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Inleiding Resultaatafspraken Rotterdam
Iedere gemeente en ieder schoolbestuur (met 
‘oab-doelgroepkinderen’) is wettelijk verplicht om 
met elkaar afspraken te maken over de opbrengsten 
van de vroegschoolse educatie: de zogenaamde 
Resultaatafspraken. In Rotterdam hebben gemeente en 
schoolbesturen, verenigd in de Werkgroep VVE, ervoor 
gekozen om te focussen op kwaliteitsversterking vve1. 
Immers hoe hoger de (pedagogische en educatieve) 
kwaliteit, des te hoger de opbrengsten. Niet langer wordt 
scholen gevraagd naar toetsscores of observatiescores 
van kleuters (o.a. vanwege de complexiteit bij het 
‘meten’ bij jonge kinderen en de hoge risico’s op 
onbetrouwbaarheid van de volgsystemen). Er is een 
kwaliteitskader VVE geformuleerd, waarin scholen 
worden uitgenodigd om hun kwaliteit te beoordelen en 
streefdoelen te formuleren voor kwaliteitsversterking. De 
voorliggende Tool is een hulpmiddel voor basisscholen 
om deze resultaatafspraken te formuleren.

‘Wat ertoe doet’
In de Tool wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 
educatieve kwaliteit (de ’e’ in vve), omdat deze in het 
algemeen achterblijft in Nederland.2 Maar wat is die 
educatieve kwaliteit en hoe kun je die beoordelen? In 
deze Tool staan we daar kort bij stil. Meer informatie kunt 
u vinden in de Best Practices VVE Rotterdam ‘Wat ertoe 
doet’. De Best Practices bestaan uit: . korte filmpjes, die een thema illustreren. In de 

filmpjes komen medewerkers van een Rotterdamse 
Peutergroep of school in beeld en een landelijk expert 
die de wetenschappelijke relevantie verwoordt;

 . compacte achtergrondinformatie, waarin wordt ingaan 
op het belang van het thema en de effecten ervan uit 
de literatuur.  

De Best Practices zijn te vinden op  
www.onderwijs010.nl/aanbod. 

Inhoud van het pakket: . Algemeen: Over Educatieve kwaliteit . Best Practice 1. Professionalisering  
(met o.a. OBS De Tuimelaar) . Best Practice 2. Taal- en cognitieve stimulering  
(met o.a. Basisschool Dominicus) . Best Practice 3. Spelbegeleiding  
(met o.a. Basisschool Dominicus) . Best Practice 4. Educatief sterke inrichting  
(met o.a. Basisschool de Van Asch van Wijkschool/nu:  
Kindcentrum Het Oude Westen) . Best Practice 5. De doorgaande lijn  
(met o.a. CBS Mozaïek) . Best Practice 6. Doelmatig en niet plichtmatig  
(met o.a. CBS Prins Willem-Alexander) . Best Practice 7. Hoge ambities en verwachtingen 
(met o.a. Basisschool De Nicolaasschool) . 3 portretten over Obstakels en Kansen VVE
1.  MR van Eijkschool
2.  OBS De Globe
3.  Stichting Groeibriljant

Daarnaast is een stedelijk voorstel opgesteld: ‘Wat 
ertoe doet. Rotterdamse VVE van hoge kwaliteit’ (dec. 
2021), waarin gemeente en schoolbesturen gezamenlijk 
afspreken om de versterking van vve verder te faciliteren.

Het gebruik van de Tool en  
van de tooluitkomsten
In de Tool geeft uw school aan hoe de situatie is op 10 
kwaliteitsdomeinen en welke ontwikkelingsstappen u 
wil maken. Het is daarom van belang dat de tool onder 
auspiciën en met betrokkenheid van de directie wordt 
ingevuld. Ook is het zinvol om een aantal teamleden, de 
onderbouwleerkrachten, -coördinator en IB’er, te betrekken. 
De uitkomsten zijn input voor een team-reflectie op de 
vve-kwaliteit.
 
Voor wie komen de resultaten beschikbaar?
De bedoeling is dat uw school een zelfbeoordeling maakt 
en een streefniveau formuleert. Deze ‘zelfbeoordeling’  
en ‘resultaatambities’ worden gedeeld met: 
a. het eigen schoolbestuur. Immers het bestuur is  

medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en 
kwaliteitsaanpak van de school.

b. eventueel de Peutergroep(en) waar uw school 
mee samenwerkt. Mede met het oog op de 
doorgaande lijn. Verder moet u de resultaatafspraken 
geanonimiseerd (‘niet-herkenbaar op of afleidbaar 
tot naam school’) aanleveren voor de gezamenlijke 
stedelijke monitoring resultaatafspraken. Uw 
schoolbestuur bepaalt in welke vorm dit plaatsvindt.

 
 
 
 
 
 

Hoe is de kwaliteit van uw vroegschoolse educatie (groep 1 en 2) en hoe zou u  
deze verder willen verbeteren?  Deze Tool is een hulpmiddel voor het plannen van  
kennisonderbouwde verbeteracties en het formuleren van resultaatafspraken.  
U vindt in deze Tool informatie over het belang van vve, de urgentie ervan en over 
versterking van de kwaliteit. Vervolgens wordt uw school uitgenodigd om aan te  
geven hoe de situatie in de onderbouw is op een 10-tal kwaliteitsdomeinen.  
En daar streefdoelen en verbeteracties aan te verbinden (op te nemen in de  
jaarplanning en het 4-jarige schoolplan).

1 Zie: ‘Rotterdamse resultaatafspraken vroegscholen 2022’, VVE werkgroep, 2021.

2 Zie de Inspectie-rapportage Monitormeting VVE 2020 en de Pre-COOL-rapportages. En de Kamerbrief OCW, dd 19 mei 2020
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Deze Heckman-curve, een onderwijseconomische 
macro-analyse, is later van meer nuances voorzien 
en bijgesteld. In de Heckman-equation wordt dit 
samengevat: . Investeer voor achterstandsbestrijding met name 

in het jonge kind; . Zowel in cognitieve vaardigheden, als sociaal- 
emotionele- en gedragsontwikkeling; . Onderhoud de opbrengst, door ook later extra  
aandacht te blijven besteden.

In Nederland, ook in Rotterdam, is de laatste 15 jaar 
gemiddeld genomen de aandacht voor vroegschoolse 
educatie afgenomen en die voor voorschoolse educatie 
sterk toegenomen. In de jaren ’90 werd in de grootste 
gemeenten gestart met vve-kleuterprogramma’s 
met een dubbele personeelsbezetting en groepen van 
maximaal 15 of 20 kinderen (toen nog strenge criteria 

bij die programma’s).3  De invoering hiervan is eerst 
uitgebreid naar andere gemeenten, maar later geleidelijk 
verminderd. Basisscholen kregen te maken met een 
forse achteruitgang in oab-middelen (landelijk ca 30% 
mindering in 15 jaar tijd). De specifieke kleuteropleiding 
verdween. Er kwam vooral aandacht voor taal en 
rekenen in hogere groepen. Geleidelijk werden de 
kleuterklassen groter en de personele bezetting dunner, 
ook in Rotterdam. Het tij is landelijk en lokaal aan 
het keren. Landelijk onderzoek bracht in beeld dat de 
pedagogische kwaliteit (veiligheid, welzijn, zorg voor) 
in de voorschool en de vroegschool best goed zijn, 
maar de educatieve kwaliteit matig. Het ministerie 
heeft aangegeven dit beleidsmatig op te pakken.4 In 
Rotterdam werd een werkgroep VVE ingericht, met 
vertegenwoordigers van schoolbesturen, Peutergroepen 
en gemeente. Die werkgroep heeft Resultaatafspraken 
geformuleerd, gericht op kwaliteitsversterking. Best 
Practices gerealiseerd en een stedelijk voorstel voor 
kwaliteitsversterking op laten stellen. En vooral: binnen 
veel schoolbesturen en scholen zelf is de aandacht 
voor de vroegschool aan het toenemen. Daarnaast is al 
eerder in het Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2022 
afgesproken om de overgang van Peutergroep naar 
vroegschool te versterken. Daar zijn verschillende 
verbeteracties voor uitgevoerd of ingepland, zoals het 
overdrachtsformulier vve-po.  
 
 
 
 
 

Maar dat doen we toch al?
Voor- en vroegschoolse educatie is nadrukkelijk 
bedoeld om achterstanden bij kinderen in te lopen. Dat 
kan alleen als de educatieve kwaliteit, de mate van 
taal- en cognitieve stimulering, in de groepen voldoende 
rijk is. In de praktijk is dat vaak nog niet het geval, 
blijkt uit landelijk onderzoek en landelijke monitoring 
door de Inspectie. In het algemeen slagen pm’ers en 
leerkrachten er wel in om voldoende pedagogische 
en organisatorische kwaliteit te bieden. Dat betekent 
dat hun leerlingen zich veilig voelen, positieve sfeer, 
en dat er bijvoorbeeld weinig onderwijstijd ‘vermorst’ 
wordt. De educatieve kwaliteit blijft echter achter. 
Dat is een fors probleem, zeker in steden met een 
grote achterstandsproblematiek. Opvallend genoeg 
wordt dit ‘achterblijven’ van de educatieve kwaliteit, 
vaak niet herkend op de werkvloer (het werkt niet 
mee dat dit thema vaak niet expliciet terugkomt in 
kwaliteitszorginstrumenten). 

Voor achterstandsbestrijding  
is de leeftijdsperiode van 0-6 jaar 
van het grootste belang 
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3 Deels gefinancierd door gemeenten, met daarvoor geoormerkte rijksmiddelen. Vanaf 2005 is de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen komen te liggen.

4 Landelijk: bv. Kwaliteit VVE Educatie in Nederland 2019, Inspectie van het onderwijs. Rotterdam: Samenwerken aan kwaliteit en kansen voor kinderen, Inspectie, nov 2019.

Zo vroeg mogelijk beginnen en dit ondersteunen met effectief vervolgonderwijs, 
levert uiteindelijk de meeste winst op. Onder andere de Heckmancurve, leverde 
destijds een basis om te investeren in educatief sterke programma’s voor jonge 
kinderen in veel landen, ook in Nederland. Eerst, vanaf de jaren ’90, in de 
vroegschoolse educatie, zo’n 10 jaar later ook in de voorschoolse educatie.
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Wat verstaan we onder ‘educatieve  
kwaliteit’?
De inspectie van het onderwijs constateerde al in 
2016 dat de interactievaardigheden van leerkrachten 
nog meer kunnen worden versterkt: ‘Er zijn nog veel 
leerkrachten die vooral zelf aan het woord zijn. Zij 
bieden kinderen te weinig mogelijkheden om samen 
te werken aan opdrachten en om zelf mogelijkheden te 
ontdekken om problemen en vraagstukken op te lossen’. 
Een ander concreet voorbeeld is het stellen van vragen. 
Er worden vooral taalcontrolerende vragen gesteld (‘wat 
voor kleur heeft jouw broodtrommel’?), in plaats van 
taalstimulerende vragen.

Educatieve kwaliteit gaat in de eerste plaats over de 
interactie tussen leerkracht en kind en het vermogen 
van de leerkracht om die naar een hoger niveau te tillen. 
De kern van zinvolle gesprekken met jonge kinderen is: 
ze duren langer dan gewoonlijk, de deelnemers aan het 
gesprek hebben een (min of meer) gelijkwaardige rol en 
er wordt flink nagedacht en geredeneerd. Met dergelijke 
conversaties wordt het taal- en denkvermogen van 
kleuters gestimuleerd. 

Het veelgebruikte observatie-instrument CLASS (zie 
hieronder) onderscheidt de volgende categorieën om  
het begrip educatieve kwaliteit te duiden:  . begripsontwikkeling bevorderen (en het  

‘hogere orde denken’),  . de juiste feedback geven en  . de taalontwikkeling stimuleren.
Op al deze domeinen blijft de landelijke kwaliteit achter. 
Verwonderlijk is dat niet, het gaat om gecompliceerde 
vaardigheden. Dat vereist intensieve professionalisering, 
maar het belang daarvan is onmiskenbaar. Er is een 

rechtstreeks verband tussen de educatieve kwaliteit 
en de taalprestaties van leerlingen. En er is een 
optimistische boodschap: scholen die voorrang geven 
aan dit thema en werk maken van professionalisering, 
slagen erin om hun educatieve kwaliteit aanzienlijk  
te versterken.

Hoe staan we ervoor in Nederland?
In onder andere het Pre-COOL-onderzoek wordt 
geprobeerd de onderwijskwaliteit van vve vast te 
stellen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het CLASS 
instrument. Dat is een observatie-instrument, ontwikkeld 
door onderzoekers van de Universiteit van Virginia, 
waarmee de kwaliteit van interactie tussen leerkracht en 
leerling geobserveerd en gescoord wordt. Het instrument 
meet de kwaliteit van de interactie tussen leerkrachten 
en leerling, ook wel gedefinieerd als proceskwaliteit. 
CLASS is dus bedoeld om op een objectieve en 
betrouwbare manier de proceskwaliteit in (kleuter)
klassen in kaart te brengen. CLASS deelt proceskwaliteit 
op in 3 domeinen: Emotionele Ondersteuning, 
Groepsorganisatie en Educatieve Ondersteuning, die 
weer worden onderverdeeld in dimensies. Tijdens een 
groepsbezoek observeren onderzoekers de dimensies 
en kennen daar scores aan toe. Op die manier kan de 
proceskwaliteit worden vastgesteld en vergeleken 
met (internationale) andere scores. Het gemiddelde 
beeld van Rotterdam wijkt waarschijnlijk niet af van 
de rest van Nederland. Dat wil zeggen: relatief hoge 
scores op de domeinen emotionele ondersteuning 
en groepsorganisatie. De scores voor educatieve 
ondersteuning blijven daarbij (ver) achter.
 
 
 

 
 

Herkenning?
Van belang is dat veel leerkrachten en pm’ers (in eerste 
instantie) een achterblijvende educatieve kwaliteit niet 
herkennen. Het vereist ook eerst voldoende inzicht 
in de betekenis van educatieve kwaliteit en van wat 
een rijke taal- en denkstimulering betekent. Met het 
eerdergenoemde Best Practices-pakket ‘Wat ertoe 
doet’ proberen we daaraan bij te dragen. Het kan al 
betekenisvol zijn voor een leerkracht of pm’er om een 
willekeurig kind in de groep te kiezen en een paar 
minuten concreet te observeren hoeveel taal- en/of 
denkstimulering dat kind ontvangt in diens naaste  
zone van ontwikkeling. Om de mate van rijkdom van  
de educatieve kwaliteit te peilen.
 
 
 
 
 
 
 

Educatieve kwaliteit herkennen  
De inspectie van het onderwijs constateerde al in 2016 dat de interactievaardig- 
heden van leerkrachten nog meer kunnen worden versterkt: ‘Er zijn nog veel  
leerkrachten die vooral zelf aan het woord zijn. Zij bieden kinderen te weinig  
mogelijkheden om samen te werken aan opdrachten en om zelf mogelijkheden  
te ontdekken om problemen en vraagstukken op te lossen’. 

Educatieve kwaliteit herkennen
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Versterken van de vve

Op welke manier kun je de educatieve  
kwaliteit versterken?
Dat het mogelijk is om de educatieve kwaliteit van vve 
fors positief te versterken, is eerder aangetoond met 
diverse intensieve professionaliseringsprogramma’s.5  
Deze aanpakken laten een forse groei zien van de 
‘CLASS-scores’ op dat domein. De doorslaggevende 
factoren voor effectieve professionalisering binnen vve 
zijn: permanente educatie, gezamenlijkheid en reflectie. 
Dat betekent in de praktijk dat er wordt gestuurd op 
een professionele leercultuur met veel training en 
coaching (o.a. op het vlak van samen doordenken, 
spelbegeleiding en absolute beginners) en deelname 
aan leergemeenschappen. De rol van de schoolleider 
daarbij is essentieel.  
Met de Best Practices ‘Wat ertoe doet’ geven we een 
aantal mogelijkheden en voorbeelden. 

Kwaliteitsversterking van vve
De volgende typen acties komen daarbij in aanmerking:
a. De leerkracht centraal stellen. Professionalisering, 

met name op educatieve kwaliteit.
b. Bedenk dat alleen externe training in het algemeen 

weinig rendeert. Belangrijker is het bevorderen van 
een lerende cultuur in de school, het bevorderen van 
een kennisgemeenschap. En professionalisering 
op het vlak van bijvoorbeeld ‘Taal en Cognitieve 
Stimulering/ Samen doordenken‘, Spelbegeleiding 
en Hoge ambities en verwachtingen. In het Best 
Practices-pakket (filmpjes en achtergrondinformatie) 
vindt u hier meer informatie over. 

c. De hoeveelheid personeel/ de formatie/ ll-lk-ratio 
in de onderbouw. Eerder beschreven we dat we in 
de jaren ’90 begonnen met vroegschoolse educatie-
programma’s in de onderbouw met 2 leerkrachten 
op max. 20 kinderen. Waarmee ook het belang 
van die leeftijdsperiode werd onderkend. Die 
situatie is geleidelijk veranderd. En momenteel 
is de personele beschikbaarheid in het algemeen 
helaas een groot knelpunt geworden. Het belang 
en de urgentie van voldoende en gekwalificeerd 
personeel voor een sterke vroegschoolse educatie 
voor ‘achterstandsbestrijding’ blijft echter staan. Een 
educatief sterke inrichting en materialen. Zie Best 
Practices 4 hierover.

d. Gerichte aandacht voor kleine groepjes kinderen en 
individuen. Zoals bijvoorbeeld Tutoringprogramma’s 
jonge kind. Tutoringprogramma’s zijn potentieel zeer 
effectief, mits goed onderbouwd en goed uitgevoerd.6

e. De doorgaande lijn. Zie Best Practices 5 hierover.
f. Ouderprogramma’s oab/vve. We hebben in 

Nederland een historie van veel afwisselende 
projecten, met vaak tegenvallende effectiviteit. Het 
bleek lastig om tot een effectieve en structurele 
aanpak te komen. Inmiddels zijn nieuwe effectieve, 
of minimaal goed kennisonderbouwde programma’s 
verschenen en al lopende programma’s proberen 
zich te versterken wat betreft effectiviteit. Een 
kennisonderbouwd en geborgen ouderbeleid, 
gestut door een visie van samenwerking tussen 
ouders en school, met een gedifferentieerd palet aan 
ouderprogramma’s kan de educatieve kwaliteit van 
een vroegschoolse fase ondersteunen.

Versterken van de vve  
De doorslaggevende factoren voor effectieve professionalisering binnen vve zijn: 
permanente educatie, gezamenlijkheid en reflectie. Dat betekent in de praktijk dat er 
wordt gestuurd op een professionele leercultuur met veel training en coaching (o.a. 
op het vlak van samen doordenken, spelbegeleiding en absolute beginners) en  
deelname aan leergemeenschappen.

5 door de stadsbrede aanpak ‘Nu voor later’ (in Utrecht) en meer recent het concept TOP VVE (www.top-vve.nl).

6 Bijvoorbeeld het programma Piramide heeft van origine een sterke tutoring-component gehad. Vinci/CED/Edux hebben een nieuw Tutoringprogramma in ontwikkeling: Sjakie!.
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De 10 kwaliteitsdomeinen  van vve

In dit deel kunt u aangeven hoe de situatie op uw school 
is op 10 kwaliteitsdomeinen van vroegschoolse educatie. 
En u kunt aangeven welke ontwikkelingsstappen 
u wil maken.7 Het is de bedoeling dat de tool onder 
auspiciën en met betrokkenheid van de directie wordt 
ingevuld. Ook is het zinvol om een aantal teamleden, 
de onderbouwleerkrachten, -coördinator en IB’er 
te betrekken. U kunt dit doen op de manier die het 
beste past bij de manier waarop u werkt. U kunt het 
bijvoorbeeld eerst individueel invullen en daarna met het 
team bespreken of de vve-coach vult het eerst in en het 
wordt daarna in het team besproken.

De 10 kwaliteitsdomeinen en de 3 niveaus 
Basis – Gevorderd - Droom
Binnen de 10 kwaliteitsdomeinen is een onderscheid 
gemaakt in drie niveaus: . Basis, wat er minimaal verwacht kan worden  

van scholen, via  . Gevorderd, voor scholen die wat verder zijn  
in de ontwikkeling, naar  . Droom, wat zou het beste zijn voor de kinderen.

 
 
 

Het invullen gebeurt op een 6-puntsschaal die begint 
onder het niveau ‘basis’ en eindigt op het niveau ‘droom’. 
Als de basis nog niet op orde is, dan kruist u het meest 
linker vakje aan, naast het vakje ‘basis’. U geeft eerst 
een score op de 10 kwaliteitsdomeinen. Aan het eind 
kijkt u nog eens naar het over-all plaatje en bepaalt u 
uw prioriteiten. Een deel van de eerdergenoemde Best 
Practices komt overeen met de kwaliteitsdomeinen 
in deze tool. We adviseren om deze filmpjes en de 
Achtergrondinformatie vooraf met het team door te 
nemen. 

De 10 kwaliteitsdomeinen 
van vve.
Voor optimale ontwikkelingskansen voor 
jonge kinderen in Rotterdam.

7 T.o.v. De ‘Rotterdams resultaatafspraken vroegscholen 2022’ zijn de kwaliteitscriteria :

 -  Qua beschrijving, waar relevant meer omgezet in ‘schoolterminologie’; 

 -  Het eerste criterium Pedagisch en didactisch handelen opgesplitst in 2 subcriteria: pedagogisch handelen en didactisch handelen/educatieve kwaliteit. Daarmee worden het 10 kwaliteitsdomeinen in plaats van 9.
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1. Pedagogisch handelen
Basis  . Het pedagogisch handelen van de leerkracht is onder-

steunend aan en passend bij de ontwikkeling en  

de beleveniswereld van het jonge kind/kleuters en is 

zichtbaar waarneembaar in de groep. 

 . Er is aandacht voor de veiligheid in de groep.  

Dit zie je terug in de mate van betrokkenheid van  

het jonge kind.

Gevorderd  . Medewerkers van de Peutergroep en vroegschool 

kijken regelmatig bij elkaar op de groep en wisselen 

uit om van elkaar te leren zodat er een cultuur ontstaat  

 

van samen leren. Ze delen kennis, geven elkaar advies,  

bereiden samen lessen voor, observeren elkaar en de 

leerlingen etc.

Niet gespecificeerd   . SLO-doelen* of de doelen uit het leerlingvolgsysteem 

en de methode zijn het uitgangspunt bij het  

beredeneerd aanbod. 

 . De school werkt volgens de laatste inzichten rond 

taalontwikkeling (basis is de inhoudskaarten* taal en  

rekenen van SLO).

1. Pedagogisch handelen

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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2. Didactisch handelen
Basis  .  Het didactisch handelen van de leraren stelt jonge 

kinderen in staat tot leren en ontwikkelen passend bij 

hun ontwikkelingsfase (binnen de geldende afspraken 

van het bestuur) en is zichtbaar en merkbaar in de 

groep. Waarbij de focus ligt op de effecten van het 

aanbod. 

 . De leerkracht is, door middel van scholing en ervaring, 

in staat om een beredeneerd aanbod aan te bieden 

en een thema rijk op te bouwen zodat aangesloten 

wordt bij wat het jonge kind nodig heeft waarbij hij/

zij ten minste wordt uitgedaagd in zijn of haar taal- en 

rekenontwikkeling (oplopend in moeilijkheidsgraad).

Gevorderd  . Medewerkers van de Peutergroep en vroegschool 

kijken regelmatig bij elkaar op de groep en wisselen 

uit om van elkaar te leren zodat er een cultuur ontstaat  

 

van samen leren. Ze delen kennis, geven elkaar advies, 

bereiden samen lessen voor, observeren elkaar en de 

leerlingen etc. 

Niet gespecificeerd   . SLO-doelen* of de doelen uit het leerlingvolgsysteem 

en de methode zijn het uitgangspunt bij het 

 beredeneerd aanbod 

 . De school werkt volgens de laatste inzichten rond 

taalontwikkeling (basis is de inhoudskaarten* taal en 

rekenen van SLO). 

2. Didactisch handelen

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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3. Groepsruimte
Basis  .  De groepsruimten of de speel-leeromgeving is 

aantrekkelijk en uitdagend ingericht, waarbij rekening 

is gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen 

van het jonge kind. Er zijn rijke speelplekken en  

speelhoeken (binnen en buitenruimtes) met  

concrete materialen.  

 

 

 

Gevorderd  . Betrek het jonge kind erbij: stem van de leerling  

is terug te zien waardoor de betrokkenheid  

hoger wordt.

 

 . Het thema is zichtbaar in de ruimtes en  
materialen en wordt gedurende het thema op  
en uitgebouwd.

3. Groepsruimte

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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4. Visie

Basis  . Het schoolbestuur heeft een visie op het jonge 

kind; de school heeft deze visie op het jonge 

kind voor de eigen school. . Deze visie is gespecificeerd voor haar popu-

latie en gericht op beredeneerd spelend leren.    

 

 . De kwaliteitscultuur staat centraal in de visie 

en is zichtbaar in de school en op de groep.  

Gevorderd  . Het schoolbestuur werkt in de visie samen 

met de Peutergroep waar mogelijk  

(wanneer er sprake is van een samenwerking  

 

met meerdere Peutergroepen, dan gaat het 

om de meest intensieve werkvorm met  

een Peutergroep).

4. Visie

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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5. Observeren en registreren
Basis  . Scholen hebben een door de Expertgroep 

goedgekeurd leerlingvolgsysteem-observatie-

instrument (zodra deze beschikbaar is en na de 

implementatieperiode).  . Jonge kinderen worden gevolgd zodat zij een  

ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.  . De uitkomsten van de observaties van het 

kindvolgsysteem zijn leidend in hoe eventuele vve-

programma’s/ kleutermethodieken (zoals Piramide, Sil 

op School, Kleuteruniversiteit) of een eigen specifiek 

onderwijsprogramma (zoals Montessori) als leidraad/ 

bronnenboek worden ingezet.  

 . Op individueel- en op groepsniveau zijn streefdoelen 

geformuleerd op de domeinen taal, rekenen, sociaal- 

emotionele en motorische ontwikkeling op basis van 

het startmoment in groep 1. Er wordt aangesloten bij 

het ontwikkelingsniveau van het kind waarbij de  

informatie van de overdracht gebruikt wordt.  . Leerkrachten hebben zicht op ontwikkelingslijnen van 

het jonge kind. En middels observeren en reflecteren 

en registeren, vertalen ze dit in een beredeneerd  

aanbod gericht op spelend leren. 

Gevorderd  . Een vroegschool koppelt na een bepaalde periode 

(gemiddeld na drie maanden), als er meer zicht is op 

 

de ontwikkeling van het kind, de bevindingen  

terug naar de Peutergroep.

Niet gespecificeerd   . Scholen werken met een geïmplementeerd  

observatiesysteem om de ontwikkeling van kinderen 

te volgen op de domeinen sociaal-emotioneel, taal/ 

 

geletterdheid, rekenen en motoriek, gerelateerd  

aan de SLO-doelen. 

5. Observeren en registreren

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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6. Rotterdamse A-kwaliteit
Basis  . De onderwijsassistent is geschoold op het gebied van 

de ontwikkeling van het jonge kind.  

 

 

 . In het opleidingsplan van de school en van de  

medewerkers in de onderbouw in het bijzonder, is 

specifiek aandacht voor blijvende professionalisering 

rondom het jonge kind.  

Gevorderd  . Het team volgt teamtrainingen ‘werken met het jonge 

kind’ zodat de kennis niet bij één medewerker ligt, 

maar breder wordt gedeeld.  . Eén medewerker op de groep heeft tenminste een 

opleiding op het gebied van het jonge kind afgerond 

(jonge kind specialist, AD PEP, post hbo jonge kind).  

 . Het mt heeft kennis van het jonge kind en heeft een  

gedeelde visie op het jonge kind die opgenomen is in 

het schoolplan.   . Het opleidingsplan van de school met aandacht voor 

blijvende professionalisering rondom het jonge kind 

wordt getrokken door een “jonge kind specialist”.

Droom   . Waar mogelijk is er een aantal uren een dubbele 

bezetting.  

 

 .  Er is aandacht voor een gunstige kind-leerkrachtratio 

en waar mogelijk wordt een gunstigere ratio  

gerealiseerd.

6. Rotterdamse A-kwaliteit

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?

Kwaliteitsversterking vve Rotterdam Tool24 25



7. Doorgaande leerlijn
Basis  . Er is een gezamenlijke visie op het jonge kind met de 

Peutergroep bij inpandige Peutergroepen.  . Er is een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsover-

eenkomst (bijvoorbeeld het locatie werkplan). Dit is 

afgestemd met de Peutergroep. Hierin staan minimaal 

afspraken over de doorgaande leerlijn en afstemming 

over interne begeleiding en zorg, afstemming over the-

ma’s, gezamenlijke overlegmomenten etc.; dit geldt in ie-

der geval voor scholen met een inpandige Peutergroep.  . Afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 

Als er met meerdere organisaties wordt samengewerkt 

ligt de focus bij het sterkste samenwerkingsverband.  

 . Een vroegschool waarbij de kinderen van meerdere 

Peutergroepen komen, ontvangt minimaal het over-

drachtsformulier en bij zorgkinderen is er een warme 

overdracht. Het is het streven dat de ouder aanwezig  

is bij dit gesprek.  .  Met de partners vindt doorontwikkeling plaats op het 

gebied van de thema’s, (gezamenlijke) cursussen,  

van elkaar leren.   . Er is blijvend aandacht voor de overstap van groep 2 

naar groep 3. 

Gevorderd  . Er vindt concretisering van samenwerkingsafspraken 

plaats in de uitvoeringspraktijk. Er is regelmatig overleg 

passend binnen de PDCA-cyclus waarbij het pedago-

gisch en didactisch handelen op elkaar zijn afgestemd.  

 . Het doorontwikkelen vindt plaats in een lerend  

netwerk met de natuurlijke partners in de wijk. 

Droom   . Het doorontwikkelen vindt plaats in een lerend  

netwerk met de natuurlijke partners in de wijk.   

 

 . De school heeft een standaard werkwijze voor de 

doorstroom van groep 2 naar groep 3 die gecoördi-

neerd wordt door de jonge kind specialist en de IB’er.

7. Doorgaande leerlijn

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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8. Ouderbetrokkenheid
Basis  . Vertaling van ambities in concrete acties, evaluatie en 

borging in het ouderbeleidsplan of activiteitenplan 

ouderbetrokkenheid of jaarplan van de school. Dit kan 

onderdeel zijn van de pedagogisch beleidsanalyse 

of het activiteitenplan ouderbetrokkenheid waarbij 

de vraag van de ouder centraal staat (dus niet alleen 

standaard groepsbijeenkomsten).  . Ouders zijn betrokken bij het jonge kind in de vroeg-

school: ouders zijn op de hoogte van het thema en  

 

de activiteiten die gedaan worden. Er vinden regel- 

matig oudergesprekken plaats, bijvoorbeeld op basis  

van het kindvolgsysteem.   . Bij een nieuw geplaatst kind vindt een startgesprek 

plaats met de ouder(s).  . Ouderbetrokkenheid is onderdeel van de doorgaande 

leerlijn, er wordt afgestemd met de Peutergroep.  . Er zijn regelmatig ouder- en kindactiviteiten om de 

interactie tussen ouder en kind te vergroten. 

Gevorderd  . Bij de start van de dag vindt een samenspel van een 

kwartier plaats. De school voert hier het gesprek over  

 

met de Peutergroep en trekt hierin waar mogelijk 

samen op met de Peutergroep. 

8. Ouderbetrokkenheid

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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9. Ontwikkeling, begeleiding,  
 zorg en externe zorg

Basis  . Kinderen worden systematisch geobserveerd en de  

begeleiding wordt daarop afgestemd.  . De vroegschool heeft werkinstructies en een stappenplan 

hoe te handelen bij opvallend gedrag (zorgstructuur).  . Er zijn heldere richtlijnen voor overstap van interne zorg 

naar externe zorg.  

 

 

 . De IB’er observeert in de klas als daar reden voor is 

(vanwege de AVG wordt dit specifiek benoemd omdat 

bij individuele observaties toestemming van de ouder(s) 

nodig is en bij klassenobservaties niet).  . De IB’er is ook betrokken bij de Peutergroep. Dit geldt 

voor de kinderen die naar de betreffende vroegschool 

doorstromen. 

Gevorderd  . De IB’er is op de hoogte van de problematiek van de 

zorgkinderen en ondersteunt de pedagogisch  

medewerker in het handelen, tenzij de coach dit al doet.  

 

 . Er is overleg tussen de Peutergroep en de school over 

zorgkinderen. De vsmw’er en IB’er (of andere experts 

zoals een orthopedagoog etc) zijn hierbij betrokken.  

De manier van kijken sluit op elkaar aan.

Droom   . Een potentiële taalachterstand is een groot zorgpunt 

en daarom een expliciet onderdeel van de overdracht 

van de Peutergroep naar de basisschool.  . Bij opvallend gedrag of vermoedens van stagnering in 

de ontwikkeling door een taalontwikkelingsstoornis 

(TOS) wordt op tijd externe zorg ingeschakeld zoals  

 

bijvoorbeeld logopedie.  . Binnen de zorgstructuur is omschreven hoe er  

gehandeld wordt bij opvallend gedrag: stagnering in 

de taal- en rekenontwikkeling of sociaal emotioneel-  

of op andere onderdelen. Dit is onderdeel van  

de zorgstructuur. 

9. Ontwikkeling, begeleiding, zorg en externe zorg

1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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Basis  . Er verbetermaatregelen geformuleerd op basis van  

de ontwikkelingsresultaten die op groeps- en  

locatieniveau worden bereikt.  

 

 . Structurele en methodische evaluatie van de kwaliteit 

van de uitvoering worden gekoppeld  

aan de PDCA-cyclus. 

Gevorderd  . Bij de twee bovenstaande punten wordt het gedrag van 

de leerkracht en het welbevinden en de betrokkenheid  

van kinderen meegenomen.  

 . De dialoog wordt aangegaan met externen en hierover 

wordt ook feedback ontvangen (ouders, ppo,  

begeleidsdienst/adviesbureau etc.).

10. Kwalitetiszorg en ambitie

10. Kwaliteitszorg en ambitie 1.1
Waar staat u momenteel? 

Vink onderstaand het vakje aan.

      

 Basis  Gevorderd  Droom

Toelichting:

 

1.2 
Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken? 

 Nee       Ja

Indien ja, licht toe:

1.3
Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
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In het voorgaande bent u de diepte ingegaan op 10 kwaliteitscriteria. Door een over-
zicht te maken van de antwoorden en die nogmaals te overdenken, kunt u bepalen 
wat van belang is om eerst aandacht aan te besteden en wat vervolgstappen zijn. 
Waar wilt u komend schooljaar aandacht aan besteden en wat voor de komende  
jaren (uw schoolplan-termijn is waarschijnlijk handig om aan te houden)?

Afsluitend: 
Het over-all beeld op de 10 domeinen

Wat heeft prioriteit voor: 
a. Komend schooljaar: 

Wat is uw over-all ambitie voor vroegschoolse educatie?

b. De komende schooljaren, conform de Schoolplan-termijn: 

 

Wat heeft de school daarvoor nodig en wat zijn obstakels?

Afsluitend: Het over-all beeld op de 10 domeinen 35Kwaliteitsversterking vve Rotterdam Tool34
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