van kinderen
al op heel jonge leeftijd.”’

‘Wij hebben een netwerkmodel voor ogen. Ook
scholen hebben onderlinge
contacten nodig.
In 2007 is een conferentie
georganiseerd over de
ontwikkelingen van Reggio
Emilia en Sporen. Hier
kunnen de eerste contacten
gelegd worden. We gaan
een tentoonstelling organiseren, om zo te inspireren en
kenbaar te maken dat het
gedachtegoed vanuit Italië
verder ontwikkeld is en een
bestaansrecht heeft in
Nederland. Komend najaar
organiseren we ‘Reggioreizen’ in Amsterdam. We
bieden dan gelegenheid om
op onze voorbeeldpraktijken
(school en kinderdagverblijf) een kijkje in de
keuken nemen.’

7. Realisatie toerustingsdoelen
De ouderraad vindt het belangrijk dat er met een
programma wordt gewerkt.

8. Realisatie organisatorische doelen
Leidsters merken dat ouders van peuters op het
kinderdagverblijf het fijn vinden als hun kind ook hier
extra aandacht krijgt en wordt voorbereid op het
basisonderwijs
Ook waarderen ouders een individuele tekening van
hun kind met zijn eigen kwaliteiten veel meer dan een
werkje dat lijkt op die van de andere kinderen.

9. Realisatie democratische doelen
De oudercommissie denkt actief mee aan het te voeren
beleid en regels binnen het kinderdagverblijf en
organiseert activiteiten voor de verschillende groepen,
zoals sinterklaas, kerst en uitstapjes.
10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het er juist
niet om gaat dat je een lesje doet met kinderen. Het is
belangrijk om het interactieve, kindgerichte en speelse
werken van de programma’s te benadrukken.
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De leidster heeft onlangs
meegemaakt dat een ouder
geëmotioneerd reageerde: haar
kind zit namelijk op één van
onze kinderdagverblijven waar
het programma nog niet is
ingevoerd en de ouder riep uit
dat haar kind dadelijk naar een
school gaat en al die stimulans
heeft moeten missen.

Ouders en de ouderraad geven
aan dat zo’n programma zich op
alle kinderen, dus op alle
kinderdagverblijven moeten
richten

Dit kinderdagverblijf is, ook
naar aanleiding van de vraag
van ouders, met een zelfontwikkeld VVEprogramma gaan werken.

Op kinderdagverblijven werd
minder aan taalontwikkeling
gedaan dan bij peuterspeelzalen, met name daar waar VVE
is ingevoerd.
Ook maken de kinderen veelal
dezelfde werkjes volgens de
richtlijnen van de methode of
de leidster.

Ouders vinden het belangrijk dat
er aan taalstimulering wordt
gewerkt.
Elk kind is uniek dat vraagt om
unieke producten.

Het kinderdagverblijf heeft
speciale drieplusgroepen
samengesteld. Deze driejarige peuters zijn al behoorlijk zelfstandig en leidsters
kunnen hen meer aanbieden.
Ouders vragen erom als hun
kind nog niet naar zo’n
drieplus groep gaan.

In het verleden waren niet alle De leidsters willen dat van elke
groep kinderen ouders vertegengroepen vertegenwoordigd,
waardoor de leidsters niet altijd woordigd zijn.
een volledig beeld kregen van
wat de wensen per groep
waren.

Er is een oudercommissie
opgezet waarbij twee ouders
per groep aanwezig zijn.

Soms valt of staat het bij een
goede introductie en invoering
van het programma. Wel mag
worden opgemerkt dat de
instelling over het algemeen al
veel aan deskundigheidbevordering en vernieuwing heeft
gedaan.

Het kinderdagverblijf gaat
binnen de school een
expertisecentrum opzetten;
een plaats van waaruit alles
gedocumenteerd wordt en er
samenwerking kan bestaan
met opleidingen en onderzoekers. De school met
expertisecentrum wordt een
ontwikkel- en onderzoeksplek. Dat geldt ook

Veel leidsters zijn bang dat
door de invoering van VVEmethoden op kinderdagverblijven de instellingen te schools
worden.
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voor het opleiden van
groepsleiders, kunstenaars
en stagiaires van Pabo’s.
3. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
De Nachtegaal;
SKN (Stichting Kinderopvang Noord-Holland);
Kinderdagverblijf met
VVE;
Amsterdam
Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie

Methode Kaleidoscoop,
sinds 2007

1. Ambitie
Het dagverblijf heeft sinds een half jaar VVE. De visie
van de leidsters is nu dat kinderen op dienen te groeien
tot verantwoordelijke volwassenen met een positief
zelfbeeld. Hun gevoel van eigenwaarde wordt versterkt
door kinderen zoveel mogelijk hun eigen keuzes te
laten maken. Het dagverblijf richt zich op deze natuurlijke wil om te leren. Kinderen leren doordat ze actief
betrokken zijn bij hun omgeving.
2. Functioneren team
Het team is eensgezind over het te voeren beleid.
Doordat het een klein team is, is goed overleg mogelijk. Volgens het personeelsbeleid wordt er gewerkt
met invalkrachten.

Bij andere methoden staat vast
waarmee kinderen dienen te
werken en is weinig ruimte
voor de interesses en wil van
de kinderen zelf.

In het geval dat een invalkracht Leidsters willen zo veel mogeaanwezig is, is het werken met lijk de eigen medewerkers in het
dagverblijf laten werken.
Kaleidoscoop lastig, gezien
invalkrachten geen ervaring
hebben met alle verschillende
methoden.

9 leidsters;
2 groepen met 12 kinderen
(totaal 24); per groep 2
VVE-leidsters;
0 tot 4 jaar;
3. Pedagogisch-didactisch klimaat
2 tot 10 dagdelen
De rol van de groepsleiding is erop gericht het kind te Sommige ouders zijn pedagogisch minder vaardig.
begeleiden bij zijn ontdekkingstocht. De leidsters
Populatie ouders:
houden bij de inrichting van de ruimte rekening met de
lager opgeleide allochtone methode Kaleidoscoop (ruimte voor spelen/atelier:
ouders
afhankelijk van thema).
‘Het maakt niet uit of
vaders of moeders de
kinderen op komen halen,
het is een kinderdagverblijf.'

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De leidsters zijn na de overgang naar VVE meer
gericht op kennisoverdracht naar de kinderen, terwijl
ouders nog gericht zijn op het welbevinden van hun
kinderen aangezien deze ook al op het dagverblijf
kwamen voordat er VVE was en toen was het alleen
opvang.

De leidsters willen dat de
kinderen de kans krijgen zichzelf
te ontplooien door hun eigen
keuzen te laten maken en zowel
zelfstandig als in een groep leren
werken.

De ouders zien de leidsters als
oppas en het dagverblijf als
opvang (kinderen kwamen ook
al voordat VVE intrede deed),
niet als plek waar ontwikkeling
van kinderen doorgaat.

De methode Kaleidoscoop
biedt kinderen de mogelijkheid om actief te leren in
situaties die de leidsters
creëren. De combinatie van
structuur en vrijheid die het
programma biedt spreekt de
leidsters het meeste aan.
De leidsters zorgen altijd dat
er 1 VVE-leidster aanwezig
is die weet hoe met de
methode om te gaan.

De leidsters willen dat alle
ouders hun kinderen goed
kunnen begeleiden in hun
ontwikkeling.

Tijdens koffie- en theeinloop ’s morgens maken
leidsters met ouders een
praatje over ontwikkeling.

Leidsters zouden graag zien dat
ouders hen als partners in
opvoeding zien, aangezien zij nu
een VVE-methode hebben voor
deze groep kinderen.

Leidsters proberen ouders
enthousiast te maken voor
VVE door middel van de
nieuwsbrief die 6 keer per
jaar uitkomt, waarin voor
ouders aantrekkelijke
(VVE-) activiteiten staan.

5. Sfeer van werken
Het Kaleidoscoop-dagschema biedt de kinderen
veiligheid en geeft houvast en zorgt hiermee voor rust
in het dagverblijf. Het dagschema van de groep houdt
ook rekening met het eigen ritme van elk kind. De
sfeer is erg goed, iedereen gaat met respect met elkaar
om.

Dit dagschema werd voorheen
nog niet toegepast op de
basisschool, waardoor de
overstap naar de basisschool
moeizaam verliep.

De leidsters willen een samenwerking met de basisschool. De
manier van werken sluit dan op
elkaar aan, waardoor een kind 6
jaar lang van een voorschoolprogramma profiteert.

Tegenwoordig bestaat een
samenwerking met de
basisschool die tevens met
Kaleidoscoop werkt.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (structuur, bereidheid en vaardigheid)
6. Pedagogische doelen
Het dagverblijf richt zich op de brede ontwikkeling van
kinderen. Er is veel aandacht voor taalontwikkeling,
motoriek, maar ook bijvoorbeeld sociale relaties en
creativiteit.
7. Realisatie toerustingsdoelen
Het dagverblijf legt de nadruk op de ontwikkeling van
de kinderen in het dagverblijf en niet op de kinderen
thuis. Verder is er geen spelinloop waarin leidsters
ouders kunnen adviseren, maar leidsters vinden het wel
belangrijk dat ouders mee kunnen praten over belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun
kind(eren).
8. Realisatie organisatorische doelen
De leidsters willen graag contact met de ouders en
daarom zijn contacten bij het brengen en halen van de
kinderen erg belangrijk. De ouders worden 2 keer per
jaar uitgenodigd voor een gesprek om de ontwikkeling
van hun kind te bespreken. Bij communicatieproblemen met ouders (door de taal) schakelen leidsters,
wanneer allochtone leidsters niet kunnen helpen, een
tolk in.

Kinderen hebben vooral
achterstanden op het gebied
van taal (veel allochtone
ouders).

De leidsters willen graag meer
inzet van de ouders zien, zodat
zij meewerken aan het oplossen
van de achterstanden bij hun
kinderen.

In de nieuwsbrief (komt 6x
per jaar uit) dragen leidsters
ideeën aan voor ouders om
thuis te oefenen.

Het dagverblijf valt onder SKN
(Stichting Kinderopvang
Noord-Holland). Er was
weinig overleg tussen de
oudercommissies van deze
kinderdagverblijven.

De leidsters willen meer overleg
tussen oudercommissie en
centrale cliëntenraad van de
SKN.

De oudercommissie van
iedere vestiging wordt
vertegenwoordigd in de
cliëntenraad. Deze raad
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de
ouders en kinderen op
centraal niveau.

De leidsters kregen bij deze
momenten te weinig vragen,
opmerkingen en eventueel
klachten van de ouders over
hun beleid en de werkwijze
van het kinderdagverblijf.

De leidsters willen dat onderzocht wordt wat de mening is
van de ouders over de werkwijze
van de instelling.

Jaarlijkse onderzoeken naar
de tevredenheid van ouders
en medewerkers en het
welbevinden van kinderen
vormen de leidraad van het
beleid. ‘Wij beschouwen
kwaliteit als iets dat altijd in
beweging is en verbeterd
kan worden.’
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9. Realisatie democratische doelen
Leidsters zijn uiteindelijk de
Ouders denken weinig mee over activiteiten. In de
oudercommissie die bestaat uit 5 ouders worden vooral enigen die keuzen maken over
bestaande activiteiten en de algemene gang van zaken het beleid, niet de ouders.
besproken.

Leidsters willen meer ideeën van Samenwerking tussen
de oudercommissie.
oudercommissie en cliëntenraad.
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10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De leidsters hebben een 2-jarige opleiding gevolgd om
het Kaleidoscoop-certificaat te verkrijgen. In het
opgeknapte gebouw met grote tuin eromheen zijn
meerdere speelruimtes ingericht om de kinderen te
prikkelen tot spelen en ontdekken, zoals de groepsruimte, de buitenspeelplaats en de hal.
4. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

De leidsters denken nog bij te
kunnen leren in het onderhouden van de contacten met
ouders.

De leidsters willen naast de
reeds gevolgde VVE-cursus een
bijscholingscursus volgen.

Leidsters volgen een
bijscholingscursus voor het
verbeteren van de contacten
met de ouders.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
Musti;
Stichting DISCK: Delfshavense Instelling voor
Sociaal-Cultureel werk en
Kinderopvang;
Peuterspeelzaal met VVE;
Rotterdam
Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie

1. Ambitie
Om kinderen optimale ontwikkelingskansen te kunnen
bieden is samenwerking met betrokken ouders noodzakelijk. Opvoeden begint en eindigt uiteraard thuis,
maar het peuterspeelzaalwerk kan daarbij pedagogische en didactische handvatten aanreiken. Peuterspeelzalen zijn daarom ideale plekken om ouders laagdrempelige opvoedkundige ondersteuning aan te bieden.

Methode Piramide,
sinds 2003

2. Functioneren team
De leidsters overleggen veel, er is veel begrip voor
elkaar en samenwerking (bijvoorbeeld welk speelgoed
2 VVE-leidsters;
bestellen). In dit overleg komen nieuwe ideeën naar
2 groepen van 16 kinderen boven om ouders meer bij de ontwikkeling van hun
(totaal 32); per groep 2
kind op de peuterspeelzaal te betrekken (bijvoorbeeld
VVE-leidsters;
de week van de vaders).
2 tot 4 jaar;
3. Pedagogisch- didactisch klimaat
4 dagdelen
De kinderen hebben allochtone ouders, deze worden
Populatie ouders: hoger en door leidsters betrokken bij VVE. Bij veel ouders en
lager opgeleide allochtone kinderen blijft echter de kennis en het begrip van in de
instelling geleerde woorden niet hangen.
ouders
‘Laatst zei ik tegen een
vader dat ik even weg
moest; hij bleef daardoor

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De instelling richt zich op het overdragen van kennis
op de kinderen; zodoende stimuleren de leidsters de

De grote verscheidenheid aan
culturen zorgt voor een gebrekkige communicatie tussen
de leidsters en de ouders.
Hierdoor is het lastig om
berichten door te geven.

Een betere communicatie met de Ouders worden door
ouders om zodoende de uitwis- nieuwsbrieven op de hoogte
seling van ideeën te bevorderen. gehouden, deze kunnen ze
thuis rustig lezen.

Nieuwe ideeën komen voornaIdeeën van ouders zijn vaak
niet haalbaar. Bijvoorbeeld een melijk van de leidsters.
uitstapje naar de Efteling, vaak
past dit soort activiteiten niet
binnen het budget.

Leidsters willen dat ouders
met reële ideeën komen en
meedenken over bijvoorbeeld een ouderactiviteit.

Ouders kennen de woorden niet
die in de peuterspeelzaal
gebruikt worden wegens een
taalachterstand.

Er is een folder gemaakt met
woordenlijstjes, liedjes, e.d.,
zodat ouders de mogelijkheid
hebben thuis met hun kinderen
te oefenen.

De leidsters gebruiken
concrete woordenlijstjes,
zodat ouders dit makkelijk
thuis met hun kinderen
kunnen oefenen.

Er zijn altijd een paar ouders
die niet willen blijven, omdat

De leidsters willen meer georganiseerde activiteiten om

Eén keer per week is de
spelinloop verplicht gesteld,

even met de kinderen
spelen’.

kinderen in hun ontwikkeling. Voor de ouders is er ’s
morgens een spelinloop van een half uur. De ouders en
kinderen doen samen spelletjes. ’s Middags als de
ouders de kinderen ophalen duurt dit een kwartier. De
vaders zijn grotendeels afwezig op deze momenten.

5. Sfeer van werken
In de instelling hangt een goede sfeer doordat iedereen
respect heeft voor elkaars eigenheid en cultuur. De
verschillende culturen worden zichtbaar door middel
van de verschillende talen die gesproken worden. Alle
kinderen dienen echter Nederlands met elkaar te
spreken zodat zij elkaar kunnen verstaan. Ook van
ouders wordt dit verwacht.

ze zeggen dat ze geen tijd
hebben. Deze ouders zien de
leidsters slechts als oppas. Met
name vaders laten zich nauwelijks zien bij de spelinloop.

ouders, en met name vaders,
mee te laten draaien met de
kinderen.

zodat alle ouders, moeders
én vaders deze tijd met hun
kind doorbrengen. Tevens
wordt er een Vaderweek
gehouden, waarin spelactiviteiten met vaders en
kinderen worden ondernomen.

De meeste kinderen spreken
slecht Nederlands, net als de
ouders. Dit zorgt voor communicatieproblemen.

Doordat de leidsters van Turkse
en Surinaamse afkomst zijn,
kunnen de leidsters beter met de
ouders communiceren.

Leidsters nemen ouders en
kinderen mee naar de
bibliotheek. Tevens is er een
boekenkist aanwezig waarin
ouders boeken uit kunnen
zoeken. Er is een speel-otheek aanwezig waar ouders
speelgoed kunnen lenen.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
De leidsters willen dat de omgeving in de instelling de
kinderen hetzelfde vertrouwen geeft als de omgeving
thuis.
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7. Realisatie toerustingsdoelen
De leidsters werken met een methode waarbij ze
volgens een vaste structuur iedere maand met een ander
thema werken. Met dit thema kunnen de ouders thuis
vervolgens aan de slag, zodat het kind niet alleen op de
instelling gestimuleerd wordt om zich te verdiepen in
het thema. Naar de ouders hebben leidsters verder een
pedagogisch ondersteunende rol en een doorverwijzende functie naar bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk
of het maatschappelijk werk.

De leidsters weten niet van de
ouders hoe zij denken over de
overlap tussen thuis en de
instelling.

De leidsters willen graag weten
of ouders tevreden zijn over het
pedagogisch klimaat van de
instelling.

Er is een enquête opgesteld
waarin ouders hun
(on)tevredenheid kunnen
uiten. Hiermee kunnen de
leidsters (eventuele) veranderingen doorvoeren.

De ouders houden thuis en
“school” gescheiden, waardoor
zij thuis niet met hun kinderen
met de thema’s van de peuterspeelzaal aan de slag gaan. Dit
heeft onder andere te maken
met het feit dat kinderen uit
verschillende culturen afkomstig zijn en ouders de Nederlandse taal niet spreken en niet

De nieuwe thema’s concreet
maken voor de ouders en
kinderen door het gebruiken
van voorwerpen. Zodoende
kunnen kinderen zich er een
voorstelling van maken. De
leidsters willen dat ouders thuis,
desnoods in eigen taal, meedoen.

De leidsters schaffen zo veel
mogelijk materialen aan en
lenen deze van bijvoorbeeld
de bibliotheek om het thema
te concretiseren. Tevens
stimuleren ouders met
woordenlijstjes, in verschillende talen, de activiteiten
thuis.
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overweg kunnen met de
thema’s.
8. Realisatie organisatiedoelen
De leidsters organiseren bijeenkomsten voor de ouders,
themabijeenkomsten, maar ook bijeenkomsten voor
opvoedingsondersteuning. De kinderen worden getoetst
bij 3 jaar en 4 maanden en bij 3 jaar en 10 maanden.
Daarna vinden 10-minutengesprekken plaats.

9. Realisatie democratische doelen
Er is geen oudercommissie. Dit zorgt ervoor dat de
inbreng van ouders op de instelling zeer beperkt blijft.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De peuterspeelzaal is gevestigd in het gebouw van een
basisschool.
De leidsters krijgen verder 4 x per jaar een halve dag
bijscholing.

5. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de doelen en ervaren knelpunten?

Tijdens de opvoedingsondersteuning worden zaken besproken als een gezond gebit,
zindelijkheid, eten/slapen en
dwars gedrag. Hier ondervinden ouders soms problemen
mee. Ouders weten niet dat hun
kind op een bepaald gebied
extra aandacht nodig heeft.

De ouders die aan de bijeenkomsten deelnemen zijn
hierover zeer enthousiast: ‘Oh,
ik ben niet de enige met een
kind met dit probleem’. Door de
gesprekken zijn ouders op de
hoogte van de ontwikkeling van
hun kind.

Bij overgang naar de
basisschool gaan toetsgegevens, een ouderrapport met
ontwikkeling en aandachtsgebieden en een observatie
mee. Leidsters leren ouders
dat een kind thuis ook
leermomenten kan ervaren:
‘Breng de borden maar naar
de tafel’.

De ouders geven als reden dat
ze naar taalles moeten, werken
en geen interesse hebben in
participatie in een oudercommissie. Via ouders kun je
andere ouders echter beter
bereiken, dit gaat nu moeizaam.

Leidsters willen dat ouders in
een bepaalde vorm samen
komen om belangrijke en
interessante onderwerpen te
bespreken ten aanzien van de
ontwikkeling en de opvoeding
van hun kinderen.

Er is één keer per maand
een themabijeenkomst met
ouders. De ouders worden
hier met schriftelijke en
mondelinge uitnodigingen
een aantal keer aan herinnerd. Animo blijft echter
gering, laatste keer maar
drie ouders.

De peuterspeelzaalruimte is
vrij klein. Hierdoor worden de
leidsters beperkt in de activiteiten welke zij binnen met de
kinderen kunnen ondernemen.
De leidsters zijn niet op de
hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied
van bijvoorbeeld meten en
wegen en hoe dit de kinderen
te leren.

Leidsters willen kinderen
stimuleren tot beweging en
aanleren van nieuwe woorden.
De leidsters ervaren de bijscholing als zeer waardevol, want
het werkt goed om het geheugen op te frissen. Tevens wordt
overleg met andere leidsters als
positief ervaren.

Eén keer per week heeft de
peuterspeelzaal de beschikking over de gymzaal welke
zich in hetzelfde gebouw
bevindt. Hierin kan gedanst
worden met de kinderen en
bijvoorbeeld bewegingen
maken die bij een liedje
horen (hoofd, schouders,
knie en teen).

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
Juliana van Stolbergschool
en Peuterspeelzalen het
Laddertje en het Lishuisje
vormen samen de Voorschool van de stichting
Kinderdam in Rotterdam.
Gemiddelde groepsgrootte
15 (basisschool: 20);
per groep 2 leidsters met
groepshulp (1 leerkracht
met onderwijsassistent); 4
peutergroepen (3 allochtoon en 1 gemengd); 5
kleutergroepen (4 allochtoon, 1 gemengd).
Populatie ouders: laagopgeleide allochtone ouders.
Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie
De gebruikte methode:
Basisgoed.
‘Alle ouders bij de Voorschool betrekken is een
utopie’

1. Ambitie
Alle peuters naar de Voorschool in Rotterdam: een
optimale brede zorg bieden en met name de spel-, taalen cognitieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Kinderen in het dagelijkse (school)leven in contact
brengen met kinderen uit andere culturen en uit alle
sociaal-economische klassen die de wijk telt. Ongeveer
een vijfde van de ouders in de wijk brengt kind echter
niet naar onze Voorschool (voor heel Rotterdam is dat
ongeveerd de helft van de ouders).
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Onbekendheid van ouders met
peuterspeelzalen; andere
cultuur: met name vaders zien
het belang er niet van in dat
kinderen de instelling bezoeken; geen tijd; relatief hoge
kosten spelen een negatieve
rol.
Concurrentie van inburgeringcursussen met gratis kinderopvang.

Beter imago en een grotere
toeloop. Belangrijk dat ouders
met hun kinderen de weg naar
de Voorschool weten te vinden
om de kinderen te leren lezen
en schrijven. Kinderen stevig in
hun vel laten zitten door te
werken aan hun sociaalemotionele ontwikkeling.

Informeren ouders over
onze ambities en verleiden
ouders naar de Ouderkamer
te komen waar een (Marokkaanse) ouderconsulent een
belangrijke brugfunctie
vervult tussen ouders en
instelling.

Probleem om drie belangrijke
taken van leidsters solo uit te
voeren: individuele kinderen
observeren, hun ontwikkelingen registreren en activiteiten
aanbieden aan de gehele groep.

Beter, effectiever inzet van
personeel om handelingsgericht
te observeren en te registreren
én het activiteitenaanbod voor
de rest van de groep te verzorgen.

In de kleutergroepen vier
dagdelen dubbele bezetting;
goede rolverdeling tussen
leidster/ leerkracht en
onderwijsassistent.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
De speelzaal en de kleuterlokalen zijn ‘talig’ gemaakt;
Nederlandse namen van voorwerpen zijn op meubilair
en voorwerpen geplakt; men betrekt ouders nadrukkelijk bij VVE-activiteiten; ouders krijgen woordenlijsten, liedjes en prentenboeken mee om thuis te oefenen.
Leidsters stimuleren ouders thuis hun kinderen begrippen (in het Nederlands) te leren, omdat ze die taal aan
de school overlaten.

Ouders stellen zich passief op
richting hun kinderen wat
betreft de taal- en spelontwikkeling. Behoort niet tot de
Turkse en Marokkaanse cultuur
dat ouders met hun kinderen
thuis spelen en ‘schoolse’
vaardigheden aan te leren.

Ouders leren ontwikkelingsgericht met hun kinderen om te
gaan en ook te spelen. Ouders
stimuleren om samen met hun
kinderen met ‘echte’ voorwerpen te spelen (verhoudingen te
leren). Ouders te leren creatief
met hun kinderen te spreken
over onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van
hun kinderen.

Leidsters instrueren ouders
hoe zij onderweg van de
speelzaal naar huis, in de
supermarkt en thuis ontwikkelingsgericht met hun
kinderen kunnen omgaan
door (open) vragen te
stellen, kinderen vragen
voorwerpen en activiteiten
te benoemen.

4. Grondhouding bij beroepskrachten
Veel praten, ervaringen uitwisselen, boeken voorlezen,
naspelen met attributen, een verhaal navertellen. Lastig
voor groepen allochtone kinderen om in het Nederlands
een goed lopend verhaaltje te vertellen.

Groepen kinderen hebben een
beperkte oefening in actief
taalgebruik met aandacht voor
een goede zinsbouw.

Ouders stimuleren hun kinderen Ouders uitnodigen de
te leren duidelijk en nauwkeurig thema’s die men in de
te leren spreken.
instelling aan de orde stelt
ook thuis te behandelen in
de taal die zij zelf het beste
beheersen.

2. Functioneren team
Keuze gemaakt voor concept van ontwikkelingsgericht
werken: de leidster/leerkracht observeert en aan de
hand van gesignaleerde vaardigheden van kind creëert
men een nieuw aanbod dat een volgende stap in de
ontwikkeling van het kind stimuleert.
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5. Sfeer van werken
Een prettig, stimulerend en uitdagend pedagogisch
klimaat creëren. Kernwoorden: veiligheid, betrokkenheid en respect. Kinderen worden doorgaans thuis te
weinig uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen.

Ouders tonen niet altijd
interesse in de ontwikkeling
van hun kinderen en stellen
zich niet actief op om de
ontwikkeling en de schoolloopbaan van hun deren te
stimuleren.

Grotere betrokkenheid van
ouders bij de Voorschool.

Ouderconsulent speelt een
grote rol bij het ondersteunen van ouders bij de
opvoeding en betrekken van
de ouders bij schoolloopbaan van hun kinderen.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
Kinderen hebben een slechte
Stimuleren spel-, taal- en denkontwikkeling van
motoriek en een beperkte
kinderen. Ruimte voor spel en een ‘talige’ inrichting;
woordenschat.
Nederlandse namen op voorwerpen en meubilair
geplakt. Kinderen hebben thuis te weinig spel- en
bewegingsoefening om zich optimaal te ontwikkelen.
Ouders stimuleren hun kinderen niet hun woordenschat
uit te breiden.
7. Realisatie toerustingsdoelen
Veel aandacht voor
(taal)ontwikkeling, pedagogische aanpak en doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool:
diverse gezamenlijke activiteiten. Werken aan de hand
van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van
de kinderen.
Met het programma ‘Rugzak’ kunnen ouders thuis de
woordenschat en het leerresultaat van de kinderen
proberen te verbeteren.

Ouders stimuleren de Nederlandse taalontwikkeling van
kind niet. Kinderen hebben een
beperkte woordenschat en op
de basisschool slechte leerresultaten.
Ouders (moeders) leven
geïsoleerd in de wijk, omdat ze
geen Nederlands spreken.

8. Realisatie organisatorische doelen
Van belang dat ouders meedenken, meepraten over de Ouders zien zichzelf meer als
uitvoering van activiteiten. Een deel van de ouders stelt ‘consumenten’ dan als ‘partzich echter afzijdig op; verschilt per thema en afhanke- ners’ van de leidsters.
lijk van de periode van het jaar (tijdens de Ramadan is
er weinig mogelijk).

Ouders dienen de zintuiglijke
ontwikkeling, motorische
ontwikkeling en taalontwikkeling van hun kinderen te
optimaliseren.

Leidsters geven ouders speloefeningen, woordenlijsten
liedjes en prentenboeken
mee naar huis om samen
met de kinderen te oefenen.

Ouders thuis, als intermediair,
via het programma ‘Rugzak’
een bijdrage laten leveren aan
de ontwikkeling van hun
kinderen.

Ouders verwijzen naar het
volgen van een taalcursus,
een inburgeringcursus.
Ouderconsulent laat ouders
zien hoe ze thuis met
werkbladen, spelletjes en
boeken met hun kind aan de
slag kunnen gaan. Men
nodigt ouders uit om samen
met andere ouders, wekelijks in kleine groepjes te
participeren.

Realiseren van een grotere
betrokkenheid.

Ouders betrekken bij feesten
en activiteiten buiten de
instelling. Ouders betrekken
bij behandeling van educatieve thema’s voor kinderen
in de instelling.

9. Realisatie democratische doelen
Ouders hebben niet het idee dat hun menig van belang
wordt geacht bij het (verbeteren van) functioneren van
de instelling.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
Genoeg lokalen en een Ouderkamer om ouders te
ontvangen. Een deel van de Voorschool zit in een
noodgebouw.
Lastig voor leidsters om met een grote diversiteit aan
kinderen en ouders om te gaan.

6. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Ouders participeren niet in de
samenleving, De Voorschool is
voor moeders soms de eerste
stap in de Nederlandse samenleving.

Ouders stimuleren een bijdrage
te leveren aan (verbetering van
de) de kwaliteit van de school,
wijk, buurt.

Ouders laten ervaren dat
participatie bij beleidsvorming bijdraagt aan een
zinvolle invulling van
‘burgerschap’.

Een deel van de groepen is al
jaren gehuisvest in een afgeschreven locatie.
Grote niveauverschillen tussen
kinderen en grote verschillen in
de wijze waarop ouders, vanuit
verschillende culturen, hun
kinderen opvoeden.

Betere huisvesting. Professionalisering van leidsters in het
werken met de kinderen en de
omgang met de ouders.

Gebruik van nieuwe,
duidelijke verslagen om
ontwikkelingen van kinderen te monitoren en aan
ouders te laten zien. Leidsters werken met een nieuw
observatiesysteem KIJK.
Men volgt scholing om met
dit observatiesysteem te
kunnen werken. Daarnaast
investeren in scholing hoe
‘moeilijke’ gesprekken met
ouders te voeren.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
Vogelijntje; Stichting
Christelijke Peuterspeelzalen;
Peuterspeelzaal;
’s-Gravenhage
Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie

Methode Bas,
sinds 2007

1. Ambitie
Missie: ouders er bewust van maken dat zij medeopvoeders zijn en ook zoveel mogelijk van alles op de
hoogte dienen te zijn met betrekking tot hun kind, of dit
nou om achterstanden, leerprocessen, problemen of
kwaliteiten gaat of om beleid.

Ouders tonen weinig betrokkenheid als het gaat om de
ontwikkeling van hun eigen
kind in de instelling. Men is (te)
gauw tevreden over de inzet
van de leidsters.

2. Functioneren team
De instelling heeft geen speciHet team zorgt er voor dat kinderen een leuk en
fiek VVE-programma, maar is
leerzaam aanbod aan activiteiten hebben. De twee
hoofdleidsters zijn hier samen verantwoordelijk voor en een reguliere peuterspeelzaal.
de samenwerking verloopt vlekkeloos.
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De leidsters willen dat ouders
meer participeren bij activiteiten en beter zicht krijgen op hoe
hun kind zich ontwikkelt in de
instelling.

Leidsters gaan de ouders
nadrukkelijker uitnodigen
om aanwezig te zijn bij
bijeenkomsten.

Het team wil zelf naar leuke
thema’s en spelactiviteiten
zoeken.

Het team heeft een projectmethode aangeschaft
(BAS) en haalt daar zelf
activiteiten uit die bijdragen
aan de ontwikkeling van
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2 hoofdleidsters en 3
vrijwilligers;
3 groepen van 15 kinderen
(totaal 45); per groep 1
hoofdleidster en vrijwilliger;
2,5 tot 4 jaar;
2 dagdelen
Populatie ouders: hoger
opgeleide ouders

kinderen. Bv: n.a.v. vertelplaten benoemen kinderen
de voorwerpen op de plaat.
3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Leidsters doen zelf vrij veel met de kinderen. Aan de
hand van vertelplaten leren de kinderen spelenderwijs.
De ouders spelen hierin geen enkele rol.
De methode BAS is aangeschaft, waaruit leidsters zelf
ideeën halen. Bijvoorbeeld een poster waarmee kinderen nieuwe woorden worden geleerd door voorwerpen
te benoemen.

‘Onze dochter heet SofieCarmen; ze heeft twee
namen gekregen en we
willen ook dat ze met twee 4. Grondhouding bij beroepskrachten
namen aangesproken
Bij brengmomenten half uur koffie drinken met de
wordt’.
ouders. Deze momenten zorgen tevens voor de mogelijkheid om gesprekken met elkaar te voeren over
ervaringen en het welbevinden van de kinderen. Er zijn
verder geen oudergesprekken. De kinderen worden niet
getoetst en krijgen geen extra (VVE-)lessen. Bij
problemen wordt er contact opgenomen met de ouders.

5. Sfeer van werken
In de instelling hangt een gemoedelijke sfeer. Er zijn
ook vrijwel geen problemen met kinderen op het gebied
van (taal)achterstanden. Er worden geen lesjes mee
naar huis gegeven; dit is niet nodig.

De meeste ouders zijn hoger
opgeleid en hebben weinig tijd
om naast hun werk betrokken te
zijn bij activiteiten

De leidsters willen dat ouders
een goed gevoel hebben bij de
instelling, dat ze hun kind in
goede handen achter laten.
De leidsters willen graag dat de
ouders meer participeren bij
activiteiten.

Ouders het gevoel geven
dat hun kind veilig is, naast
breng- en haalmomenten
betrokkenheid vergroten.
Leidsters vragen ouders
mee te werken aan activiteiten indien dit nodig is.
Ouders gaan nu bijvoorbeeld wel mee met uitstapjes.

Ouders komen uit zichzelf naar
de leidsters wanneer een
probleem geconstateerd wordt.
Verder weinig contact tussen
leidster en ouders over ontwikkeling van kinderen, geen vaste
afspraakmomenten.

De leidsters willen een ouderavond organiseren om de gang
van zaken en thema’s met de
ouders te bespreken.

Van stichting pc voor
peuterspeelzalen advies
gekregen om 2 keer per jaar
een ouderavond te organiseren. Daar worden de gang
van zaken en thema’s
besproken; ouders vinden
het erg leuk om hun mening
te laten horen.

Bij brengmomenten zien ouders
hoe kinderen met elkaar spelen;
ouders bespreken onderling
veel met elkaar en komen tot
ideeën voor activiteiten, waarna
de leidster de ideeën uitvoert.

De leidsters zouden het leuk
vinden wanneer zij ook vaker
ideeën van ouders tot uitvoer
brengen.

Leidsters proberen de
ouders tijdens de breng- en
haalmomenten ideeën te
ontlokken.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
De groep ouders bestaat uit hoger opgeleiden. Juist
deze groep toont weinig betrokkenheid, want hun
kinderen hebben geen achterstanden.
Wanneer echter problemen worden geconstateerd,

De kinderen hebben vrijwel
geen achterstanden; dus hogere
betrokkenheid hoeft ook niet te
worden verlangd.

De leidsters willen wel meer
ouders betrekken bij activiteiten
en hand- en spandiensten indien
dit toch mogelijk is, omdat

Leidsters halen ouders over
mee te doen met activiteiten
en maken afspraken om in
formele sfeer een ouderge-

vinden leidsters ouderbetrokkenheid van groot belang.
Probleemkinderen komen op deze instelling (bijna) niet
voor, vandaar dat aan ouderbetrokkenheid in mindere
mate aandacht geschonken wordt

7. Realisatie toerustingsdoelen
Weinig achterstanden bij de kinderen en weinig
inbreng van ouders. Verder veel overleg en overeenstemming tussen de leidsters. Ouders hebben een hoog
opleidingsniveau en hoeven verder niet echt toegerust
te worden om hun kinderen te helpen bij de ontwikkeling.

8. Realisatie organisatorische doelen
De activiteiten worden vrijwel alleen uitgevoerd door
de leidsters. Dit zijn speel-leeractiviteiten of uitstapjes
naar de kinderboerderij.

9. Realisatie democratische doelen
De leidsters zijn niet op de hoogte van de wensen van
de ouders met betrekking tot het beleid en de activiteiten van de instelling.
De instelling kent geen oudercommissie
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10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De instelling beschikt over een eigen gebouw bij een
basisschool. De leidsters hebben een cursus ‘omgang
met ouders’ gevolgd, waarin zij leren hoe zij de ouders
meer bij de instelling kunnen betrekken. Tevens
workshops bij de ‘Dag van het jonge kind’.

Op dit moment geen oudergesprekken, alleen bij problemen.
Weinig participatie van ouders,
maar dit vormt voor de leidsters
geen probleem.

contact beperkt is. Tevens
willen zij oudergesprekken
invoeren als vast onderdeel, om
te kunnen reflecteren op het
leerproces.
De leidsters willen doorgaan op
de manier zoals ze het nu
aanpakken, maar dan met extra
formele oudergesprekken.

sprek te kunnen voeren.
Leidsters voeren in formele
sfeer gesprekken met
ouders om ontwikkeling
van kind te bespreken.

Ouders hebben geen inspraak in
het gevoerde beleid, maar zijn
tevreden over de gang van
zaken. Ook de leidsters ervaren
hierbij geen problemen.

De leidsters vinden dat verandering niet nodig is, want er is
al open communicatie met
ouders, ouders zijn overal van
op de hoogte en bij problemen
met kinderen gebeurt er niets
zonder toestemming van
ouders.

De leidsters hebben een
open communicatie met
ouders tijdens breng- en
haalmomenten. Ouders
geven aan daarmee tevreden te zijn.

Ouders hebben vrijwel geen tijd De leidsters willen meer ouders Uitstapjes worden op tijd
om zich in te zetten en activitei- betrekken bij activiteiten.
doorgegeven, zodat ouders
ten te organiseren.
een vrije dag kunnen
regelen en een activiteit ook
vaker door kan gaan, omdat
er dan voldoende begeleiding is.
Leidsters willen weten of
De leidsters weten niet altijd
ouders tevreden zijn met het
wat ouders echt willen/verwachten van de leidsters. gevoerde beleid.

De leidsters kunnen de ouders
niet meer bij de instelling
betrekken dan nu het geval is.

De leidsters willen graag door
de cursussen op de hoogte
worden gehouden van recente
ontwikkelingen op het gebied
van de kinderopvang.

Naar aanleiding van een
peiling onder de ouders
(idee opgedaan op een
VVE-cursus) is het belang
van ouderparticipatie onder
de aandacht gebracht.
Het volgen van cursussen
werkt stimulerend om et
andere ogen naar de
praktijk te kijken (bijvoorbeeld over emotionele
intelligentie en drukke
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kinderen). Op basis van dit
soort cursussenkan het
beleid aangepast worden.
7. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Thusanong (Stichting
Sociaal Cultureel Werk,
Buurthuis Boerenplein)
Voorschool
Den Haag

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 2/3: (tamelijk) open
organisatie

Methode: Piramide
Sinds 2002
4 VVE-leidsters;
2 groepen van 12 kinderen
(totaal 24);
2 VVE-leidsters per groep;
2,5 tot 4 jaar;
(vanaf 3 jaar VVE)
4 dagdelen

1. Ambitie
De eensgezinde missie van het team is dat de ouders
dienen te participeren in de instelling om zodoende de
ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.
2. Functioneren team
Het team stopt heel veel energie in de contacten en de
betrokkenheid met ouders. Ze hebben daarbij ook een
gezamenlijk doel om de doelgroepouders zoveel
mogelijk te betrekken bij de instelling en hier alle
energie is te stoppen.
3. Pedagogisch-didactisch klimaat
De ouders mogen iedere dag mee komen spelen. Dit is
1 x per week verplicht, dan is er spelinloop. Leidsters
leggen materiaal klaar (bijvoorbeeld klei), ouders
kunnen samen met kinderen spelen.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

De betrokkenheid van ouders
De leidsters willen ouders meer Leidsters nodigen ouders op
bij activiteiten in de instelling is betrekken bij de activiteiten van verschillende manieren uit
zeer gering.
hun kinderen op de instelling.
en stimuleren hen mee te
doen met activiteiten.
Het team betrekt ouders
Het team loopt regelmatig vast Het team wil meer op één lijn
wanneer het gaat om de contac- komen met de ouders, zodat het nadrukkelijk bij activiteiten
van het buurthuis.
ten vast te houden met ouders; contact wat warmer wordt.
afspraken moeten bijvoorbeeld
enorm vaak herhaald worden.
Ouders willen snel weglopen
van dit verplichte half uurtje en
willen over het algemeen
weinig meedoen met activiteiten en uitstapjes (bijvoorbeeld
de bieb).

Leidsters willen dat ouders
tijdens de spelinloop de verplichte activiteit met hun kind
uitvoeren. Leidsters wijzen ook
ouders op cursus Nederlands in
het buurtcentrum.

Er wordt streng op toegezien dat ouders tijdens
spelinloop aanwezig blijven
in het belang van hun kind.
De leidsters houden dit
goed in de gaten. Leidsters
stimuleren ouders mee te
gaan naar de bibliotheek,
om te laten zien hoe leuk
dat is en er geen drempel is
om samen met hun eigen
kind te gaan.

Leidsters hebben al een verplicht half uurtje ‘meedoen’
ingesteld, maar willen ook
graag meer spontane deelname
aan activiteiten.

Leidsters moedigen ouders
aan tijdens breng- en haalmomenten om deel te
nemen aan activiteiten en
cursussen (bijvoorbeeld

Populatie ouders: lager
opgeleide allochtone
ouders
‘Zelfs als je blijft investeren is het vrijwel onmogelijk om alle ouders binnen
te krijgen.’

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De leidsters investeren voortdurend in de prestaties van Ouders nemen weinig initiatief
kinderen. Deze investering hebben de kinderen nodig, en komen met moeite (na vele
omdat veel kinderen een achterstand hebben.
herinneringen) naar afspraken
met de leidsters.

Nederlands) te volgen om
te integreren in de samenleving.
5. Sfeer van werken
Er heerst een drukke sfeer in de instelling;tijdens
spelinloop gaan ouders wel zitten. In de instelling
werken de leidsters gericht met thema’s.

De leidsters merken dat ouders
snel weg willen en dit zorgt
voor een onrustige sfeer. Niet
alle ouders nemen de moeite
thuis met hun kinderen te
oefenen.

Leidsters willen dat ouders hun
kinderen helpen, want de
leidsters merken echt verschillen tussen kinderen die wél en
níet thuis geholpen worden.

Leidsters geven woordenlijstjes mee naar huis naar
aanleiding van de thema’s
die ze in de groep behandelen.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
Alle ouders zijn van buitenlandse afkomst en spreken
slecht Nederlands, dus vrijwel alles wat de kinderen
aangeleerd wordt (in het Nederlands) gebeurt in de
instelling en niet thuis.

7. Realisatie toerustingsdoelen
Veel kinderen hebben een (taal)achterstand, daarom
krijgen kinderen materiaal mee naar huis. De ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden in een mapje,
waarin ook toetsen, observaties en gesprekken met
ouders worden bijgehouden. Ouders die hun kinderen
thuis helpen gaan beter vooruit.

De communicatie met de ouders
is erg lastig;dit heeft volgens de
leidsters ook te maken met het
cultuurverschil gezien de
leidsters van Nederlandse
afkomst zijn.

De leidsters willen een betere
communicatie met de ouders.
Ouders dienen bijvoorbeeld
werkjes thuis samen met de
kinderen te maken; ze mogen
wel helpen, het gaat er om dat
ouder en kind samen actief met
het materiaal bezig zijn en er
over praten.

Leidsters zijn in overleg
met de stichting om een
contactpersoon aan te
stellen om de contacten met
de ouders te intensiveren.
Leidsters blijven ouders bij
voortduring er aan herinneren dat het voor de ontwikkeling van de kinderen
belangrijk is dat zij samen
met hen werkjes maken.
Kinderen die extra aandacht
nodig hebben krijgen een
individueel behandelplan.

Niet alle ouders zien in dat
kinderen behoefte hebben aan
hulp met lesjes thuis en hier
indien dit gebeurt veel baat bij
hebben voor hun ontwikkeling.
De leidsters merken dat werkjes
thuis vaak door de ouders of
een oudere broer gemaakt
worden om er vanaf te zijn’.

De leidsters zouden willen dat
ouders thuis met hun kinderen
aan de slag gaan met door de
leidsters meegegeven materialen.

Leidsters blijven ouders er
op attenderen om samen
met hun kinderen werkjes
te maken. Indien nodig
krijgen kinderen een
individueel behandelplan.
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8. Realisatie organisatorische doelen
Leidsters zijn onzeker over de verwachtingen van de
Leidsters zien ook meestal
ouders. Leidsters vatten hun taak om ouders te stimule- alleen maar moeders die de
ren zeer serieus op.
kinderen wegbrengen, weinig
vaders.

9. Realisatie democratische doelen
Er is geen oudercommissie.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De voorschool is gevestigd in een gebouw waarin ook
een buurthuis zit en waar veel activiteiten plaatsvinden
waar de hele wijk aan kan deelnemen, het is een
ontmoetingplek. De leidsters volgen af en toe bijscholing met betrekking tot het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.
8. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Leidsters zouden graag betrokkenheid zien van alle ouders.

Leidsters investeren in
contacten met ouders;
herinneren hen aan gemaakte afspraken, gebruiken de
spelinloop om gesprekjes
aan te knopen over de
ontwikkeling van hun
kinderen, wijzen ouders op
activiteiten die zij in de
buurt kunnen volgen.
Leidsters nodigen vaders uit
om mee te doen in de
groep.

Ouders zijn vrijwel niet betrokken, begrijpen de taal niet en er
is sprake van een slechte
communicatie

De leidsters willen meer
Leidsters proberen tijdens
inbreng/inspraak van ouders
de breng- en haalmomenten
tijdens breng- en haalmomenten er achter te welke wensen
bij ouders leven omtrent het
(beter) functioneren van de
VVE.en hier vervolgens
iets mee te doen (om hun
inspraak te vergroten).

Gezien de cultuurverschillen
hebben leidsters soms moeite
zowel ouders als kinderen te
benaderen en de contacten
warm te houden.

De leidsters willen goede
contacten met de ouders
onderhouden om gesprekken
soepel te laten verlopen of te
verbeteren.

De bijscholingen zijn
volgens de leidsters zeer
bruikbaar en zeker de
moeite waard om de
contacten met ouders te
verbeteren.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)
’t Kompas; Stichting
Kinderstad;

1. Ambitie
De missie van het team is cultureel begrip te creëren

Ouders houden zich niet aan
altijd aan afspraken Je moet

De leidsters willen dat de

We proberen ons zo goed

VVE-instelling;
Tilburg
Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

tegenover de ouders en flexibel te zijn. Deze instelling
van de leidsters vormt de kracht van ouderlijke betrokkenheid. De laagdrempelige contacten tussen leidsters
en ouders scheppen een vertrouwensband, welke ten
goede komt aan de ontwikkeling van de kinderen.

Methode T3, sinds 2003
2 VVE-leidsters;
2 groepen van 16 kinderen
(totaal 32); per groep 2
VVE-leidsters;
2½ tot 4 jaar;
3 dagdelen

2. Teamfunctioneren
Inbreng van ouders sluit voldoende aan bij het wijgevoel van de leidsters. Er is 1 Turkse leidster; indien
iets verteld moet worden aan de ouders kan dit eventueel in de eigen taal.

Populatie ouders: lager
opgeleide allochtone
ouders
‘Je moet begrijpen waarom
ouders van kinderen uit een
andere dan de Nederlandse
cultuur reageren zoals ze
reageren.’

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Kinderen hebben een taalachterstand en de leidsters
kunnen niet van ieder kind verwachten dat dit de
betekenis van Nederlandse woorden in één keer
begrijpt. Bij problemen volgen de leidsters het zorgprotocol: eerst met collega overleggen, vervolgens overleg
met unitmanager, waarna een gesprek met ouders
wordt aangegaan.
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4. Grondhouding bij beroepskrachten
De instelling is gericht op het overbrengen van kennis
op de kinderen. Deze kennis brengen de leidsters over
d.m.v. activiteiten die betrekking hebben op een thema.
Ouders waren in het verleden niet op de hoogte van het
thema. Kinderen kwamen naar de instelling en de
activiteiten vonden alleen daar plaats, tussen leidster en
kind. Indien gedurende spelactiviteiten problemen

naar ouders toe, alert en flexibel
zijn: ‘10 minuten te laat komen
en door de vingers zien is een
vorm van accepteren van een
levensstijl en een cultuur. We
zijn alleen maar blij met een
moeder die onder lestijd blijft
zitten en zelf boekjes gaat
lezen.

ouders zich thuis voelen in de
instelling en dat iedereen
elkaars cultuur accepteert,
waardoor een prettige samenwerking mogelijk is.

mogelijk te verplaatsen in
de andere levensstijlen en
culturen van ouders. We
steken er veel energie in en
dan zie je de effecten.

Culturen begrijpen elkaar door
wederzijdse communicatie en
begrip tussen leidsters en
ouders en tussen ouders
onderling.
Je moet kunnen meebewegen
met ouders, dan krijg je meer
respect voor elkaar.

De leidsters willen een betere
communicatie bewerkstelligen
door samenwerking met ouders
met verschillende culturele
achtergronden.

Organiseren van culturele
uitstapjes, cultureel eten,
moeders komen vaak
binnen met verhalen over
zichzelf, moeders die te laat
komen worden door de
vingers gezien.

De helft van de ouders (32)
beheerst de Nederlandse taal
onvoldoende, waardoor kinderen heel veel moeite om zich
de Nederlandse taal eigen te
maken ‘maar hier hoeft geen
probleem van gemaakt te worden’. Wanneer het probleem
zorgelijk is, wordt er samen met
ouder en consultatiebureau
gekeken welke weg bewandeld
moet worden.

De leidsters willen dat de
ouders met hun kind plezier
beleven aan het leren van
nieuwe woordjes en thuis actief
met hun kind aan de slag gaan.

De leidsters stimuleren de
ouders thuis met hun
kinderen woordjes te leren
met behulp van materialen
van de instelling: door een
plaatje van de zon aan te
bieden zien ouders ook
welk woord ze met ‘zon’
bedoelen en kunnen ouders
dit ook, eventueel eerst in
eigen taal, aanbieden.

De thema’s blijven niet hangen
bij de ouders en kinderen
wanneer ze niet tastbaar
gemaakt worden en er geen
materialen mee naar huis
worden genomen. Tevens
werden aan ouders weinig

De leidsters willen dat de
ouders ook op de hoogte zijn
van het thema en dat zij zien
waar de kinderen zich overdag
mee bezig hebben gehouden.
Op deze manier kunnen de
ouders beter op de hoogte

Leidsters maken elke dag
een welkomstbord met de
activiteiten en het woord
dat die dag centraal staat.
Op het einde van de dag
hangen de werkjes van de
kinderen aan het bord.
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gesignaleerd worden, overleggen de leidsters eerst met
een collega.

5. Sfeer van werken
De leidsters creëren een rustige sfeer in de instelling.
Zij vinden verder dat een rustige opbouw de basis
vormt voor een goed contact met ouders. T3 werkt
tevens met routines, wat zorgt voor duidelijkheid,
labels aan kasten om spelmateriaal mee aan te geven en
er worden kaarten met liedjes gemaakt.

werkjes van de kinderen
gepresenteerd en werden de
thema’s alleen bij de kinderen
geïntroduceerd.

worden gehouden van de
ontwikkelingen van de kinderen.

N.a.v. dit bord bespreken de
leidsters met de ouders de
ontwikkelingen van hun
kind en de activiteiten van
die dag.

Rustig opbouwen van peuterspeelzaalbezoeken, ouders
mogen een dag meelopen. Dan
weten ouders wat kinderen doen
en hebben ze vertrouwen in de
leidsters. De ouders voelen zich
echter ongemakkelijk, want ze
voelen zich niet thuis in de
instelling en weten niet wat de
kinderen overdag gedaan
hebben.

De leidsters willen dat de
ouders vertrouwen krijgen in de
instelling. Tevens willen zij
belangstelling tonen voor
andere zaken wat het contact
bevordert, zoals culturele of
persoonlijke belangstelling.

Eén leidster verwelkomt de
ouders bij de haalmomenten
en de andere leidster loopt
met de ouders rond en laat
zien wat de kinderen
hebben gedaan en gemaakt.
Tevens is een intermediair
aangesteld; deze komt 1 x
per maand en onderhoudt
contact tussen VVE-leidster
en ouders.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogisch doelen
De leidsters hadden veel behoefte aan een eigen
invulling van VVE. Zij vonden dat de vaststaande
methodieken te gericht waren op de groep allochtone
kinderen, zonder rekening te houden met verschillen
tussen kinderen.

7. Realisatie toerustingsdoelen
De leidsters stimuleren de ouders tijdens de inloopochtenden om met hun kinderen thuis zaken te bespreken
die ze in het dagelijkse leven tegenkomen, o.a. het
huishouden en de boodschappen. Tijdens deze ochtenden komen echter vooral moeders de klas in, vaders in
mindere mate. De meeste ouders hebben daarbij, door
hun achtergrond, gebrek aan kennis en vaardigheden
met betrekking tot speelgoed en boeken.

Kinderen hebben verschillende
individuele behoeften, met
name in een groep met veel
culturele verschillen. De meeste
kinderen in deze instelling
lopen achter op het gebied van
taal en spel. Tevens ontbreekt
bij de ouders de betrokkenheid.

Tilburg-Noord (probleemwijk
van Minister Vogelaar met veel
achterstanden o.a. in taal) wilde
een eigen methode ontwikkelen
die beter aansluit bij de behoeften van de groep kinderen.

Tilburg-Noord heeft een
eigen VVE-traject ingezet:
Tilburg Taal Totaal (T3).
De drie pijlers van T3:
taalstimulering, spelstimulering en vergroten ouderbetrokkenheid

De leidsters vinden het een
gemis voor de kinderen dat
vaders niet de klas in komen en
meedoen aan de activiteiten die
de leidsters voor de ouders en
hun kinderen bedacht hebben.
De kinderen hebben verder
(geconstateerd door leidsters na
vrijwillig huisbezoek) thuis niet
de beschikking over educatief
speelgoed.

De leidsters willen dat vaders
actiever participeren. Verder
willen ze dat ouders vaker met
hun kinderen de bieb bezoeken
en met hun kinderen spelen en
actief de alledaagse zaken
‘bespreken’.

Leidsters proberen vaders
ook de klas in te krijgen
door te laten zien wat ze
kunnen doen met hun
kinderen en dat het goed is
voor de ontwikkeling van
de kinderen. Verder gaan
leidsters vrijwillig met
ouders naar bibliotheek en
speel-o-theek. Geven
ouders speelgoed mee

(‘maakt niet uit als er eens
wat kapot gaat, neem maar
gewoon mee’).
8. Realisatie organisatiedoelen
Ouders waren in het verleden niet erg actief bezig met
de thema’s, zoals jaargetijden, eigen lichaam of huis.
Door de uitnodigingen van de leidsters zijn ouders
momenteel juist in grote mate bereid om te helpen bij
activiteiten. Verder is er 1 x per week een spelinloop.
Wanneer een kind 4 is, wordt er een groot feest
aangeboden omdat het kind naar de basisschool gaat.

9. Realisatie democratische doelen
Er is geen oudercommissie, want dit is een stap te ver
voor ouders. De drempel is namelijk te hoog en er zijn
taalproblemen.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De instelling is gevestigd in een gebouw waar ook een
basisschool in zit.
Verder mogelijkheid tot overleg in het buurtnetwerk
met maatschappelijk werk, GGZ, politie en Meldpunt
Kindermishandeling
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De ouders hebben angst om
fouten te maken bij de activiteiten en om materiaal kapot te
maken. Ze doen liever niet mee
dan dat ze wat verkeerd doen.

De leidsters willen dat de
ouders meedoen met de activiteiten. Ze willen dat de bereidheid onder de ouders hiervoor
omhoog gaat.

De leidsters kijken met
ouders en kinderen samen
naar geboden hulpmiddelen.
Ouders mogen altijd een
dagdeel meedraaien.
Ouders komen spontaan,
‘sommige moeten we zelfs
dimmen’.

De leidsters zien het niet als een
probleem dat er geen oudercommissie is, want de leidsters
praten met de ouders op de
inloopmomenten waarin ouders
hun mening kwijt kunnen.

De leidsters willen zoveel
mogelijk informele contacten
met de ouders bevorderen, want
dit werkt beter dan de officiële
weg.

Leidsters gebruiken
inloopmomenten optimaal
om in een informele sfeer
met de ouders te praten
over hun wensen.

Indien men problemen met
gezinnen signaleert, kan men
gebruik maken van het buurtnetwerk.

De leidsters willen optimaal
gebruik gaan maken van het
buurtnetwerk.

De leidsters willen samen
met het buurtnetwerk tot
een gezamenlijke oplossing
van gesignaleerde problemen in gezinnen komen.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Leidsters in Tilburg wilden een
methode die makkelijk is af te
stemmen op de individuele
behoeften van het kind, ongeacht culturele achtergrond.

Men maakt nu gebruik van
Tilburg Taal Totaal (T3):
eigen VVE-traject in
Tilburg-Noord. Een vorm
van ervaringsleren. Bij-

9. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Pinotta;
Stichting Kinderstad;
Kinderdagverblijf met
VVE (sinds 2 jaar);
Tilburg;

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

1. Ambitie
Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke personen met een eigen persoonlijkheid. Dit
realiseren we door situaties te creëren in onze kindercentra die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig

Van de vaststaande methoden
vond men het programma te
strak opgezet. Vooral gezien de
samenstelling van de groepen,
veel allochtone kinderen,
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Methode T3,
sinds 2006
15 leidsters (deeltijd);
5 groepen waarvan 2
babygroepen met 9 baby’s
en 3 peutergroepen met 13
kinderen (totaal 57); per
groep 2 VVE-leidsters;
6 weken tot 4 jaar;
gem. 3 dagdelen
Populatie ouders:
hoger en lager opgeleide
allochtone en autochtone
ouders

voorbeeld het voorlezen
van boek Dotties’s eieren
laten de leidsters eieren
zien en kinderen mogen ze
vasthouden om te ervaren
hoe ze aanvoelen.

mogelijk kunnen functioneren en hun eigen individuele werden bestaande methoden
mogelijkheden kunnen ontdekken, met respect voor en niet als optimaal beschouwd
in harmonie met zichzelf en hun omgeving.
voor de ontwikkeling van de
kinderen.

2. Functioneren team
De instelling heeft een team van 15 medewerkers,
waarvan er veel parttime werken. Hierdoor is veel
overleg nodig over de te volgen koers. Zeker aangezien
op dit moment de leidsters nu in het tweede jaar van het
VVE-opleidingstraject zitten.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Er zijn veel allochtone kinderen in het kinderdagverblijf. Tevens komen sommige van de kinderen 3 dagen,
‘Doordat je veel energie in anderen 5. Herhaling is nodig om ieder kind dezelfde
de ouders stopt, zie je ook stof aan te bieden: in de eerste week kinderen het boek
dat het een goede uitwerlaten zien dat ze gaan lezen; kinderen vertellen wat er
king heeft op de kinderen.’ op de plaatjes te zien is en wat ze denken dat er gaat
gebeuren; dit herhalen de leidsters een aantal keer;
daarna pas beginnen met lezen.

4. Grondhouding bij beroepskrachten
Het dagverblijf houdt zich via VVE bezig met kennisoverdracht en het zo precies mogelijk aansluiten op de
ontwikkeling van kinderen. Het dagverblijf werkt met
thema’s welke 5 à 6 weken duren. Het thema vormt
zich gaandeweg de weken. De leidsters maken zelf een
jaarplanning. Daarbij houden ze rekening met de
verschillende culturen.

De leidsters zijn nog niet
volledig op de hoogte van
VVE, aangezien zij nog bezig
zijn met de opleiding.

De leidsters willen de opleiding De leidsters zullen de VVEafronden, zodat zij de kinderen opleiding volgend jaar
afronden, waarna beter
optimaal kunnen begeleiden.
besproken kan worden hoe
VVE in het kinderdagverblijf toe te passen.

De allochtone kinderen zijn
doelgroepkinderen. Deze
hebben extra begeleiding nodig,
omdat zij (vooral op het gebied
van taal en ervaringen) achter
liggen bij hun autochtone
leeftijdsgenootjes. Deze
kinderen hebben ook grote
behoefte aan herhaling omdat
zodoende nieuwe woorden
beter worden onthouden.

Wat betreft taalproblemen met
kinderen is T3 zeer gericht op
de herhaling en dat is wat deze
kinderen nodig hebben. De
noodzaak bestaat dan ook bij de
leidsters dat je culturen moet
begrijpen en leidsters willen
zoveel mogelijk hierin investeren.

De leidsters spreken veel
met ouders. Daardoor
komen ze meer te weten
over hun manieren van
opvoeden; welke en normen
en waarden ze hanteren.
Bijvoorbeeld: moeder uit
Angola gaf haar 3 maanden
oude baby veel te veel eten
mee. Aan het einde van de
dag was niet alles op.
Moeder boos: ‘jullie hebben
mijn kind niet genoeg te
eten gegeven’. In de
Afrikaanse cultuur geeft het
status als kinderen dik zijn,
daarom gaf moeder veel
eten mee.

Kinderen kunnen soms niet
goed meekomen met bepaalde
activiteiten. Ouders willen een
lage score van hun niet altijd
accepteren. Dit uit zich de
laatste tijd in communicatieproblemen met de ouders.

De leidsters willen dat alle
kinderen naar eigen behoefte
mee kunnen komen met de
thema’s en dat ouders op de
hoogte zijn van de ontwikkeling
van hun kind op het kinderdagverblijf.

De leidsters kijken naar de
kinderen en spelen daar op
in. Wat missen we en wat
kunnen we nog iets uitdiepen. Deze aanpak bespreken ze met de ouders.

5. Sfeer van werken
Het kinderdagverblijf kent een dagritme wat zorgt voor
rust. Tot half tien is er vrij spel, fruit eten, activiteit,
half twaalf eten, half één kinderen naar bed, andere
kinderen doen iets rustig voor zichzelf, dit vormt het
rustmoment van de dag. Om half vier worden de
kinderen uit bed gehaald en krijgen ze eten en drinken,
daarna vrij spel/expressie/buiten spelen. Van een
spelinloop in de ochtend is geen sprake. Dit kan men
ook niet verplicht stellen, gezien ouders direct door
moeten naar hun werk.

Een vast dagritme betekent niet
dat iedere dag hetzelfde is. De
activiteiten wisselen immers
met de seizoenen. Ouders
weten dus niet wat hun kinderen (die soms nog niet de
leeftijd hebben dat ze kunnen
praten) hebben gedaan.

De leidsters willen dat ouders
volledig op de hoogte zijn op
welke manier er binnen het
kinderdagverblijf gewerkt
wordt, omdat hun kinderen het
grootste gedeelte van de dag
onder de verantwoordelijkheid
van de leidsters zijn en de
leidsters dus een opvoedkundige taak hebben.

De ouders kunnen op het
schoolbord dat voor elk
lokaal staat lezen wat de
kinderen voor activiteiten
hebben gedaan. Zodoende
zijn de ouders goed op de
hoogte van de bezigheden
van hun kinderen. De
leidsters gaan ook naar de
ouders toe om ze binnen te
halen.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
Er was behoefte aan een eigen VVE-methode. Hierbij
wilde men zich vooral richten op taalstimulering,
spelstimulering en de ouderbetrokkenheid. Met behulp
van deze betrokkenheid zou de overstap van huis naar
de instelling minder groot worden.

7. Realisatie toerustingsdoelen
De kinderen krijgen geen materialen mee naar
huis,omdat het een dagverblijf is. De leidsters stimuleren de ouders om zelf activiteiten te ondernemen
(integratiecursussen/taalcursussen) en een plaats te
verwerven in de maatschappij.
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8. Realisatie organisatiedoelen
De leidsters proberen de ouders te betrekken bij het
VVE-programma door middel van themabijeenkomsten. Eén keer per maand komt een nieuwsbrief uit
waarin ouders worden geïnformeerd over het nieuwe
thema. Vier keer per jaar wordt er een memo uitgegeven. Twee keer per jaar vindt een observatie plaats.

Het is lastig ouders actief te
betrekken bij VVE aangezien
het een kinderdagverblijf betreft
waarbij de ouders van de
kinderen vaak hele dagen
werken. De laatste keer waren
bij de thema-afsluiting slechts 4
ouders. Ouders konden of
wilden hier geen tijd voor vrij
maken.

De leidsters willen de ouders op
een actieve manier betrekken
bij allerlei activiteiten in plaats
van af te wachten of en welke
ouders zich wel of niet zullen
participeren.

Leidsters nodigen ouders
mondeling en schriftelijk
uit voor de afsluitende
bijeenkomsten (bijvoorbeeld over thema kleding
en muziek).Men organiseert
een modeshow en een
zomerfeest zowel voor de
ouders als voor de kinderen.

Ouders komen doorgaans met
ideeën/voorstellen.
Ouders zien het kinderdagverblijf vooral als opvang en niet
als een plek waar de ontwikkeling van hun kind ook doorgaat.

De leidsters zouden willen dat
ouders ook wel eens met een
idee komen, ondanks dat de
ouders zelf ook een drukke
dagbesteding hebben.

De leidsters blijven de
ouders naar ideeën vragen,
maar krijgen weinig
respons. Ouders zijn te druk
en moeten werken of naar
de inburgeringcursus.

Ouders waren tot voor kort niet
zo goed op de hoogte van de
activiteiten en de ontwikkelingen van hun kind op de instelling.

Leidsters vinden het belangrijk
om ouders op de hoogte te
stellen van hun aanpak en
ontwikkelingen van hun
kinderen die de leidsters het
grootste deel van de dag onder
haar hoede heeft.

Ouder participeren niet bij
activiteiten.
Na de wenperiode van een
maand vindt een gesprek
plaats. Naar aanleiding van
observaties van de leidsters
worden ouders hiervan op
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de hoogte gebracht. Ouders
kunnen ook altijd een
gesprek aanvragen met de
leidsters als ze daar behoefte aan hebben.
9. Realisatie democratische doelen
De afgelopen twee jaar heeft er geen oudercommissie
gefunctioneerd. Gevolg veel communicatieproblemen
met de ouders.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
Het kinderdagverblijf beschikt over een groot gebouw.
In ruime zalen is genoeg ruimte voor de kinderen
(indeling gemaakt naar leeftijd). In het gebouw zit
tevens een peuterspeelzaal en een groep kinderen met
een geestelijke beperking. Verder worden er scholingsbijeenkomsten georganiseerd vanuit VVE (opleiding
duurt 3 jaar en dagverblijf heeft sinds 2 jaar VVE).
Tevens werken zij inhoudelijk veel samen met de
peuterspeelzaal.

Leden van de oudercommissie
zijn afgetreden, omdat men
bezwaar had dat een peuterspeelzaal voor kinderen met een
geestelijke beperking in hetzelfde gebouw werd opgenomen.

Leidsters hebben vastgesteld
dat inspraak z’n grenzen heeft
en dat de leidsters het voor het
zeggen, omdat zij het beleid
moeten uitvoeren (‘Anders gaan
de leidsters op hun tenen lopen
om de ouders maar tevreden te
stellen’).

Nieuwe oudercommissie
ingesteld. Ouders hebben
‘inspraak’, maar de leidsters bepalen uiteindelijk
wat wel en niet gebeurt.

Het gebouw heeft licht achterstallig onderhoud. Tevens zijn
leidsters nu nog bezig met
VVE-opleiding, dus ze zijn nog
niet gecertificeerd.

Er bestaat een plan over een
aantal jaren een nieuw multifunctioneel gebouw neer te
zetten. Verder is er gezien het
grote aantal allochtone kinderen
in het kinderdagverblijf grote
behoefte aan pedagogische
ondersteuning voor de leidsters
en voor de ouders opvoedkundige ondersteuning.

De Gemeente Tilburg
betaalt voor sommige
ouders een kindplaats
binnen het KDV, zodat
deze minder financieel
draagkrachtige ouders zich
kunnen (bij)scholen of
gestimuleerd worden in het
zoeken van werk.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

De leidsters willen een kind
aanspreken op zijn mogelijkheden. Ze stimuleren het kind om
zelf ‘problemen’ op te lossen.

Kinderen krijgen veel
vrijheid om in eigen tempo
zelf veel uit te zoeken.
Indien nodig ondersteunen
de leidsters het kind hierbij.

10. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Nijntje Pluis; Stichting
Kion;
Peuterspeelzaal;
Nijmegen

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

1. Ambitie
Leidsters willen een veilige omgeving voor kinderen
creëren en dat kinderen met plezier de peuterspeelzaal
bezoeken. Ze vinden dat ouders goed op de hoogte
moeten worden gehouden van de ontwikkeling van hun
kind.

Kinderen ontwikkelen zich op
verschillende manieren; veel
kinderen zijn al enorm zelfstandig, anderen nog niet.

Maakt geen gebruik van
een bepaalde methode

2. Functioneren team
De leidsters zien zichzelf als (tijdelijk) partner in de
opvoeding en verzorging van een kind. In het belang
1 autochtone hoofdleidster, van een goede begeleiding van het kind investeren ze
1 allochtone groepshulp en als team in het onderhouden van goed contact met de
1 leidsters met een geeste- ouders. De peuterspeelzaal werkt niet met een VVElijke beperking;
programma. Dit is een ‘ouderwetse’ peuterspeelzaal.
2 groepen van 12 kinderen Alle kinderen hebben hoger opgeleide autochtone
(totaal 24);
ouders, waardoor (bijna) geen kinderen een achterstand
1 hoofdleidster en 1
hebben.
groepshulp per groep;
2 tot 4 jaar;
3. Pedagogisch-didactisch klimaat
2 á 3 dagdelen
Er zijn weinig probleemkinderen in de peuterspeelzaal;
men functioneert op niveau 1 van de drie ‘zorg op
Populatie ouders: hoger
maat’ niveaus, een gewichtenregeling vergelijkbaar
opgeleide ouders uit een
met de gewichtenregeling in het basisonderwijs. De
dure wijk.
groep wordt geleid door 1 leidster; deze wordt bijgestaan door een groepshulp en een vrijwilligster (meisje
‘Van de kinderen die hier
binnenkomen weten we dat met het syndroom van Down). Bij een lager niveau zijn
2 leidsters aanwezig.
VVE niet nodig is.’

4. Grondhouding bij beroepskrachten
Het doel is om kinderen een aantal uur per week een
leuke tijd te bezorgen en het welbevinden en de
zelfstandigheid van kinderen te bevorderen.
De leidsters vullen de dagdelen in met spelletjes,
liedjes en boekjes. Ouders zijn vrij te participeren bij
uitstapjes en worden bij in- en uitloopmomenten op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij hun kind.

Kinderen die behoefte hebben
aan een VVE-programma
worden niet op deze peuterspeelzaal geplaatst. Keuze op
basis van door ouders verstrekte
informatie tijdens de intake.

De leidsters willen dat in een
vroeg stadium al duidelijk is of
een kind een VVE-programma
nodig heeft of dat het naar een
reguliere peuterspeelzaal kan.

De selectie voor deelname
aan VVE-programma nar
aanleiding van de verstrekking gegevens ouders voor
inschrijfformulier over
opleidingsniveau en beroep.
Op grond hiervan neemt
men besluit of kind naar
reguliere peuterspeelzaal
gaat.

Ondanks dat er weinig leerproblemen ontstaan bij de kinderen
constateren de leidsters in een
aantal gevallen nog wel gedragsproblemen.

Als een leidster van de peuterspeelzaal gedragsproblemen
signaleert in de ontwikkeling
van een kind, kan zij de hulp
inroepen van een zorgcoördinator. Hiervoor vraagt zij toestemming aan de ouders.

Belangrijke rol voor de
‘zorgcoördinator’ die langs
komt: observeert op
kinderen kindercentrum en
bespreekt haar bevindingen
met de leidster en de ouders
en geeft advies over het
vervolg wat betreft aanpak
op de peuterspeelzaal en/of
een eventuele verwijzing
voor hulp naar een andere
instelling. De zorgcoördinator kan ouders en kind
direct verwijzen naar een
hulpverlenende instelling of
het kind inbrengen in het
zorgadviesteam.

Een select groepje ouders draait Alle kinderen worden jaarlijks
geobserveerd en met collega’s
mee of neemt actief deel aan
en ouders besproken (als ouders
spelactiviteiten.
dit willen).

Een paar geselecteerde
ouders zijn betrokken bij
bijvoorbeeld uitstapjes. Ze
zijn bereidt overal aan mee
te doen zoals t projecten
over de jaargetijden en mee
naar de kinderboerderij
gaan.
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5. Sfeer van werken
De leidsters vinden het belangrijk dat een kind een
herkenbare structuur aangeboden krijgt. Ze bieden
kinderen ritme en structuur in de vorm van een vaste
dagindeling.

De peuterspeelzaal is bedoeld
om op een speelse manier te
leren; structuur is belangrijk,
maar een VVE-methode
ontbreekt.

De structuur die geboden wordt
is afhankelijk van de behoefte
van het kind en van de situatie.
De leidsters kunnen hierin goed
met elkaar samenwerken. Ze
krijgen vaak te horen van de
ouders dat er een rustige sfeer
heerst. Het gaat er heel gemoedelijk aan toe.

Elke dag heeft een vast
patroon met n met een min
of meer vaste opbouw. Er
zijn vaste rituelen voor
kinderen. Er zijn duidelijke
regels over wat er van een
kind verwacht wordt.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
Spelen met andere kinderen hoort erbij en is goed
voor de ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben
geen extra ondersteuning nodig om achterstanden
tegen te gaan.

Ouders waarvan kinderen wel een
taalachterstand hebben, zitten
volgens de leidsters hier niet op
hun plek.

De leidsters willen in de groep
kinderen geen kinderen
toelaten met een VVEindicatie.

Ouders waarvan kinderen
bij een intake al VVE nodig
blijken te hebben worden
direct doorverwezen naar
een andere instelling.

7. Realisatie toerustingsdoelen
’s Morgens is er een half uur spelinloop met koffie en
thee. Ouders kunnen op deze momenten met hun
kind een spelletje doen, dit zorgt voor een warme en
soepele overgang van de thuissituatie naar de peuterspeelzaal. In de peuterspeelzaal worden meer spelletjes gedaan dan dat kinderen met behulp van allerlei
materialen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

‘Wij hebben geen VVE en de
peuterspeelzaal is nog steeds
vrijblijvend.’ En dus zijn er ook
veel haastige ouders met een baan
of kinderen die gebracht worden
door de oppas.

Daadwerkelijke betrokkenheid
is ook niet méér nodig dan nu,
want de kinderen doen het
goed. De leidsters zijn
tevreden met de betrokkenheid zoals die nu is.

De leidsters zijn tevreden
met de spelinloop waarbij
ouders bijna niet betrokken
zijn. Ouders hoeven niet te
worden toegerust, omdat ze
genoeg vaardigheden
hebben.
Kinderen krijgen thuis al
veel ondersteuning van hun
ouders, bijvoorbeeld via het
voorlezen van boekjes.

8. Realisatie organisatiedoelen
Hoger opgeleide autochtone gezinnen, vrijwel geen
(taal-) achterstanden.
De ouders van de kinderen zijn mondig, maar niet
bemoeizuchtig. Ze hebben veel vertrouwen in de
leidsters en geven weinig kritiek. Van beide kanten
worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd.

De leidsters in deze instelling
hebben niet veel inspraak met
betrekking tot de opvoeding en
kunnen zich hier ook niet mee
bemoeien.

Leidsters zien de ouders als
eindverantwoordelijken voor
de opvoeding van het kind.
De ouders kunnen de leidsters informeren over hoe
het kind zich thuis gedraagt.
Samen met ouders willen

De ouders worden ten
minste één keer per jaar
uitgenodigd voor een
oudergesprek. De leidsters
hopen van harte dat ouders
ingaan op deze uitnodiging.

De leidsters vinden ouderbetrokkenheid in de vorm
van participatie aan uitstapjes en deelname aan de
oudercommissie belangrijk. Tevens horen zij het
graag als ouders niet tevreden zijn.
9. Realisatie democratische doelen
In de oudercommissie participeren 4 ouders. Iedere
De oudercommissie komt 4 keer per jaar bijeen
samen met de hoofdleidster om activiteiten als
Sinterklaas te bespreken. Daarnaast is er een overkoepelende ouderraad (OOR), die gekozen wordt
door de leden van de oudercommissies. De OOR
functioneert namens alle vestigingen van KION.

leidsters tot een nog betere
begeleiding komen.

De leidsters stimuleren de
ouders in de oudercommissie
zelf plannen te bedenken of
met nieuwe thema’s te komen.

De oudercommissie bespreekt nieuwe ideeën en
activiteiten voor Kerst,
Pasen en lente. Daarnaast
komt het pedagogisch
werkplan, met daarin de
doelen en de werkwijze van
de peuterspeelzaal aan de
orde.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogeOuders participeren weinig omdat
lijkheden
ze doorgaans beiden een drukke
De verschillende speelruimtes zorgen voor de
baan hebben (tweeverdieners).
gemoedelijke sfeer. Er is geen bijscholing voor de
leidsters met betrekking tot VVE, alleen studiedagen.
Daarbij leren leidsters om beter om te gaan met
ouders.

De leidsters willen een
meerwaarde halen uit de
studiedagen, om het contact
dat ze met ouders hebben te
kunnen optimaliseren.

De studiedagen zijn zeer
bruikbaar in de praktijk,
omdat de leidsters leren om
effectief met de haastige
drukke ouders zinvol te
communiceren.

11. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Kiekeboe;
Stichting MIK (Maatwerk
In Kinderopvang);
Kinderdagverblijf met
VVE;
Maastricht

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

145

Methode: Speelplezier

1. Ambitie
Visie: “Wij willen voor alle ouders de mogelijkheid
creëren maatschappelijke activiteiten te combineren
met zorgtaken.”
Missie: “Wij willen partner zijn in het aanbieden van
kwalitatief goede kinderopvang, die bereikbaar en
betaalbaar is, en die op innovatieve wijze inspringt op
veranderende behoeften van ouders, kinderen, werkgevers, overheden en instellingen.”

Ouders komen zelf weinig met
ideeën, het zijn vooral de leidsters
die met nieuwe plannen komen.
De ouders kunnen hier vervolgens
een aanvulling op geven.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende problemen?

De ouders participeren weinig
bij activiteiten aangezien het
een kinderdagverblijf is en
ouders hun kind(eren) hier naar
toe brengen zodat zij zelf
kunnen werken.

De leidsters willen, ondanks
dat ouders zelf weinig participeren, de ouders wel op de
hoogte houden van de activiteiten en ontwikkelingen.

Gedurende de inloop in de
ochtend en het ophalen
hebben de ouders de
mogelijkheid te zien wat
voor (VVE-)activiteiten hun
kind gekregen heeft.
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Sinds: 2005
Aantal leidsters: 12
Aantal groepen: 3 waarvan
2 groepen met 21 kindplaatsen en 1 groep met 14
kindplaatsen (totaal 56
kindplaatsen);
Aantal leidsters per groep:
2;
Leeftijd kinderen: 2 tot 4
jaar;
Aantal dagdelen: 4

2. Functioneren team
Het team heeft intensief contact over de methode
Speelplezier. Hierover vindt veel overleg plaats.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
De leidsters willen met de instelling een plezierige en
professionele aanvulling zijn op de thuissituatie. Een
partner die flexibel, betrouwbaar en betrokken is! De
wensen en behoeften van kind én ouder staan hierbij
Populatie ouders: gemengd centraal. Het is kinderopvang waarbij aandacht is voor
de ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving
met warmte en geborgenheid.
‘Het is niet altijd even
rustig in het kinderdagver- 4. Grondhouding bij beroepskrachten
blijf, het zijn kinderen.’
Bij alles wat we doen zorgen we ervoor dat het kwaliteit, vertrouwen, flexibiliteit en professionaliteit
uitstraalt. We werken alleen met professionele pedagogische medewerkers die allemaal een beroepsopleiding
hebben gevolgd. In een veilige en vertrouwde omgeving dragen zij bij aan de ontwikkeling van je kind.
Een vast dagritme zorgt voor regelmaat.
5. Sfeer van werken
Leidsters nemen zorg uit handen van ouders, maar
nemen de zorg niet van de ouders over. We doen het
samen. Daarom vinden we het plezierig regelmatig bij
te praten. Om belangrijke en leuke dingen te bespreken. Bij het brengen en halen, of op een ander, rustiger,
moment. Zodat je weet wat jouw kind heeft meegemaakt. Een goede sfeer en een geborgen gevoel vinden
we belangrijk voor ouders en kind(eren).

De leidsters ondervinden dat zij Leidsters willen de VVEconstant op de hoogte gehouden cursus blijven volgen.
dienen te worden van recente
ontwikkelingen in de methode
Speelplezier.

De leidsters krijgen door
continue scholing veel
informatie betreffende de
toepassing van de methode.
O.a. naar aanleiding hiervan
vindt binnen het KDV
overleg plaats.

Er wordt in het KDV geen
onderscheid gemaakt tussen
kinderen die wel en geen VVE
nodig hebben. Dit kan voor
onduidelijkheden zorgen bij
ouders.

De leidsters willen dat alle
ouders het als positief ervaren
dat hun kind VVE krijgt en
informeren de ouders hierover.

Alle kinderen in het KDV
krijgen VVE, niet alleen de
kinderen die het echt nodig
hebben. De ouders waarderen deze gebruikte methode.

De leidsters ervaren dat de
ouders hen soms nog als oppas
voor hun kinderen zien (zoals
het geval was voordat gewerkt
werd met VVE).

Leidsters willen ouders
overtuigen van het partnerschap dat zij hebben met
ouders als het gaat om de
ontwikkeling van hun kinderen.

De ouders verkrijgen via de
leidsters informatie over de
VVE-methode en de
toegevoegde waarde
hiervan.

Er heerst echter niet altijd een
rustige en gemoedelijke sfeer,
“het blijven kinderen”, bij
activiteiten is het ook wel eens
druk.

De leidsters willen een plek
creëren voor kinderen waar zij
zich uit kunnen leven en tevens
waar zij rustig kunnen zitten.
Variatie in de mogelijkheden
biedt de kinderen ruimte en
zorgt voor een ongedwongen
sfeer.

Achter het gebouw ligt een
grote natuur-ontdektuin. De
kinderen kunnen hier
kennismaken met de natuur
en spelen met water, zand,
takken, modder en andere
natuurlijke materialen.
Uiteraard kan er ook
'gewoon' gefietst worden. Er
zijn ook speciale stukjes in
de tuin voor baby's ingericht.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
De uitgangspunten in het pedagogisch handelen zijn
gericht op ondersteunen en stimuleren van het groeiproces van kinderen. Aanpak: in dialoog met het kind
en de groepsleidster bouwen aan een opvoedingsrelatie
met kinderen zodat kinderen zich niet alleen veilig en
geborgen weten maar ook zelfvertrouwen ontwikkelen
om zelf de wereld te ontdekken.

Leidsters willen ouders direct
op de hoogte brengen van
eventuele achterstanden bij hun
kind.

De leidsters kunnen een test
afnemen bij de kinderen om
hun achterstand te bepalen
en indien nodig extra les
aanbieden.

De leidsters willen geen
materialen mee naar huis
geven, aangezien de kans groot
is dit niet meer terug te krijgen.

Leidsters geven onder
condities materialen mee
(bijvoorbeeld taalboeken)
zodat kind en ouder hier
samen mee kunnen oefenen.

De ouders willen graag op de
hoogte worden gehouden van
de methode door de leidsters,
want zelf hebben zij geen tijd
om mee te doen, omdat ze
moeten werken.

De leidsters willen de ouders
op zo veel mogelijk manieren
laten zien waar hun kinderen
zich op een dag mee bezig
hebben gehouden.

In de gangen staan borden
met daarop geschreven
welk(e) kind(eren) een
bepaalde activiteit hebben
gedaan en hoe lang zij hier
mee bezig zijn geweest.
Verder gebruiken leidsters
foto’s en knutselmateriaal
om aan ouders te laten zien.

Bij problemen heeft de oudercommissie (bestaande uit 6
ouders) de mogelijkheid om te
bemiddelen.

De oudercommissie wil verder
de mogelijkheid behouden
andere ouders op de hoogte te
houden van zaken met betrekking tot de methode.

Regelmatig tevredenheidonderzoeken onder ‘onze
klanten’ uitgezet. Tevens
houden we goed in de gaten
welke pedagogische ontwikkelingen er spelen en
vertalen we die naar ons
pedagogisch beleid en de
werkplannen per locatie.

Er zijn soms kinderen die op het
gebied van taal achter lopen op
de andere kinderen of in
vergelijking met de gemiddelden slechter scoren.

7. Realisatie toerustingsdoelen
De groepsleidsters zijn mede-opvoeders voor de ouders De leidsters geven over het
algemeen geen boeken e.d. mee
in de tijd dat kinderen gebruik maken van de opvang:
het is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van naar huis.
ouders en leidsters om ervoor te zorgen dat ieder kind
zich goed voelt in de opvang.
8. Realisatie organisatiedoelen
Leidsters informeren en betrekken ouders bij het
pedagogisch beleid: het beleid moet duidelijk, zichtbaar en herkenbaar zijn. Jaarlijks wordt het welbevinden van ieder kind gemeten en hierover zal een gesprek
met de ouders plaatsvinden. Leidsters organiseren extra
ouderbijeenkomsten met speciale opvoedkundige
thema’s waarover van gedachten gewisseld kan
worden. Er is geen spelinloop.
9. Realisatie democratische doelen
Ouders worden gezien als ‘partners’ en hebben de
mogelijkheid en het recht de instelling te adviseren.
Daarvoor bestaan er binnen MIK zogenaamde ‘cliëntenraden’ voor de locatie en een ‘centrale cliëntenraad’
voor MIK in zijn totaliteit. Ouders kunnen gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen over de specifieke
aanpak van hun kind(eren).
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10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De groepsleidsters worden structureel geschoold voor
de onderdelen ‘pedagogisch handelen naar kinderen’
en ‘communicatie met ouders’. Ook de pedagogische
overlegstructuur biedt leidsters houvast in het gezamenlijk ontwikkelen van pedagogisch handelen en het
toepassen van nieuwe inzichten en ideeën. De leidsters
krijgen minimaal 6 keer per jaar scholing over de
toepassing van de methode om ervaringen uit te
wisselen.

Het is niet mogelijk de verschillende ruimten in het gebouw
precies af te stemmen zoals
volgens de methode voorgeschreven is.

De leidsters willen in de
verschillende ruimten hoeken
inrichten om te spelen met de
blokken of te knutselen. Indien
iedere ruimte een andere
indeling heeft houdt men
rekening met de methode en de
mogelijkheden die het gebouw
zelf biedt.

De verschillende ruimten in
het gebouw bieden de
mogelijkheid in iedere
ruimte andere ‘doe- en
werkhoeken’ in te richten
zodat kinderen kunnen
wisselen van plaats en van
activiteit.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

Men staat licht sceptisch
tegenover teveel invloed van
ouders op het beleid.
De deskundigheid ligt bij de
leiding.

Het contact en het vertrouwen
van de ouders staat voorop als
het gaat om het optimaliseren
van VVE. De leidsters willen
hier in de eerste plaats aan
werken.

Ouders worden op de hoogte
gehouden van ontwikkeling
van hun kind d.m.v. ouderavonden. Indien acuut hulp
nodig is, wordt ouderkindzorg ingeschakeld. Deze
help ouders bij opvoed- of
achterstandsproblemen bij
kinderen die door de
leidsters en de ouders
moeilijk oplosbaar zijn.
Daar waar nodig komt er een
orthopedagoog

De ouders komen weinig met
relevante ideeën, aangezien zij
niet de kwaliteiten bezitten die
de leidsters tijdens de opleiding
hebben verkregen.

De leidsters willen dat ouders
meer inbrengen Men probeert
dit te bevorderen door een
vertrouwensband op te bouwen
met de ouders.

De leidsters creëren een
band met de ouders door
regelmatig korte gesprekjes
te voeren.

12. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

Pino/Okkio;
Stichting Impuls; Peuterspeelzaal met VVE;
Oldenzaal

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

1. Ambitie
Het belangrijkste uitgangspunt is dat kinderen kansen
krijgen om talenten te ontwikkelen, individueel of
samen met anderen. Het accent op spelen blijft:
‘peuters die spelen, leren voor later’. De leidsters
vinden ouderbetrokkenheid hierbij belangrijk, maar
men houdt een zekere afstand om zelf het te voeren
beleid op te stellen.

Methode Piramide,
sinds 2003
2 VVE-leidsters;
2 groepen van 16 kinderen
(totaal 32); per groep 2
leidsters;
2½ tot 4 jaar;
3 dagdelen
Populatie ouders: middelbaar opgeleiden waarvan
80% autochtonen en 20%
allochtonen

Teamfunctioneren
Alle leidsters hebben een VVE-opleiding gevolgd en
zodoende zijn zij goed op de hoogte van de ontwikkelingen, waardoor zij vlot overeenstemming bereiken
over het te voeren beleid.

‘Ouders worden niet direct
op de hoogte gesteld van
de VVE die hun kind krijgt
om overbodige bezorgdheid te voorkomen’.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Er zijn weinig probleemkinderen in de peuterspeelzaal.
Op dit moment zijn er 5 kinderen in de speelzaal Okkio
met een score 0,3 (kind met alleenstaande moeder).
Alle kinderen worden getoetst op de volgende momenten: 3 jaar, 3 jaar en 6 maanden en 3 jaar en 11 maanden. Elke toets geeft aan op welk punt een kind kan
uitvallen, bijvoorbeeld fijne motoriek, taalgebruik,
samenspel.

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De leidsters leggen het accent op het overdragen van
kennis op de kinderen. De ouders worden hierbij o.a.
betrokken door de spelinloop ’s morgens van een half
uur. De ouders kunnen samen met de kinderen spelen
en praten met de leidsters. Over het algemeen blijven
de ouders wel even. De themaweken duren verder 2
weken, dan volgt een toetsweek, daarna een volgend
thema Daar waar nodig krijgen de kinderen tutoring in
de themaweken.
5. Sfeer van werken
In de peuterspeelzaal heeft men een vast dagritme (vrij
spel, gezamenlijk opruimen, kring, buiten spelen). Dit
zorgt voor rust. Kinderen mogen alleen fruit/brood en
een beker drinken meenemen.

Kinderen met een score onder
de één lopen in hun ontwikkeling achter op kinderen van
vergelijkbare leeftijd. De
toetsmomenten geven aan of
een kind een dergelijke achterstand heeft.

De leidsters willen zo snel
mogelijk extra ondersteuning
bieden aan kinderen die dit
nodig hebben, zonder dit kind
al te bestempelen als ‘probleemkind’.

De kinderen met een score
onder de één krijgen tutoring. Dit wil zeggen dat ze
extra ondersteuning krijgen
op de gebieden waarop dat
nodig is. Tevens vindt er een
10 minutengesprek plaats
met de ouders wanneer het
kind bijna 4 jaar wordt. Het
gaat dan over de totale
ontwikkeling van het kind.
Indien nodig vindt er vaker
een gesprek plaats. Ouders
worden pas aan het eind van
de peuterspeelzaal periode
vertelt of hun kind tutoring
krijgt.

Er zijn altijd 1 à 2 ouders die
niet willen blijven tijdens de
verplichte spelinloop of hiervoor niet de mogelijkheid
hebben, omdat ze andere
verplichtingen hebben.

Leidsters willen juist die
ouders binnenhouden bij wie
dit ten goede komt aan de
ontwikkeling van hun kind,
maar dit is eigenlijk voor ieder
kind van belang.

Leidsters vragen ouders of
ze nog even blijven bij
spelinloop en stellen dat dit
bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Vooral bij
kinderen die tutoring nodig
hebben is dit zeer belangrijk.

Kinderen zijn tegenwoordig
veel onrustiger dan jaren
geleden, juist het vaste ritme in
een dagdeel bevordert de
ontwikkeling.

Leidsters ondervinden dat
kinderen regelmaat nodig
hebben dit gebeurt met het
dagritmepakket. Zo weet elk
kind wat te doen; dit zorgt
voor duidelijkheid.

Ouders zijn tevreden over de
regels betreffende eten en
drinken. Indien kinderen iets
anders mee willen nemen,
kunnen ouders nu namelijk
gemakkelijk zeggen dat dit
niet mag van de leidsters.
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Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
De leidsters zorgen ervoor dat het kind op de goede
plek zit en zich thuis voelt in de peuterspeelzaal. Ieder
kind wordt betrokken bij activiteiten en waar nodig
krijg het extra ondersteuning. Wanneer er gesignaleerd
wordt dat een kind niet de gewenste ontwikkeling heeft
in verhouding tot de leeftijdsgenootjes, vind er een
gesprek met de ouders plaats. Dan wordt er samen naar
een vervolg traject gekeken.

7. Realisatie toerustingsdoelen
Twee keer per jaar is er een ouderavond. Hierin krijgen
de ouders opvoedingsondersteuning. Drie keer per jaar
is er een thema-avond, waar de thema’s van de VVE
besproken worden. In een themabrief die kinderen mee
naar huis nemen kunnen ze oefenen met woordjes.
Tijdens dergelijke bijeenkomsten wordt tevens verteld
dat al het mechanisch speelgoed niet altijd het beste
speelgoed is. Kinderen moeten ook leren spelen met
blokken, ballen poppenhoek bouwhoek e.d.; dit is goed
voor de cognitieve ontwikkeling.

8. Realisatie organisatiedoelen
De leidsters betrekken de ouders bij activiteiten en
stellen hen op de hoogte van het beleid op de peuterspeelzaal. De gevorderde techniek doet bijvoorbeeld in
deze peuterspeelzaal geen intrede.
Liever kinderen met blokken een toren laten bouwen
dan ze met een mechanisch stuk speelgoed laten spelen
waarbij.
ze alleen nog maar op een knop te drukken en iets
beweegt al of maakt muziek. Uitgangspunt: Kinderen
moeten het speelgoed zelf laten bewegen.

Een toename van het aantal
allochtone kinderen zorgt
ervoor dat we extra materiaal
gebruiken. Dit gebeurt om aan
sommige allochtone ouders uit
te leggen hoe de methode
Piramide het beste te gebruiken
is in huis

Voor allochtone kinderen die
de peuterspeelzaal bezoeken is
er een VVE-plus.
De leidsters geven hier extra
aandacht, en er wordt hier
gewerkt met de ouders en de
kinderen samen. met deze
extra ondersteuning is al veel
bereikt.

Kinderen mogen ook
boekjes, spelletjes en puzzels
lenen om mee naar huis te
nemen. In uitzonderlijke
gevallen doet men huisbezoeken.
Af en toe is het nodig een
extra gesprek met de ouders
te plannen. Eigenlijk zijn er
nooit problemen met ouders.

Sommige ouders gaan thuis niet
aan de slag met de themabrieven, omdat de leidsters merken
dat de kinderen de woordjes
nog onvoldoende beheersen. De
leidsters zijn verder niet altijd
op de hoogte van de wensen
van de ouders, wat de leidsters
als een gemis ervaren.

De leidsters willen dat ouders
thuis ook zoveel mogelijk
leren, op een ongedwongen
manier, zonder daar speciaal
voor te gaan zitten met het
kind. Dit kan bijvoorbeeld op
spontane momenten.

Leidsters geven ouders de
opdracht om, als ze bijvoorbeeld door het park lopen,
dat op de volgende manier te
doen: ‘Kijk, dat is het gras en
het gras is groen’. Allochtone kinderen krijgen ook
boekjes mee naar huis. De
peuterspeelzalen zijn bezig
met het ontwikkelen van
tevredenheidonderzoeken.
Over het algemeen krijgen
zij wel de indruk van ouders
dat er een goede sfeer heerst
op de peuterspeelzaal.

De leidsters gaan voor de
methode Piramide, af en toe
wordt daar van afgeweken
omdat iets anders in dat dagdeel
belangrijker is om aandacht aan
te schenken. De speelzalen zien
het spelen met computerspelletjes niet direct als ontwikkelingsgericht. Kinderen van deze
leeftijd creatief laten spelen

De leidsters behouden de
nodige eigen inbreng in de
thema’s door af te gaan op de
behoeften van de kinderen.
‘Maar je hoeft niet altijd op
vernieuwingen afgaan die de
technologie met zich meebrengt, daardoor verliest het
kind zijn motorische en
creatieve kwaliteiten’.

De leidsters betrekken de
ouders bij activiteiten en
stellen hen op de hoogte van
het beleid op de peuterspeelzaal ten aanzien van de
keuze en het gebruik van
speelgoed.
Leiding gebruikt dan ook
creatieve ideeën met de
materialen.

De ouders zijn hiervan op de hoogte en kunnen
hiermee thuis rekening houden. De thema’s uit Piramide worden gebruikt als uitgangspunt (thema’s zijn
bijvoorbeeld het huis, het lichaam).
9. Realisatie democratische doelen
Er is geen oudercommissie in de instelling.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De peuterspeelzaal beschikt over een eigen locatie met
daarin zeer ruime zalen voor de kinderen. Er is een
afgescheiden gedeelte voor kinderen die tutoring nodig
hebben. Verder is er vanuit de schoolbegeleidingsdienst 3 keer per jaar een halve dag bijscholing.
Thema’s die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld de
motorische ontwikkeling en slecht-nieuwsgesprekken
met ouders met betrekking tot een stagnatie in de
ontwikkeling. De 6 peuterspeelzalen houden tevens
samen vergadering om ervaringen uit te wisselen.

bevorderd de creativiteit van het
kind

De peuterspeelzaal heeft
jarenlang een oudercommissie
gehad. Door gebrek aan animo
hield dat op.

De leidsters vinden dat
individuele ouders genoeg
inspraak hebben.

Er is een raad van toezicht
Inspraak van ouders is niet
meer echt nodig. Er bestaat
altijd de mogelijkheid een
gesprek aan te gaan.

Leidsters hebben allemaal een
VVE-opleiding gevolgd van 3
jaar. Wat betreft de recente
ontwikkelingen bij Cito loopt
achter er zou nieuw materiaal
ontwikkeld moeten worden.

Het uitwisselen van ervaringen tussen leidsters van
peuterspeelzalen is goed, dit
om te komen tot nieuwe
activiteiten en te horen waar
de andere peuterspeelzalen
zich mee bezig houden.

De bijscholing helpt bij het
opfrissen van de bestaande
kennis en het krijgen van
nieuwe inzichten in lesmethoden.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?

13 Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de symptomen?

De Bolderkoare;
Stichting De Achthoek;
Peuterspeelzaal met VVE;
Oost-Gelre

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapscultuur en -bereidheid)

Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

Methode Startblokken,
sinds 2003
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2 leidsters, waarvan 1

1. Ambitie
Missie: de ontwikkeling van kinderen stimuleren en
een goede start geven in het basisonderwijs.
Visie: ouders zich meer (mede)eigenaar laten voelen
van de speelzaal. De speelzaal is niet alleen zaak van
peuters, leidsters en bestuur, maar ook van ouders.

Bij kinderen met achterstanden
en/of ontwikkelingsproblemen
verloopt de overgang naar de
basisschool problematisch.

2. Functioneren team
Grote eensgezindheid binnen team over de te realiseren Van allochtone kinderen die
niet goed meekunnen bezoeken
doelstellingen en het belang van ouderbetrokkenheid
niet alle ouders de speelzaal om
bij projecten, thema’s en het beleid van de instelling.

Het interculturele aspect in het
programma tot uitdrukking
laten komen en hiermee een
bijdrage leveren aan de integratie.

Kinderen krijgen die hulp
aangeboden die daadwerkelijk nodig is. Daarbij kijken
de leidsters naar elk
individueel kind en
zijn/haar behoeften.

Speelzaal laagdrempeliger
Leidsters willen drempels
en toegankelijker maken
slechten om met allochtone
ouders over problemen van hun voor allochtone ouders door
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hoofdleidster en 1 VVEleidster;
2 groepen van 15 kinderen
(totaal 30); per groep
1hoofdleidster en 1VVEleidster;
2 tot 4 jaar;
3 dagdelen
Populatie ouders: middelbare en hoger opgeleide
ouders, 1 paar Ethiopische
ouders
‘Mijn papa komt vandaag
meespelen’

Team wil voor kinderen en ouders een educatieve brug
vormen tussen thuis en het basisonderwijs.

hierover met de leidsters van
gedachten te wisselen

kinderen te praten.

als team de aandacht op
deze groep te richten.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Hoofdleidster zorgt voor het reguliere dagprogramma
van de peuterspeelzaal. Creëren van een veilige,
vertrouwde omgeving voor kinderen van elke afkomst.
Team zorgt via VVE-leidsters voor extra begeleiding
indien nodig. Ouders hebben inspraak bij nieuwe
projecten: bij veranderingen worden ouders om hun
mening gevraagd.

In het verleden was er een te
grote kloof tussen het thuismilieu en de peuterspeelzaal. Mate
waarin ouders gebruik maken
van deze mogelijkheden hangt
af van hun betrokkenheid bij het
kind; dit verschilt per ouder.

Peuterleidster, VVE-leidster en
ouders willen samen werken
aan de opvoeding binnen de
speelzaal. Ouders zouden meer
bekend moeten raken en meer
moeten kunnen meewerken aan
de projecten.

In samenspraak met ouders
kunnen opdrachten bij het
maandelijkse project
worden meegenomen naar
huis.

Er zijn vrij weinig problemen en
achterstanden, zodat er niet
zozeer aan prestaties gewerkt
hoeft te worden.

De leidsters willen een beter/nauwkeuriger beeld hebben
van de ontwikkeling van de
kinderen.

Om een beeld te krijgen van
de ontwikkeling van de
kinderen is een VVEleidster aangesteld. N.a.v.
rapportage over ontwikkelingsniveau/ vorderingen/achterstanden bij de
kinderen onderneemt VVEleidster individuele en
groepsactiviteiten.

Enthousiasme voor eigen
inbreng is sterk afhankelijk van
de ouders.

Leidsters willen naast inbreng
ook een beeld krijgen van de
algemene behoefte van ouders.

Na een periode van zes
maanden ontvangen ouders
een korte vragenlijst om zo
beleid (als nodig) beter af te
stemmen op behoeften van
ouders en kind.

4. Grondhouding bij beroepskrachten
De leidsters richten zich op het welbevinden van
kinderen en niet zozeer de prestaties. Kinderen moeten
vooral een fijne tijd hebben op de peuterspeelzaal.

5. Sfeer van werken
Leidsters staan open voor ideeën en wensen van de
ouders; suggesties zijn altijd welkom. De instelling
heeft een echt dorps karakter en de deur staat altijd
open.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
6. Realisatie pedagogische doelen
Als instelling een educatieve brug vormen tussen thuis
en school.
De groep ouders verschilt sterk in de mate van betrokkenheid.

Ouders zien de toegevoegde
waarde niet van participatie bij
activiteiten van hun kinderen
buiten de huiselijke omgeving.

Centrumgerichte programma’s
combineren met gezinsgerichte
programma’s om ouders te
laten deelnemen aan de activiteiten.

Leidsters wijzen ouders er
op dat spelen óók leren is
en dat ze dit thuis kunnen
stimuleren.

7. Realisatie toerustingsdoel
De leidsters vinden dat ouders op de hoogte moeten

Beperkte groep ouders draait

De leidsters willen dat ook alle

Ouders worden zoveel

zijn van de ontwikkelingen van kinderen, ook wanneer
er geen achterstanden geconstateerd worden.

8. Realisatie organisatorische doelen
Open instelling leidsters ten aanzien van ouderbetrokkenheid; alle ouders zijn welkom.

9. Realisatie democratische doelen
Er zijn vrij weinig ouders die daadwerkelijk meedenken en meebeslissen met de instelling.
Participerende ouders blijven lid van de oudercommissie gedurende de periode dat hun kind op de peuterspeelzaal zit.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
Alle leidsters zijn bevoegd; zodoende zijn kennis en
vaardigheden aanwezig. Daarnaast volgen leidsters
regelmatig bijscholing en eenmaal per jaar een studiedag om de omgang met ouders te bevorderen.

14. Instelling

Aanpak en ervaren knelpunten
Wat zijn de doelen en ervaren knelpunten?

dagdelen mee en gaat regelmatig in gesprek met de leidster,
maar het overgrote deel werkt
fulltime en hebben geen tijd om
te participeren binnen de
instelling.

ouders op de hoogte blijven en
betrokken blijven bij de
instelling en activiteiten.
Overdrachtsformulier invullen
om aansluiting op basisonderwijs te verbeteren. Hiermee kan
basisschool beter inspelen op
behoeften kind.

mogelijk op de hoogte
gehouden via projectinformatie en ouderavonden.
Formulier vormt handvat in
gesprekken met ouders over
kind.
Er vindt zoveel mogelijk
overleg en samenwerking
plaats tussen peuterleidster,
VVE-leidster en ouders.

Leidsters kunnen niet méér
doen om ouders binnen te
halen; punt van moeilijk
bereikbare ouders blijft lastig
(ouders zijn te druk met werk
etc.)

Zoveel mogelijk in dialoog
gaan met ouders, betrekken bij
thema’s en belang van VVE in
laten zien.

De leidsters laten tijdens de
haalmomenten aan ouders
zien waar ze mee bezig zijn
geweest met de kinderen
(tonen werkjes van de
kinderen).

Leidsters willen van ouders
Ouders zijn over het algemeen
weten of ze het eens zijn met
druk met hun eigen werk en
het beleid dat gevoerd wordt.
bezigheden en hebben vaak
geen tijd om mee te denken met
de instelling.

Er is een tevredenheidsonderzoek opgesteld voor
ouders om hun mening te
horen over het reilen en
zeilen van de instelling. Op
basis hiervan stelt men het
beleid bij.

In het verleden lastig om
kinderen individuele aandacht
te geven.

De leidsters wilden meer
professionele VVE-hulp voor
individuele aandacht.

Voor een aantal uren is een
VVE-leidster aangesteld
om VVE-activiteiten en
individuele aandacht aan
kinderen te geven, om met
kinderen die dat nodig
hebben gericht te spelen.

Reflecteren
Wat zijn de onderliggende
problemen?

Willen
Wat willen we veranderen?

Handelen
Welke werkwijze gebruiken
we?
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De Speelboom;
(Stichting Peuterspeelzaal
Schagen, hieronder vallen
3 peuterspeelzalen);
Peuterspeelzaal met VVE;
Schagen.
Type 1/2: gesloten organisatie met open elementen

Methode: Boekenpret
Sinds: 2006
Aantal leidsters: 7 (in
totaal op 3 peuterspeelzalen)
Aantal groepen: 12 (4 per
peuterspeelzaal) met 15
kinderen per groep (totaal
60 kinderen per peuterspeelzaal);
Aantal leidsters per groep:
1 VVE en 2 hulpouders
(vanaf 1 augustus ook 1
peuterplusgroep per locatie
met 2 VVE-leidsters en 1
hulpouder);
Leeftijd kinderen: 2 jaar en
3 maanden tot 4 jaar;
Aantal dagdelen: 2 (vanaf
1 augustus peuterplusgroep
1 dagdeel extra)

Visie op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie) (partnerschapscultuur en -bereidheid)
1. Ambitie
Peuters moeten zich spelenderwijs in hun eigen tempo
kunnen ontwikkelen. Het samen spelen, leren, delen en
naar elkaar leren luisteren is belangrijk voor de
ontwikkeling. De leidsters besteden aandacht aan het
stimuleren van de sociale, emotionele, motorische en
cognitieve ontwikkeling van de peuter. Hierin willen
zij de ouders ondersteunen. De leidsters hebben tot
taak problemen te signaleren, maar het gaat vooral om
het ondersteunen van kinderen en ouders.

2. Functioneren team
Het team is zeer hecht. Een keer in de 6/7 weken is er
overleg waar iedereen aan deelneemt, de directeur,
leidsters en de vrijwilliger.

3. Pedagogisch-didactisch klimaat
Het samen spelen met leeftijdgenootjes, het leren delen
van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar
Populatie ouders: veelal
hoger opgeleide autochtone leren luisteren zijn bijzonder belangrijk voor de
ouders (veel ouders vallen ontwikkeling van het kind. De peuter maakt immers
een grote ontwikkeling in korte tijd door. Een peuter
in hoogste tariefgroep),
naar de peuterspeelzaal brengen kan positief zijn voor
weinig allochtone ouders
zowel het kind als voor de ouder. De ouder heeft een
paar uurtjes de handen vrij en wat tijd voor zichzelf en
ontmoet daarnaast andere ouders met een kind in

De leidsters ondervinden dat
sommige peuters meer stimulans op het gebied van taal
behoeven. Zij hebben een kans
nodig om spelenderwijs meer
taal aangeboden te krijgen. Ook
peuters waarvoor meerdere
dagdelen in het belang van hun
totale ontwikkeling is of meer
stimulans nodig hebben en/of
peuters die graag een derde
dagdeel komen spelen is deze
taalstimulatie van belang.

Vanaf augustus 2008 kunnen de
peuters gebruik maken van een
peuterplusgroep. In deze groep
zal meer nadruk komen te
liggen op taalgerichte activiteiten. Er zal gewerkt gaan worden
met programma’s en thema’s
van Boekenpret. Met betrekking
tot het thema zullen allerlei
activiteiten in de hele groep
maar ook in kleinere groepjes of
individueel gedaan worden.
Materiaal rondom het thema zal
dan ook op de peuterspeelzaal
gebruikt worden.

Bepaalde thema’s komen in
allerlei activiteiten terug,
zoals: knutselactiviteiten,
speelhoeken, meer voorlezen meer versjes, liedjes,
puzzels, verkleedkleren
(doktersjas, koffer),
rollenspelen en kringgesprekken. Ook zal de peuter
meer aandacht kunnen
krijgen van de vaste
pedagogisch medewerkers
en kan er meer in kleine
groepjes of individueel
gewerkt worden.

De leidsters hebben ook
regelmatig overleg met de
bibliotheek en in samenwerking
willen zij het belang van
voorlezen bij ouders meer
onder de aandacht brengen.

De leidsters willen aan ouders
aangeven waarom het voorlezen
van kinderen belangrijk is voor
hun ontwikkeling.

In samenwerking met de
bibliotheek wil de SPS dat
de bibliotheken een aantal
keer per jaar een voorlichting organiseren over
voorlezen. De SPS kan de
ouderavonden dan weer op
andere onderwerpen richten
en b.v een kinderfysiotherapeut of logopediste
uitnodigen.

Onder deskundige leiding zijn
er diverse spelmogelijkheden
waarbij aandacht wordt besteed
aan het stimuleren van de
sociale, emotionele, motorische
en cognitieve ontwikkeling van
de peuter. De peuterspeelzaal
kan spelmogelijkheden bieden
die thuis om praktische redenen

De methode werkt rond thema’s. In de groep wordt ermee
gewerkt en ook gaan boekjes
met de peuters mee naar huis.
De projecten zijn een middel,
het stimuleren van lezen, het
verbeteren van de materiële
leesomgeving en het bevorderen
van de interactie tussen opvoe-

De SPS onderschrijft de 4
pedagogische basisdoelen
zoals die in de Wet Kinderopvang zijn geformuleerd.
Het bieden van sociaalemotionele veiligheid, het
ontwikkelen van de persoonlijke en sociale competenties van een kind en het

“Wij vinden het belangrijk
dat peuters zich spelenderwijs ontwikkelen”.

dezelfde leeftijd. Bovendien kan de ouder via de
peuterspeelzaal de kennis over opvoeding en opvoedingsproblemen verrijken.
4. Grondhouding bij beroepskrachten
Als de peuter gebracht wordt, mag hij/zij eerst lekker
vrij spelen. Ook kan het kind samen met een leidster
een spelletje doen of met de andere peuters spelen. Op
de locaties zijn verschillende speelhoeken zoals een
poppenhoek, bouwhoek, leeshoek, verfbord, zand en
watertafels. Na het vrije spel wordt er een kring
gemaakt waarin de peuter zoveel mogelijk zijn/haar
verhaal kwijt kan. In de kring wordt er gezongen,
spelletjes gedaan, voorgelezen, limonade gedronken en
een cracker gegeten.
Na de kring kan een groepsactiviteit volgen zoals
samen plakken, kleien of verven. De peuter wordt
zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken
maar als hij/zij liever iets anders wil doen, dan mag dat
ook. Tegen het einde van de ochtend/middag wordt er
samen fruit gegeten. Daarna wordt de peuter weer door
de ouders opgehaald.

5. Sfeer van werken
Er heerst een gemoedelijke sfeer in de peuterspeelzaal.
Ouders complimenteren de leidsters hierover, ze
vinden dat er rust heerst.

vaak niet mogelijk zijn.

der en kind bij het voorlezen
staat centraal.

zorg dragen voor de
overdracht van waarden en
normen (cultuuroverdracht).

Kinderen hebben behoefte aan
een vast dagritme, dit vormt
een basis voor herkenning en
het groeiproces. Gedragsverandering wordt bevorderd door
het aangeven dat gedrag als
negatief wordt ervaren (zowel
naar het kind toe als naar de
andere kinderen) en het stimuleren en benadrukken van
positief gedrag (belonen,
voorbeeldfunctie). Belangrijk is
dat de houding naar het kind
dat negatief gedrag vertoont
niet kwetsend is voor het kind.
De grenzen/regels die gesteld
worden moeten duidelijk zijn,
ze moeten consequent worden
toegepast, ze moeten vaak
worden herhaald en moeten ook
worden onderkend door en
aanvaardbaar zijn voor de
ouders.

De leidster moet adequaat
reageren op de signalen van de
peuters. Hoewel het initiatief
voornamelijk bij de peuters ligt
is het belangrijk dat de leidster
ook sturend kan optreden. In het
stimuleren van spel speelt
uitdagen, ontdekken en belonen
een grotere rol dan reguleren en
straffen.

Op basis van het spel en het
gedrag van de peuter zal de
leidster de peuter stimuleren en variaties aanbrengen
om het een stapje verder te
laten gaan. Daarvoor heeft
de leidster oog voor de
ontwikkelingsfase van de
afzonderlijke kinderen en
biedt de leidster speelgoed
en activiteiten aan die
uitdagen en waar peuters
wat mee kunnen ontdekken.
Uitgangspunt daarbij is wat
de peuters wel kunnen en
niet dat wat ze niet kunnen.

Leidsters waren voorheen niet
op de hoogte van de tevredenheid van de ouders.

Leidsters wilden graag weten
van de ouders hoe tevreden zij
waren over de werkwijze en de
sfeer op de peuterspeelzaal.

Er is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd;
bijna alle ouders waren
tevreden over de manier
van werken.

Vormgeving ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie (partnerschapsstructuur en - vaardigheid)
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6. Realisatie pedagogische doelen
De SPS werkt met een peutervolgsysteem en elke

Bij twijfel over de ontwikkeling

Vanaf augustus 2008 kunnen

De woensdagochtendgroe-
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peuter zal in de speelzaaltijd 2 keer geobserveerd
worden, op 3 jarige leeftijd (na de wenperiode) en als
de peuter bijna 4 jaar is. Dit gaat bijna ongemerkt
want de leidsters observeren eigenlijk altijd, alleen
wordt het twee maal ook geregistreerd. Door deze
methode is het mogelijk om peuters in een doorgaande lijn te volgen en groei in de ontwikkeling te
kunnen weergeven. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn o.a. motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid, samenspelen, spraak-taalontwikkeling,
weerbaarheid en welbevinden.

7. Realisatie toerustingsdoelen
De ouders krijgen 3 keer per jaar (bij ieder thema)
een boek mee naar huis zodat het kind ook thuis met
het thema bezig kan zijn. Verder geven de leidsters
nog tips en handreikingen aan ouders voor de
opvoeding.

8. Realisatie organisatorische doelen
De leidster besteedt extra aandacht aan festiviteiten
zoals Sinterklaas, Kerst, St. Maarten en verjaardagen. Drie keer per jaar wordt gewerkt met een thema
(boekenpret) al dan niet samen met de andere
groepen van de locatie. Ook de ouders worden
hierbij betrokken.

kunnen een drietal testjes (de
peuters zien het als een spelletje)
afgenomen worden om beter zicht
te krijgen. De ouders worden hier
van tevoren van op de hoogte
gebracht. Tevens zijn er kinderen
waarbij naar voren komt dat zij
juist meer behoefte hebben aan
uitdaging. Ook voor peuters
waarvoor meerdere dagdelen in
het belang van hun totale ontwikkeling is of meer stimulans nodig
hebben en/of voor peuters die
graag een derde dagdeel komen
spelen.

de peuters gebruik maken van
een peuterplusgroep.
In de peuterplusgroep zal meer
nadruk komen te liggen op
taalgerichte activiteiten. De
leidsters willen dat kinderen
die graag meer willen en
kunnen leren een betere
stimulans krijgen.

pen zullen hiervoor ingericht worden met een
tweede pedagogisch
medewerker. De ouders
zullen hierdoor minder
ingezet gaan worden op dit
dagdeel. De dagindeling
van de reguliere groepen
zal gehandhaafd blijven,
alleen zal zeer spelenderwijs meer en doelgerichter
taal aangeboden worden.
Het thema komt in allerlei
activiteiten terug.

De meeste ouders brengen hun
kind naar de peuterspeelzaal om
vervolgens zelf weer weg te gaan
en de ontwikkeling van hun kind
over te laten aan de leidsters.
Hierin wil men verandering
brengen.

Eén keer per jaar is er ouderavond, hierin bespreekt men
bijvoorbeeld de basisvaardigheden van het opvoeden. Deze
worden zeer goed bezocht door
de ouders. Er is veel behoefte
aan opvoedingsondersteuning.

Start ‘vrijblijvende’
inloopochtenden (vanuit
Centrum Jeugdbeleid) voor
opvoedingsondersteuning
(bijvoorbeeld voor vragen
over zindelijkheid).

Door de situatie bij de SPS dat de
ouders meedraaien is de betrokkenheid van de ouders bij de
peuterspeelzaal zeer groot. De
leidsters plukken nu zeker de
vruchten van deze betrokkenheid

Voor een goed verloop van de
ochtend of middag willen de
leidsters ouderhulp. Binnen de
peuterspeelzaal is gekeken naar
mogelijkheden om het contact
met ouders zo optimaal
mogelijk te maken. Daarvoor is
gekozen voor ouderparticipatie.
Op elke groep willen de
leidsters naast de vaste leidster
dat er twee ouders als ouderhulp aanwezig zijn.

De ouderhulp is verplicht
gesteld. De leidster maakt
een rooster voor ouderhulp.
De ouder raakt op die
manier meer betrokken bij
de peuterspeelzaal. Omdat
één professionele leidster
op de groep staat is de
ouder ook onmisbaar ter
assistentie van de leidster.
Er is hierdoor veel ouderbetrokkenheid.

9. Realisatie democratische doelen
Wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn over de
dagelijkse gang van zaken in de groep, het functioneren van de leidster of de organisatie wordt eerst
contact opgenomen met de leidster of eventueel met
de directeur. Het team tracht klachten binnen SPS
naar behoren af te handelen.

10. Faciliteiten, voorzieningen en scholingsmogelijkheden
De gemeente heeft veel geïnvesteerd in de kwaliteit
van de gebouwen. Sinds de zomer van 2007 voldoen
de 3 locaties volledig aan de normen. De leidsters
hebben een opleiding gevolgd voor het werken met
de methode Boekenpret. Bijscholing o.a. vanuit
AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling)
over gespreksvaardigheden; het signaleren van
kindermishandeling en de gesprekken hierover met
ouders. Alle leidsters zijn EHBO geschoold en de
nieuwe leidsters gaan BHV volgen.

Is dit niet naar tevredenheid
gegaan dan kan een klachtenformulier (verkrijgbaar op de locatie
of op aanvraag op kantoor) ingevuld worden en dat kan verstuurd
worden naar het postadres of
afgegeven worden op de speelzaal.
Er wordt dan zo spoedig mogelijk
contact opgenomen. Indien ouders
niet tevreden zijn over de afhandeling kunnen zij de Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang
inschakelen. De SKK is een
landelijk werkende organisatie
met een centraal informatie- en
meldpunt. Ze zijn een onafhankelijke instelling, die vragen en
klachten aanhoort, advies geeft en
duidelijk maakt welke stappen
genomen kunnen worden. Ouders
die meer inspraak willen hebben
in het beleid hebben de mogelijkheid zitting te nemen in de
ouderraad.

De ouderraad (4 v/d 7 ouders
van De Speelboom) stelt zich
ten doel de belangen van
kinderen en ouders zo goed
mogelijk te behartigen en de
ouders te vertegenwoordigen;
kan invloed uitoefenen op het
beleid speelzaal binnen de door
de stichting gestelde randvoorwaarden;
bevordert de communicatie
tussen ouderraad en ouders;
bepaalt mede het kwaliteitsbeleid.

De ouderraad voert overleg
met de leidinggevende over
het interne beleid van de
speelzalen (de dagelijkse
gang van zaken, het
pedagogisch beleid, het
personeelsbeleid en het
beleid met betrekking tot
het plaatsen van kinderen
binnen de randvoorwaarden
van de stichting); heeft op
verzoek en inbreng op
ouderavonden en themabijeenkomsten; draagt zorg
voor goede en heldere
informatieverstrekking aan
de ouders; fungeert als
aanspreekpunt voor klachten van ouders (niet als
klachtencommissie); neemt
deel aan sollicitatiecommissies.

Binnen het eigen budget van de
Stichting Peuterspeelzaal Schagen
is weinig ruimte voor bijscholing.
Verder ondervindt de peuterspeelzaal dat de toegankelijkheid
afneemt door de steeds hogere
ouderbijdrage en de hoge tegemoetkoming onder de wet kinderopvang voor kinderdagverblijven.

De leidsters willen indien
mogelijk altijd extra bijscholing en staan open voor nieuwe
methoden/ideeën.
De leidsters willen zoveel
mogelijk kinderen op de
peuterspeelzaal behouden,
maar de geringe hoeveelheid
financiële middelen biedt
weinig mogelijkheden.

SPS probeert zoveel
mogelijk de bijscholing/cursussen die de
gemeente met financiën
aanbiedt te volgen, waaronder ook de bijscholing
vanuit AMK valt. Maar ook
Cito, Boekenpret etc.
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Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in de Voor- en
Vroegschoolse Educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vormt een belangrijk onderdeel
van het brede aanbod in het lokale jeugdbeleid. Het gaat hierbij zowel om
ontwikkelingsstimulering van kinderen in de voor- en vroegschoolse periode (2tot 5-jarigen) als om opvoedingsondersteuning van hun ouders. Het doel daarvan
is onderwijsachterstanden te voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk aan te pakken.
VVE-instellingen en ouders hebben een gezamenlijk belang: zo gunstig mogelijke
voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouders
beschikken over unieke informatie over hun kinderen en hebben zo vaak een goed
beeld van hun kansen en bedreigingen. Ouders kunnen via hun betrokkenheid
bij en participatie in voorschoolse en vroegschoolse educatie een belangrijke
bijdrage leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Instellingen zouden
systematisch gebruik moeten maken van de kennis en hulp van ouders om de
kwaliteit van het aanbod te verbeteren. Dit betekent op basis van vertrouwen
en hoge verwachtingen samenwerken aan de opvoeding en onderwijs van de
kinderen. Door ouders te zien als partners kan de instelling in haar aanpak een
kwaliteitssprong maken.
Thema’s die in het rapport aan de orde komen zijn:
- Hoe kan op basis van een analyse van cruciale factoren de ouderbetrokkenheid
en -participatie worden versterkt?
- Welke instrumenten zijn vereist en hoe kunnen deze worden ingezet in
werkmodellen?
- Welke werkmodellen kunnen als pilot worden ontwikkeld, uitgevoerd en
geëvalueerd?
Op basis van informatie die is verzameld via literatuurstudie, expertraadpleging
en gevalsstudies is een verbetercyclus ontwikkeld om de betrokkenheid en
participatie van ouders te optimaliseren.
Het onderzoek is op verzoek van het Ministerie van OCW uitgevoerd door het
ITS - Expertisecentrum Ouders, Radboud Universiteit Nijmegen.
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