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Vraag 

Wat draagt meer bij aan de ontwikkeling van peuters: een vve-aanbod met gelijkblijvende 
intensiteit of een aanbod met toenemende intensiteit? 

 

Kort antwoord 

Er zijn geen studies beschikbaar die gelijkblijvende intensiteit van VVE direct hebben 
vergeleken met toenemende intensiteit (in contacturen per week). Voor de intensiteit van 
een programma gezien als de looptijd in maanden in combinatie met het aantal 
contacturen per week, geldt dat een langere looptijd in maanden samenhangt met een 
betere cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Starten vanaf 2 jaar zorgt ervoor dat 
een VVE-programma langer aangeboden kan worden en vroegtijdig beginnen loont. 
Overigens hebben proceskenmerken (zoals het aanbieden van een hoge educatieve 
kwaliteit) meer effect op de opbrengsten van VVE dan structurele kenmerken zoals duur 
in maanden en intensiteit in uren per week.  

 

Toelichting antwoord 

Met ingang van 2020 zijn alle gemeenten Nederland verplicht om het voorschoolse 
educatieve (VVE) aanbod voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand uit te 
breiden van 10 uur per week naar 16 uur per week. Conform de wet moet er vanaf 
januari 2020 960 uur in totaal worden aangeboden waarbij alleen de uren van 2,5- tot 4-
jarigen meetellen (Ketelaar, Wilsing, Hoogenboom & Jepma; 2019). Veel gemeenten 
buigen zich daarom over de vraag hoe het VVE-aanbod in te delen. Daarbij speelt de 
vraag wat meer bijdraagt aan de ontwikkeling van peuters: een VVE-aanbod met 
gelijkblijvende intensiteit (16 uur per week vanaf 2,5 jaar) of een aanbod met 



 
 
 

 
 

toenemende intensiteit (bijv. 11 uur p/w voor 2,5-3 jaar, 16,5 uur p/w voor 3-3,5 jaar, 
en 22 uur p/w voor 3,5-4 jaar). In dit antwoord zullen we eerst op basis van bestaande 
literatuurstudies ingaan op factoren als de beginleeftijd, duur en intensiteit. Daarna 
worden overige kenmerken die samenhangen met de intensiteit besproken.  

 

Structurele kenmerken 

Beginleeftijd 

Uit het Pre-COOL onderzoek, blijkt dat kinderen van 2 jaar al aanzienlijk van elkaar 
verschillen in taal- en cognitieve vaardigheden (Slot & Leseman, 2019). Bij kinderen 
tussen de 3 en 4 jaar oud die VVE volgden zijn de onderlinge verschillen kleiner 
geworden en dat inhaaleffect is groter voor kinderen die een VVE-programma volgen dan 
voor kinderen die naar een kinderopvang gaan (Slot & Leseman, 2019). Uit een 
grootschalige internationale review over ‘Early Childhood Education and Care’ komt naar 
voren dat starten met VVE op een beginleeftijd van 2 tot 3 jaar het meest voordelig is 
voor de cognitieve-, taal- en sociale ontwikkeling van kinderen op de korte en op de 
lange termijn (Melhuish et al., 2015). Volgens een cross-nationale vergelijkingsstudie 
(TIES) draagt een vroege start in educatieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld in 
Frankrijk op een leeftijd van 2 jaar (ecole maternelle), bij aan grotere kansengelijkheid 
voor met name kinderen uit migrantengezinnen waar een andere taal dan de nationale 
taal wordt gesproken (Slot & Leseman, 2019). Een andere studie van Loeb en collega’s 
(2007) laat zien dat starten met VVE op een beginleeftijd tussen de 2 en 3 jaar een 
positieve relatie heeft met hogere lees- en rekenscores op vijfjarige leeftijd. Een derde 
Australische studie laat alleen betere cognitieve uitkomsten zien op 7-jarige leeftijd bij 
kinderen die vanaf 2-jarige leeftijd, vergeleken met voor 2 of na 4-jarige leeftijd, gebruik 
hebben gemaakt van een VVE-programma (Coley et al., 2013). Verlaging van de leeftijd 
waarop kinderen gebruik kunnen maken van VVE verkleint de educatieve kloof en zorgt 
voor een langere VVE-looptijd.  

 
Duur 

Volgens een literatuurstudie van Nap-Kolhoff et al. (2008), wordt in verschillende landen 
over het algemeen een klein significant effect gevonden met betrekking tot de duur van 
een VVE-programma, namelijk hoe langer; hoe beter. Verschillende studies binnen een 
groot project in Engeland (The Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Project) 
leiden tot de conclusie dat hoe langer (tijd in maanden) kinderen op pre-school 
doorbrengen, hoe beter de korte termijn uitkomsten op de sociale ontwikkeling en 
cognitieve ontwikkeling (Hall et al., 2013; Sylva et al., 2004; Sammons et al., 2014). Op 
de lange termijn (bij 16 jaar) werd gevonden dat kinderen die langer dan 2 jaar op de 
pre-school hadden doorgebracht drie keer meer kans hadden op het doorlopen van een 
hoger opleidingsniveau vergeleken met kinderen die nooit op een pre-school hadden 
gezeten (Sammons et al., 2014). In Amerika werd gekeken naar het VVE-programma 
Headstart en lieten de resultaten zien dat de kinderen die twee jaar hadden deelgenomen 
aan het programma (vergeleken met een jaar deelnemen) hogere scores hadden met 
betrekking tot receptieve woordenschat, rekenen, lezen, en betere executieve functies 
hadden (Shah et al., 2017). Ook in China werd een langere duur (drie jaar) gerelateerd 



 
 
 

 
 

aan goede cognitieve uitkomsten, maar ook aan meer gedragsproblemen bij de kinderen 
(Li, Lv, & Huntsinger, 2015). Alhoewel een langere duur van een interventie betere 
uitkomsten laat zien, blijkt uit ander onderzoek dat het verlengen van de duur door nog 
eerder te beginnen (voor de leeftijd van 2) geen effect heeft (Sammons et al. 2008). 
Bovendien blijkt uit een meta-analyse van Gorey (2001) dat intensieve (lange looptijd in 
maanden) interventies grote en blijvende (van vijf tot tien jaar) cognitieve effecten laten 
zien. 

Intensiteit in uren per week 
De intensiteit van een programma; de looptijd in maanden in combinatie met het aantal 
contacturen per week, heeft ook invloed op de effectiviteit van VVE-programma’s. Robin, 
Frede & Barnett (2006) vergeleken een programma van 8 uur per dag voor 45 weken per 
jaar met (op hoofdlijnen) hetzelfde programma verkort naar 3 uur per dag voor 41 
weken. Hun resultaten lieten zien dat de kinderen die hadden deelgenomen aan het 
intensieve programma significant meer leerwinst hadden wat betreft woordenschat en 
vroege rekenvaardigheden (Robin, Frede & Barnett, 2006).  
 
 

Educatieve kwaliteit en interactievaardigheden  

De bovengenoemde structurele kwaliteitskenmerken (beginleeftijd, duur en intensiteit) 
gelden als randvoorwaarden voor het bewerkstelligen van positieve effecten, maar de 
proceskenmerken zoals de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers en 
de kwaliteit van het programma spelen een grotere rol voor positieve kind uitkomsten 
(Slot & Leseman, 2019; Veen & Leseman, 2015; Veen et al., 2014). Specifiek heeft het 
onderzoek ‘Pre-COOL’ getoond dat de positieve effecten van een VVE-programma sterk 
afhankelijk zijn van verscheidene kwaliteitsmaten, namelijk de kwaliteit van de 
uitvoering, interacties en het curriculum van spel en activiteiten. Ook het onderzoek van 
De Haan, Leseman en Elbers (2011) benadrukt het belang van de uitvoering en kwaliteit 
van een VVE-programma en niet de aanwezigheid van een programma alleen. 

 

Conclusie  

Er zijn geen studies uitgevoerd die een gelijkblijvende intensiteit direct hebben 
vergeleken met een toenemende intensiteit van een programma. Wel zijn de mogelijke 
voordelen en nadelen van gelijkblijvende versus toenemende intensiteit (aanbod variatie 
per leeftijd, bijv. 11 uur p/w voor 2,5-3 jaar, 16,5 uur p/w voor 3-3,5 jaar, en 22 uur 
p/w voor 3,5-4 jaar) op een rijtje gezet in een rapport in opdracht van het Ministerie van 
OCW (Ketelaar et al., 2019). Voordelen van een toenemende intensiteit zouden zijn: 
jongere kinderen worden minder belast, de drempel kan lager zijn voor ouders met jonge 
peuters, en de overgang naar school wordt mogelijk makkelijker voor de oudere peuters 
die wennen aan meer uren. De nadelen die genoemd worden zijn voornamelijk van 
organisatorische aard, zoals toenemende administratieve lasten bij de verantwoording en 
mogelijk wachtlijsten bij de doorstroom van een leeftijdsgroep naar de volgende 
leeftijdsgroep.  

De intensiteit van het programma hangt samen met de beginleeftijd en de duur van het 
programma. Tot nu toe wijst onderzoek uit dat een beginleeftijd tussen de 2 en 3 jaar 



 
 
 

 
 

voor het starten van een VVE-programma gunstig is. Ook laat onderzoek zien dat een 
langere loopduur (in maanden) van het programma het meest bevorderlijk is voor de 
ontwikkelingsuitkomsten van kinderen op de korte en op de lange termijn. Een start 
leeftijd van 2 jaar zorgt ervoor dat een langere looptijd van een programma mogelijk is 
en de resultaten zijn overwegend positief voor deze start leeftijd. Uiteindelijk is het van 
belang de proceskenmerken te waarborgen gezien de structurele kenmerken en de 
effectiviteit van een VVE-programma hiervan afhankelijk zijn.  
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