
De overheid heeft de afgelopen jaren geïnves-

teerd in het VVE-project. Daarom is het nu tijd om 

de opbrengsten van dit project in kaart te bren-

gen. Dit gebeurt aan de hand van inspecties in de 

Voorschool én in de Vroegschool. Het bezoek van 

de inspecteur maakt duidelijk welke onderdelen 

van het VVE-project extra aandacht nodig hebben. 

Deze aanbevelingen richten zich zowel op ver-

beteringen op de locaties zelf als verbeteringen 

in de realisatie van een goede doorgaande lijn 

tussen de twee locaties.

Verloop van het bezoek

Voorafgaand aan het bezoek
Een aantal weken voorafgaand aan het inspectie
bezoek vullen de Voorschool én de Vroegschool een 
zelfevaluatie in. Deze zelfevaluaties worden opge
stuurd naar de inspecteur.

Groepsbezoek en gesprek Voorschool
Op de dag zelf brengt de inspecteur eerst een bezoek 
van een dagdeel aan de Voorschool. Hij of zij maakt 
kennis met de ouders. Er wordt een kijkje genomen in 
de groep en de inspecteur woont een VVEactiviteit 
bij. Het is goed om eenzelfde soort activiteit te kie
zen als de Vroegschool. Lees bijvoorbeeld op beide 
locaties een prentenboek voor dat past bij hetzelfde 
thema. Zorg dat dit voorlezen op dezelfde wijze ge
beurt, volgens een vaste routine. In het kader hier
naast staat hiervan een voorbeeld.
Aan het eind van de inspectie bespreekt de inspec
teur met de groepsleiding wat hij of zij gezien heeft 
en stelt aanvullende vragen. Zo probeert de inspec
teur een goed beeld te krijgen van de situatie. 
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Puk en het bezoek van de inspecteur

VVE-activiteit Voorschool
Puk heeft vandaag een heel grote rugzak mee
genomen. Bekijk samen met de kinderen wat 
erin zit: laarzen, een regenjas, een regenhoed 
en een paraplu. Een voor een haalt Puk de spul
len uit de rugzak. Vraag de kinderen of ze weten 
wat dit zijn. Dan ziet Puk het boek Masja wil re
gen. Het valt hem op dat Masja deze spulletjes 
ook heeft. Bekijk met de kinderen het boek en 
laat hen voorspellen waarover het verhaal gaat. 
Lees daarna het boek voor en bespreek na af
loop waarvoor Puk de spullen uit zijn rugzak kan 
gebruiken. Puk doet de regenkleding aan en zet 
de paraplu op. Een kind of de pedagogisch me
dewerker maakt met een plantenspuit kleine re
gendruppeltjes. Tot slot worden alle spullen be
noemd en weer in de rugzak gestopt.



Groepsbezoek en gesprek Vroegschool
Als dit beeld compleet is, gaat de inspecteur naar 
de Vroegschool om daar de werkwijze in kaart te 
brengen.

Gesprek met Voor- en Vroegschool samen
Aan het eind van het bezoek vindt een gesprek plaats 
tussen de inspecteur, een groepskracht van de Voor
school en een leerkracht van de Vroegschool. In dit 
gesprek staat de doorgaande lijn centraal. Vragen 
die aan de orde komen, zijn:

• Worden methoden gebruikt die op elkaar aan
sluiten?

 De inspecteur vindt een doorgaande lijn in metho
deafstemming een groot pluspunt. Zo sluit het 
aanbod van Uk & Puk en Schatkist op elkaar aan. 
Eenzelfde manier van werken biedt herkenning 
voor het kind. Bovendien hoeft er geen tijd ver
spild te worden aan overlappende stof.

• Zijn regels en routines op elkaar afgestemd?
 Doordat de inspecteur beide locaties gedurende 

een dagdeel heeft bezocht, heeft hij of zij hiervan 
een goed beeld gekregen. Er wordt bijvoorbeeld 
besproken of Puk en Pompom op dezelfde manier 
ingezet worden tijdens het leerproces.

• Op welke manier vindt een overdracht van ge
gevens naar de Vroegschool plaats?

 De inspecteur stelt vragen over de manier van 
overdracht. Geef aan wat tijdens de overdracht be
sproken wordt, zoals de behandelde thema’s uit 
Uk & Puk en de aangeboden begrippen.

• Hoe wordt de ontwikkeling van kinderen in kaart 
gebracht?

 Leg dossiers, handelingsplannen, groepsplannen 
en activiteitenevaluaties gereed ter inzage. Be
spreek of de nadruk ligt op individuele kinderen of 
op groepsprestaties.

• Wat wordt met observatiegegevens gedaan?
 Er wordt besproken hoe observaties worden inge

zet om kinderen op hun eigen niveau te laten 
doorstromen. Hoe wordt aangesloten bij de be
hoefte van het kind? Is er aanbod op verschillen
de niveaus? Een talig sterk ontwikkelde peuter 
kan meedoen met een activiteit in groep 12. Om
gekeerd is dit ook mogelijk voor kleuters die een 
steuntje in de rug nodig hebben.

• Hoe brengt de professional de VVEvoorwaarden in 
praktijk?

 De inspecteur heeft bekeken of er een uitdagende 
inrichting is, waarbij de kinderen zelf kunnen ont
dekken en thematisch materiaal aanwezig is. Zijn 
de verteltafel, de thematafel en de voorleeskoffer 
toegankelijk voor de kinderen? Mogen de kinderen 
Puk en Pompom pakken om ermee te spelen?

• Hoe zit het met ouderbetrokkenheid?
 Op de dag van het bezoek heeft de inspecteur een 

praatje met ouders van de kinderen gemaakt. Hij of 
zij heeft hen enkele vragen gesteld zoals: Weet u 
wat uw kind op de Voorschool doet? Weet u wie Puk 
is? Krijgt u tips waarmee u thuis aan de slag kunt? 
Mag u meedoen aan activiteiten in de groep? Zijn 
er activiteiten die samen met de kinderen uit groep 
12 worden gedaan?

Afronding van het bezoek 
Aan het eind van het gesprek worden de zelfevalua
ties van de Voorschool en de Vroegschool doorgeno
men. Punt voor punt wordt de lijst besproken. Ieder 
onderdeel krijgt een definitieve score. Het gesprek 
wordt afgesloten met aanbevelingen. Deze tips zijn 
het uitgangspunt om het VVEniveau op de locatie en 
in de doorgaande lijn verder uit te bouwen.
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VVE-activiteit Vroegschool
Pompom heeft een verrassingsdoos gekregen. 
Hij is benieuwd wat erin zit. De kinderen helpen 
mee met raden. Het is een schoenendoos met 
rode laarzen. Ook nu wijst Pompom de kinderen 
op een boekje dat aansluit bij het aangeboden 
voorwerp. De kinderen bekijken het prenten
boek Eendje in de regen en luisteren daarna 
naar het verhaal. Als afsluiting mogen de kinde
ren experimenteren met de regenlaarzen.


