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Het reflectief practicum VVE! Een nieuw onderdeel 

van het intern kwaliteitszorgsysteem 
 

 

1. Interne VVE-audits; de koppelpartners kijken 
bij elkaar in de keuken.  

2. Externe VVE-audits; een koppel van 
peuterspeelzaal en basisschool bezoekt een 
ander koppel.  

Intercollegiaal leren in de praktijk en reflectie op 
het eigen functioneren staan hierbij centraal.  



Betrokken personen 

 

Leidsters 

Leerkrachten 

Audit begeleider 

VVE coördinator 

Manager VE / Projectleider 

Directie basisschool 

 

 



 

Audit Team 
 

 

• Per koppel één auditteam, medewerkers van 
zowel voor-als vroegschool. Een peuterleidster 
en een leerkracht. 

• Auditteam wordt ondersteund door ervaren 
auditor, bewaakt proces + inhoudelijke 
kwaliteit betreffende audit.  

• Projectleider:  coördinator 

                            contactpersoon 

 



 

 

 

      

VVE Interne audit 

Plan: Binnen vve Heerlen hebben alle betrokken partijen 
op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt om de kwaliteit van 
de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren 
Do: De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het realiseren van een meetbaar en toetsbaar aanbod 
Check: Om te weten of de kwaliteit van de voor- en vroeg 
scholen aansluit bij de gemaakte afspraken en kwaliteitseisen 
wordt er intern en extern gemeten  
Act: De beleidsmakers en uitvoerders gebruiken de 
resultaten van deze metingen om enerzijds acties te 
ondernemen, om geconstateerde verbeterpunten op te 
pakken en anderzijds om te bevestigen en behouden wat 
goed gaat.  



Kwaliteitscyclus vve Heerlen 
4 domeinen 

 Maken van basisafspraken,  
 Uitvoering van deze basis 

afspraken, 
 Toezien op uitvoering van de 

afspraken,  
 Volgen van resultaten op basis 

van uitvoering 
 Bijstellen van uitvoering of 

bijstellen van de afspraken indien 
nodig. 



Beoogde resultaten per locatie  
Maximale kind resultaten. Kinderen in een kwetsbare 
positie maximale kansen bieden 

Goed Beter Best 

Betere samenwerking tussen voor -  en vroegschool 

• Afstemming projectplanning 
• Warme overdracht 

Hogere kwaliteit pedagogisch / didactisch handelen 

• Kwaliteit uitvoering vve programma 
• Vakkennis, pedagogische / didactische kwaliteit 

uitvoerder 

Samenwerking koppels 

• Meer inzicht en begrip voor elkaars werk 
• Meer zelfvertrouwen op de werkvloer 

Doorgaande lijn 

• Een vloeiende overgang tussen voor  - en vroegschool 
• Versterking van de doorgaande lijn 

Kwaliteit VVE 

• Verdere professionalisering van de Heerlense 
voorschoolse voorziening 



 
Organisatievorm 

LEA 

OAB 

Innovo Peuterspeelzaalwerk 
Heerlen 

Movare Gemeente  
Heerlen 
 



Historische controle groep  

(laatste 3 jaar 

Historische controlegroep 

(laatste 3 jaar) 

Koppel  

Peuterspeelzaal – basisschool 

Kind resultaten 

Interne audit 

• Ontwikkel groep (2013-2014) 

• Pilot groep (2015-2016) 

• Ambassadeurs rol 

Externe audit 

• Uitvoeren 

• Toets taal 

• Toets rekenen 

• Kleur en vorm 

• Lichaam  

• Observatie peuter 

Inzet interne en externe vve audit 

(komende 3 jaar) 

 

Kind resultaten  

(komende 3 jaar) 

• Nieuw te starten koppels 

 

• Koppels waar de samenwerking nog 

niet aan de basisvoorwaarden voldoen 

 

• Toets taal 

• Toets rekenen 

• Kleur en vorm 

• Lichaam  

• Observatie peuter 



Reflectief practicum VVE 
Het instrument 

 

• Format audit planning 

• Observatiewijzer 

• Gespreksleidraad 

• Format audit rapportage 

• Plannen volgend audit 
 

 

 



Transactie 

Didactische 
component 

Pedagogische 
component 

Speelleeromgeving Regels en rituelen 

Observatiewijzer 



Transactie 

Nabespreking 
observaties  

Aandachtspunten 
Verbeterpunten 
Verbeteracties 

Vervolgafspraak Kwaliteit van 
samenwerking 

Gespreksleidraad 



Reflectief practicum VVE 
Het instrument 

 

Het koppel stelt samen met de 
auditor het draaiboek van de  

audit dag vast 

De observatiewijzer is richting 
gevend en vraagt om een 

doordachte keuze 

De gespreksleidraad is uniform 
en sturend  richting “doen we 
de goede dingen en  doen we 

deze dingen goed”.   

De audit rapportage is 
voortgang bepalend en vraagt 

om commitment 

Verbeterpunten, Verbeterplan,  
Verbeteractie, Evaluatie  

  

Plannen volgende audit 

 



Succes van de audit 

  Wederzijdse betrokkenheid 
  Diepgang  
  Bewondering voor elkaar 
  Tijd om met elkaar te    
    spreken 
  Afspraken worden gemaakt 
    en vastgelegd  


