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Gemeente Amsterdam 

Titel:   15 uur vve aanbod voor alle peuters 

Thema:  Meer uren voorschoolse educatie 

Uitwerking 

Innovatieve maatregel 

Alle peuters, zowel doelgroep als niet doelgroepkinderen krijgen een aanbod van 15 uur voorschoolse 

educatie per week, verspreid over ten minste drie dagen.  

Hoe is het idee tot stand gekomen 

Als gevolg van de harmonisatie van de wet Kinderopvang verandert op veel locaties de vorm waarin 

voorschoolse educatie aangeboden wordt. Daarnaast gaat de gemeente Amsterdam een ontwikkelrecht 

voor iedere peuter invoeren met een omvangrijker aanbod voor zowel doelgroep- als niet 

doelgroepkinderen. Het aantal uren vve aanbod wordt uitgebreid van 6 uur voor niet doelgroepkinderen 

en 12 uur voor doelgroepkinderen naar 15 uur voor alle peuters. Dit biedt de mogelijkheid om 

bovengenoemde maatregel (op enkele locaties versneld) in te voeren en te onderzoeken wat de invloed 

daarvan is op de kwaliteit van de uitvoering van de voorschoolse educatie.  

Wat betekent de invoering van de maatregel voor de kwaliteit van spel, de interactie tussen kinderen, 

groepsmanagement en het beredeneerde aanbod? 

Op welke manier kan de maatregel in praktijk worden gebracht 

In principe zullen alle vve aanbieders in Amsterdam vanaf 2018 een vve aanbod van 15 uur mogelijk 

maken. Ouders zijn echter niet verplicht om dit aanbod af te nemen.  

De groepen waarbij de maatregel wordt onderzocht en de controle groepen zullen in overleg met de 

aanbieders van voorschoolse educatie tot stand komen. 

Verwachte effecten 

Wij verwachten dat deze maatregel een positieve invloed heeft op de interactie tussen peuters, de 

kwaliteit van de uitvoering van de voorschoolse educatie en de werkbelasting van de pedagogisch 

medewerkers. 

Peuters 

Omdat alle kinderen eenzelfde aantal uur kunnen deelnemen, wordt de groepssamenstelling stabieler en 

gemengder. We verwachten dat de emotionele veiligheid verbetert en dat er makkelijker vriendschappen 

ontstaan. Dat zou een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de interacties tussen de kinderen, 

waardoor kinderen beter van elkaar kunnen leren. Doelgroepkinderen ontwikkelen zich mogelijk sneller, 

omdat ze frequenter contact hebben met niet-doelgroepkinderen. Naast de verwachte positieve effecten 

op de kwaliteit op de groep, verwachten we ook dat meer uren deelname an sich een positieve invloed 

heeft op zowel de doelgroep als de niet-doelgroepkinderen. Vanwege de gemengdere samenstelling leren 

kinderen jong omgaan met (culturele) diversiteit en gezamenlijkheid.  

Pedagogisch medewerkers 

Kinderen komen meer uur en het totale aantal kinderen in de groep is lager. Hierdoor hebben 

pedagogisch medewerkers een betere uitgangspositie om de brede ontwikkeling van kinderen te volgen 

en zijn zij (in totaal) minder tijd kwijt aan observaties en registraties in een kindvolgsysteem. Naar 

verwachting zullen de pedagogisch medewerkers beter in staat zijn om voor ieder kind  een passend 

aanbod te verzorgen en zal er minder werkdruk ervaren worden. 

Ouders 

Ouders kunnen hun peuter meer uren deel laten nemen aan de vve en krijgen meer vrijheid in de keuze 

voor de voorschoolse voorziening. Gemeente en voorschoolse aanbieders zetten zich in voor een 

duurzaam educatief partnerschap tussen ouders en (voor)school.  

Samenwerking 

In Amsterdam is een goede duurzame samenwerking en informatiedeling tussen vve aanbieders, 

gemeente en andere relevante organisaties (zoals onderwijsinstellingen, zorgaanbieders, GGD, 
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nascholers). Op zeer regelmatige basis komen de managers van de grotere vve aanbieders en gemeente 

samen om beleidsontwikkelingen en signalen uit de praktijk te bespreken. Daarnaast zijn er overleggen 

gericht op thema’s (o.a. opleiding en professionalisering, zorg) en gebiedsgericht.  

Binnen dit samenwerkingsverband hebben 4 vve aanbieders expliciet aangegeven aan het onderzoek 

mee te willen werken. Deze aanbieders hebben in totaal 267 voorschoolgroepen verspreid over meerdere 

locaties in zowel kinderopvang als peuterspeelzalen. De maatregel zelf en eventuele tussentijdse 

onderzoeksresultaten zullen binnen het grotere samenwerkingsverband worden besproken.  

Gezien het grote aantal voorschoolgroepen in Amsterdam zijn er naar verwachting ruim voldoende 

groepen beschikbaar voor het onderzoek. In het kader van de harmonisatie voeren alle organisaties de 

uitbreiding van het aantal uren in. Controlegroepen kunnen ontstaan omdat ouders niet verplicht zijn om 

het uitgebreide aanbod af te nemen. Omdat we Amsterdamse peuters het aanbod van 15 uur niet willen 

onthouden bestaat er een mogelijkheid dat er geen (voldoende) locaties zijn om als controlegroep te 

dienen. De controlegroep kan dan mogelijk buiten Amsterdam worden gevonden. 
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Gemeente Den Haag  

Titel:  Jong Beginnen: een kunstparticipatie project voor jonge kinderen in de voorschoolse 

leeftijd (2-4 jaar), hun ouders, begeleiders en pedagogisch medewerkers 

Thema:  Ouderbetrokkenheid 

Uitwerking 

In Schotland biedt het tienjarige, breed verspreide ‘Starcatchers’-project “experiences primed to enhance 

children’s learning and development and has the potential to create difference through innovative 

pedagogical approaches, in partnership with artist, arts venues, education and child-care settings and 

families”. Hierdoor zijn Stichting 2+, het Laaktheater/Dakota en Stichting MOOI geïnspireerd en is het 

proefproject Jong Beginnen opgezet, waarin beeldend kunstenaars, dansers, muzikanten en 

theatermakers werden gekoppeld aan peuters, hun ouders en leidsters. 

Doel van Jong Beginnen is om te voorzien in de lacune van artistieke prikkels en expressieve 

ontwikkeling van de allerkleinsten: kinderen worden in de ontmoetingen sociaal, emotioneel, in de 

taalontwikkeling en in de motorische ontwikkeling gestimuleerd. Verder is het doel ouders meer kennis 

over de ontwikkeling van kinderen en het belang van spel, plezier en creativiteit daarbij te bieden en om 

leidsters instrumenten in handen te geven hun werk in de peutergroep met eigen creativiteit te verrijken. 

Kunstenaars laten zich inspireren door het samenwerken met de kinderen. 

De innovatieve maatregel bestaat uit: 

• introductie theaterweek in het theater of gymzaal als vrije ruimte; 

• workshop voor leidsters waarin ingegaan wordt op het belang van ruimte scheppen voor de 

al aanwezige creativiteit in jonge kinderen en ze leren om participatief te observeren; 

• kunstenaars die, in een schooljaar, vier keer in de groepen van voorscholen komen en 

materiaal meenemen en allen uitdagen om deelgenoot te zijn van een creatieproces; 

• afsluitende voorstelling of installatie in een theater dat samen met de ouder wordt bezocht; 

• intervisie en borging van geleerde door coördinerende VVE-coach. 

Verwachte effecten 

Het Starcatchers-project in Schotland is enkele keren wetenschappelijk geëvalueerd. Het grootste effect 

is dat kinderen die vanaf jonge leeftijd een breed aanbod van creatieve activiteiten ervaren hoger scoren 

wat betreft cognitief vermogen dan kinderen met minder ervaring met deze activiteiten.  

In de kunstontmoeting gebeurt veel wat ongrijpbaar maar wel voelbaar is. In Den Haag streven we naar 

opbrengsten bij de verschillende actoren: 

• kinderen nemen samen met de kunstenaars deel in het creatie proces, het is een 

gelijkwaardige uitwisseling. Ze zijn betrokken bij de activiteiten. Ze zijn in hoge mate 

creatiever, minder onrustig, uiten verbale reacties, langduriger geconcentreerd en flexibeler 

in veranderingen. Vanuit groeiend zelfvertrouwen en concentratie wordt (meer) geleerd. Taal 

is geen barrière om in contact te zijn; 

• ouders worden op een speelse manier uitgedaagd hun kind te volgen, deel te nemen. Ze 

worden meer betrokken bij de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van hun 

kinderen. Ze zijn verrast door de concentratie en het meespelen. En leren spelen met hun 

kind; 

• pedagogisch medewerkers worden gestimuleerd en geïnspireerd in hun creatieve 

vermogens. In het dagelijks werk worden creatieve activiteiten verbreed en verankerd; 

• kunstenaars worden geïnspireerd door aanwezigheid en uitwisseling met jonge kinderen en 

krijgen terug of ze geloofwaardig zijn. Er is directe, oprechte en spelende manier van contact 

maken; 

• het theater krijgt ander publiek binnen en samenwerking in de buurt wordt versterkt. 

Het proces naar de voorstelling doet er toe: de kracht ligt in de toenemende verbinding van alle actoren 

en de kwaliteit van het contact. Het mag persoonlijk blijven.  
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Samenwerking 

Het Laaktheater/Dakota , Stichting MOOI en Stichting 2+ trokken al samen op in het proefproject Jong 

Beginnen: 

• De missie van Laaktheater/Dakota is om door middel van kunst en cultuur de kwaliteit van 

leven en leefbaarheid in Laak en Escamp te vergroten. Kunst, verbeelding en creativiteit 

worden als integraal onderdeel van het mens-zijn gezien. De theaters willen alle bewoners 

met cultuur in aanraking brengen, al vanaf heel jonge leeftijd. Naast kinderen worden 

volwassenen in dit project zelf toeschouwer en participant: ze kunnen hun ervaringen 

waarachter delen met de kinderen omdat ze zelf ook de combinatie van beweging, 

zintuiglijke waarneming en kennis hebben ondergaan. 

• ‘MOOI verbindt mensen’ door als professionele organisatie en maatschappelijk ondernemer 

samen met burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten vorm en inhoud te geven aan 

modern welzijnswerk. Met dit project worden taalachterstand verkleind, ouderbetrokkenheid 

vergroot en leidsters geprofessionaliseerd. 

• Stichting 2+ bevordert de productie van kwalitatief hoogwaardige (podium)kunsten voor de 

allerkleinsten en hun volwassen begeleiders. Ze begeleidt professionele kunstenaars die 

kinderen en de ouders op zoeken. Dit gebeurt in Jong Beginnen waar aan kinderen en hun 

ouders, die minder de kans krijgen een theater te bezoeken, kunstontmoetingen en daarmee 

bijzondere ervaringen en verdieping aangeboden worden. 

Vanuit de gemeente Den Haag wordt dit project gemonitord. Leerervaringen zullen via reguliere 

overleggen en communicatiekanalen vanuit de betrokken voorschoolkoppels naar andere educatieve 

partners en theaters worden verspreid. Gestreefd wordt om het aantal voorscholen en zo mogelijk 

theaters elk jaar met nieuwe (experimentele) groepen uit te breiden, zodat leerervaringen getoetst 

kunnen worden en hierop voortgebouwd wordt. 
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Gemeente Dordrecht 

Titel:  Let’s nudge - een pragmatische en effectieve kijk op OOG 

Thema: Ouderbetrokkenheid 

Uitwerking 

Deze maatregel bundelt een aantal bewezen effectieve interventies rondom taalverwerving, 

onderwijsondersteunend gedrag en gedragspsychologie. Het is een verdere uitwerking van de in Utrecht 

ontwikkelde (en onderzochte) module ‘ouder als tutor’. De aanpak komt voort uit de constatering dat 

bestaande methodieken teleurstellende resultaten laten zien en kent de volgende uitgangspunten: 

1. Onderwijs Ondersteunend gedrag is de meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid. 

2. OOG in de voor- en vroegschoolse periode moet zich richten op ‘home literacy’. 

3. Programma’s die veel van ouders vragen zijn in de regel het minst succesvol. 

4. Bestaande programma’s zijn te eenzijdig gericht op de inhoud en te weinig op het 

bewerkstelligen en bestendigen van gedragsverandering.  

5. Effectief inzetten nieuwe media. 

Centraal staat de inzet van digitale prentenboeken. Professor Bus (Leiden) spreekt in dit verband van 

‘doorbraaktechnologie’ en van een ‘laagdrempelig en tegelijkertijd zeer effectief instrument om ouders 

toe te rusten op hun onderwijsondersteunend gedrag’. De grote mogelijkheden blijven onderbenut, zowel 

thuis als binnen de VVE groepen. In samenwerking met diverse experts werd een samenhangend model 

ontwikkeld, van op elkaar afgestemde interventies en samenwerkingspartners, om het leesgedrag thuis 

en op de instelling blijvend te beïnvloeden: 

1. Leidsters worden getraind in het effectief gebruik van digitale prentenboeken in hun groep; 

2. Ouders worden opgeleid als leestutor van hun eigen kind; 

3. Er is een digitaal volgsysteem ontwikkeld om het leesgedrag thuis te monitoren; 

4. Alle ouders worden gekoppeld aan de VoorleesExpress;  

5. Voorleesexpress en instelling werken nauw samen; 

6. Gedragswetenschappers ontwikkelden ‘nudges’ en oudercommunities op maat. 

Verwachte effecten 

Digitale prentenboeken hebben, mits gestructureerd ingezet, een groot effect op de woordenschat (300 

woorden per jaar) en verhaalbegrip van peuters en kleuters (Prof. AG Bus, Universiteit Leiden).  

Het – indirecte – effect van de Dordtse maatregel: 

Een reële vooruitgang in de taal- en cognitieve ontwikkeling van doelgroeppeuters. Vast te stellen 

middels toets- en observatie-instrumenten. Concreet streven we een afname van 25% achterstand na, 

tussen de 2,5 en 4 jaar, exclusief door deze innovatie. Nader te vertalen in termen van de betreffende 

meetinstrumenten. 

Voorwaardelijk aan dit hoofdeffect benoemen we de volgende opbrengsten (combinatie thuis en 

centrum-gericht): 

1. Blijvende gedragsverandering ouders (in termen van iedere dag (voor)lezen); 

2. Deskundigheidsbevordering PM’ers (interactief voorlezen in het algemeen, 

deskundigheidsbevordering in het bijzonder); 

3. Uitbouw en verdieping van de sterke kanten van praktijkprogramma’s (VoorleesExpress, 

Bereslim); 

4. Ontwikkelen en toepassen gedragspsychologische interventies (nudges); 

5. Structurele samenwerking en afstemming tussen instelling en partners; 

6. Ontwikkeling optimale model gebruik digitale boeken. 

Met deze innovatie trekken we lering uit de teleurstellende resultaten (met OOG Thuis) tot dusver. Door 

de combinatie van wetenschappers, methode-ontwikkelaars, beleids- en praktijkexperts hebben we een 

goed onderbouwde innovatie met enkele fundamenteel nieuwe aspecten. Ouders en PM-ers kunnen heel 
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gericht en concreet aan de slag ermee. Middels een monitoringsysteem wordt de implementatie gevolgd. 

Zo menen we bij te dragen aan een daadwerkelijke kwaliteitsverbetering VVE. 

Samenwerking 

In Dordrecht gaan 4 voorscholen van SDK deelnemen aan deze innovatie. De volgende 

organisatiestructuur is al ontwikkeld: 

- Een stuurgroep met gemeente Dordrecht, Vinci en SDK;  

- Een projectteam met SDK, Vinci, VoorleesExpress en Bereslim; 

- De projectleiding is in handen van Vinci, coördinator en initiator van deze nieuwe innovatie. 

Op de 4 deelnemende voorscholen gaan 4 groepen deelnemen, in totaal maximaal 64 peuters (waarvan 

circa 55 doelgroeppeuters) en circa 100 ouders. Daarnaast stelt SDK overige VVE-groepen beschikbaar 

als controlegroep.  

De innovatie zelf wordt momenteel al ontwikkeld o.l.v. Vinci. Uitgeverij Bereslim (i.s.m. Universiteit 

Groningen), de VoorleesExpress (landelijk en lokaal) en de gedragspsychologen van duwtje.com werken 

samen binnen dit project. 

Deze maatregel is verder ingebed in een samenwerkingsverband van zes gemeenten: Dordrecht, Ede, 

Lelystad, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Zij hebben een gedeelde visie op het belang van permanente 

professionalisering en kwaliteitsverbetering in de professionele leergemeenschappen op centrum-, 

school- en stedelijk niveau. 
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Gemeente Heerlen 

Titel:  Reflectief practicum VVE 

Thema: Doorlopende leerlijn van voorschool naar de basisschool 

Uitwerking 

Elke VVE-peuterspeelzaal in Heerlen is gekoppeld aan een VVE-basisschool. Een VVE-koppel bestaat uit 

de beroepskrachten van peuterspeelzaal en basisschool met VVE in hun takenpakket. Het reflectief 

practicum VVE is een systeem van interne en externe audits. Bij de interne vve-audits kijken de 

koppelpartners bij elkaar in de keuken. Bij de externe vve-audit bezoekt een koppel van peuterspeelzaal 

en basisschool een ander koppel.  

Het reflectief practicum VVE is een nieuw onderdeel van het intern kwaliteitszorgsysteem. In de 

afgelopen periode stonden binnen dit kwaliteitszorgsysteem koppeloverleg en netwerkbijeenkomsten 

centraal. Een koppel heeft structureel overleg, waarin het accent ligt op de kwaliteitscriteria en de op de 

betreffende locatie behaalde scores. Bij de netwerkbijeenkomsten ligt de focus bij verdieping van 

relevante onderwerpen in het kader van VVE. Het reflectief practicum VVE brengt het intern 

kwaliteitszorgsysteem op een nog hoger plan. Intercollegiaal leren in de praktijk en reflectie op het eigen 

functioneren staan hierbij centraal. In het tweede deel van het schooljaar 2015-2016 heeft een pilot 

interne audit plaatsgevonden met 4 koppels met de interne audit. De bevindingen uit deze pilot tonen de 

toegevoegde waarde ervan aan. 

Een projectleider/coördinator is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en evaluatie van het 

reflectief practicum. De begeleiding van zowel de interne als de externe audit ligt in handen van een HBO 

opgeleide beroepskracht.  

Verwachte effecten 

Het opleidings- en inkomensniveau bij de Heerlense bevolking blijft sterk achter bij het landelijk 

gemiddelde. De doelgroepdefinitie voor VVE breiden wij mede daarom uit naar alle kinderen in een 

achterstandspositie. Wij willen kinderen in een kwetsbare positie een maximale kans bieden op een 

goede ontwikkeling en toekomst. VVE is een belangrijk instrument hiervoor. De kwaliteit van het 

uitgevoerde VVE-programma heeft een directe relatie met de vakkennis en pedagogische kwaliteit van 

de uitvoerende beroepskracht. Dat geldt zowel voor voor- als vroegschool. Ook vinden wij het belangrijk 

dat vroegschoolse educatie optimaal optimaal aansluit op de voorschoolse, zodat er sprake is van een 

kwalitatief goede doorgaande leerlijn. Het reflectief practicum zet in op de verbetering van die 

professionele kwaliteit en de doorlopende leerlijn en geeft daarmee een impuls aan de kwaliteit van VVE. 

Verwachte effecten 

- betere samenwerking tussen voor- en vroegschool (afstemming, warme overdracht) 

- hogere kwaliteit pedagogisch/didactisch handelen 

- meer inzicht en begrip voor elkaars werk 

- meer zelfvertrouwen op de werkvloer 

- een vloeiende overgang tussen voor- en vroegschool 

- versterking van de doorgaande lijn 

- verdere professionalisering van de Heerlense voorschoolse voorziening. 

Het resultaat dat we uiteindelijk hiermee beogen is dat er meer kinderen zonder onderwijsachterstand 

doorstromen naar de vroegschool en vanuit de vroegschool naar groep 3 en verder. Dit toetsen we door 

de resultaten van het individuele kind in het kindvolgsyseem bij te houden en te evalueren. 

Samenwerking 

De partners binnen dit project zijn gemeente, Peuterspeelzaalwerk Heerlen en de schoolbesturen Innovo 

en Movare. Deze partners zijn vertegenwoordigd in het LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) en in de 

daarvan afgeleide werkgroep Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De werkgroep OAB bewaakt de met 

het Rijk en de gemeentelijke partners gemaakte bestuursafspraken. Het intern kwaliteitszorgsysteem is 

hiervan onderdeel. De projectleider/coördinator rapporteert aan de werkgroep OAB en is belast met de 

volgende taken: 
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- opstart en coördinatie van de uitvoering van het project; 

- toezicht op een adequate uitvoering van het voorgestelde activiteiten- 

- programma; 

- toezicht op de kwaliteit van de uitvoering; 

- maken van afspraken over samenwerking en afstemming met elkaar c.q. communicatie naar 

directie en andere koppelorganisaties; 

- monitoring: bijhouden voortgang project vve interne en externe audit; 

- evaluatie van het project en de opbrengsten; 

- PR en communicatie. 

Per koppel is er één auditteam. Dit bestaat uit een tweetal medewerkers van zowel voor- als  

vroegschool. Deze medewerkers worden ondersteund door een ervaren auditor die het proces en de 

inhoudelijke kwaliteit van de betreffende audit bewaakt. Deze auditbegeleider treed tevens op als 

contactpersoon en is voorzitter van het auditteam.  

Er zijn in de gemeente Heerlen 18 VVE koppels peuterspeelzaal – basisschool. Een deel van de koppels 

heeft geparticipeerd in de pilot, een deel voert de maatregel op korte termijn in. Een aantal koppels stapt 

in na afloop van de projectperiode. Zo ontstaan er twee ruime controlegroepen. 
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Gemeente Leiden 

Titel:  Motivatie als motor voor professionalisering 

Thema: Continue professionalisering van de beroepskrachten voorschoolse educatie 

Uitwerking 

De continue professionalisering van pedagogisch medewerkers (PM’ers) in de voorschoolse educatie is 

een belangrijke voorwaarde om de benodigde kwaliteit van vve-aanbod te kunnen bieden.  De 

professionalisering heeft als doel om de competenties en vaardigheden van de PM’ers te verhogen. Voor 

een maximale opbrengst van het aanbod van scholing, nascholing en coaching, zijn gemotiveerde PM’ers 

een voorwaarde. Belangrijk is dat de organisaties openstaan voor het benutten van het potentieel van de 

PM’ers. 

De innovatieve maatregel die wij voorstellen is: onderzoeken hoe de motivatie van PM’ers voor 

professionalisering verhoogd kan worden in samenhang met het bewustwordingsproces met betrekking 

tot hun talenten. 

Onze aanname is dat medewerkers die gemotiveerd zijn om te professionaliseren meer leren van de 

aangeboden scholing en coaching, zich meer bewust zijn van wat zij als persoon willen leren en hoe ze 

het beste leren. Inzicht in eigen talenten en mogelijkheden om deze te kunnen inzetten binnen de 

organisatie vinden wij hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Ons voorstel is geïnspireerd op het in juni 2016 verschenen proefschrift van Menno Mennes: ‘de Theatro 

Motivarum, Motivation: in search of Essentials.’ Hij ontwikkelde een nieuw motivatiemodel en heeft de 

toepassing van dit model onderzocht in verschillende soorten organisaties. 

In navolging van bovenstaand onderzoek wordt als eerst onderzocht of pedagogisch medewerkers een 

hogere motivatie voor professionalisering krijgen na herhaald geïnterviewd te zijn aan de hand van een 

daarvoor ontwikkelde gestructureerde vragenlijst. Hierna wordt onderzocht of deze verhoogde motivatie 

ten opzichte van controlegroepen effecten heeft op de kwaliteit van het VVE-aanbod. 

Verwachte effecten 

Dissertatie-onderzoek van Mennes (2016) wijst uit dat deelname aan meerdere interviews, uitgevoerd 

middels een daarvoor ontworpen gesprekskader, leidt tot hogere motivatie van werknemers.  

Verwacht wordt dat herhaaldelijk afnemen van persoonlijke interviews, via het daarvoor ontwikkelde 

gesprekskader, zorgt voor betere inzichten in eigen talenten en een verhoogde motivatie bij PM’ers. Deze 

verhoogde motivatie leidt, naar verwachting, naast een verhoging van de eigenwaarde en het 

werkplezier, ook tot een verbetering van de kwaliteit op inzet en professionalisme van de PM’er ten 

opzichte van de controlegroep.  

De verhoogde motivatie en toenemende professionalisering van PM’ers leiden tot betere prestaties en 

grotere effectiviteit in hun uitvoerende taken. De verhoogde professionaliteit van de PM’er zorgt ervoor 

dat het kind een beter aanbod krijgt, wat ten goede komt aan prestaties, welzijn en ontwikkeling van het 

kind. Ouders ervaren verbetering in kwaliteit indirect. Toenemend professionalisme leidt daarmee ook tot 

verbetering van de kwaliteit van vve.   

Daarnaast versterkt de verbeterde professionaliteit van de medewerker zijn/ haar positie op de 

arbeidsmarkt en in netwerken.  

Het is hierbij van belang dat in de organisatiecultuur voldoende mogelijkheden zijn om eigen talenten in 

te zetten, ter ontwikkeling van het functioneren van de PM’er en om ieders potentieel ten volle te 

benutten. In een dergelijke organisatiecultuur moet bijvoorbeeld gedacht worden aan welwillendheid om 

te leren en floreren middels scholing- en coachingsmogelijkheden.  

Ons voorstel is er dus niet op gericht om het VVE-aanbod op de schop te nemen. Wij zetten in op het 

vernieuwen en verbeteren van de gesprekcyclus van de PM’er met zijn/haar leidinggevende. 

Samenwerking 

In het innovatiecentrum werken de volgende partijen samen:  

www.nro.nl/vve
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De gemeente Leiden ziet sociale innovaties en kennisvalorisatie door samenwerking tussen onderwijs en 

wetenschap als belangrijk en passend bij Leiden als kennisstad. Het VVE innovatie idee sluit aan bij de 

wens om, als aanjager, haar ontwikkelingsvisie te vergroten. 

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) is een samenwerking van meer dan 40 partijen. Doel 

is om de talenten van kinderen van 0 – 24 jaar te vinden en verder te ontwikkelen. Daartoe organiseert 

en faciliteert De Leidse Aanpak scholings- en netwerkactiviteiten ter bevordering van kennisdeling en 

kennisontwikkeling.  

SPL verzorgt peuterspeelzaalwerk in Leiden en omgeving. SPL vindt het belangrijk dat ieder kind de kans 

krijgt om zich spelenderwijs optimaal te kunnen ontplooien. De medewerkers sluiten met hun begeleiding 

en aanbod aan op de kinderen in de groep. In Leiden heeft SPL 13 VVE locaties, met in totaal 22 VVE 

groepen. 

Bij Smallsteps kinderopvang geloven we in de kracht van ieder kind en in de kracht van elke 

medewerker. Vanuit deze visie bieden we activiteiten aan en ondersteunen we kinderen en medewerkers 

in hun ontwikkeling. Leiden telt 3 VVE locaties van Smallsteps. Elke vestiging heeft 2 VVE groepen.  

De Universiteit Leiden is een vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteit.  

Alle deelnemende partijen zijn in de opgestelde werkgroep voor het innovatie idee VVE 

vertegenwoordigd, waardoor elke partij een stem heeft in de samenwerking in het innovatiecentrum. De 

werkgroep blijft tijdens de onderzoekslooptijd gehandhaafd, waardoor continuïteit gewaarborgd blijft.  

Alle partijen werken langere tijd samen en zijn allen partner van de LATO.  

 

www.nro.nl/vve

