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In deze memo lees je wat de gevolgen zijn voor VE-aanbieders die momenteel werken met de VE-

programma’s Peuterplein en Kaleidoscoop. Voor deze VE-programma’s geldt dat opname in de 

databank Effectieve jeugdinterventies, die beheerd wordt door het NJi, is beëindigd. In de bijlage 

vind je beknopte informatie over de databank Effectieve jeugdinterventies. 

 

1. Algemeen 
 

In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staat in artikel 4 lid 4: 

‘De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 

voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 

brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie met 

betrekking tot de kennis en vaardigheden, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met e, worden 

onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, 

evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.’ 

Het gaat om: 

a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,  
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 

rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,  
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod VE,  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen,   
e. de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind 

van voor- naar vroegschoolse educatie.  
 

Uit bovenstaande vloeit voort dat periodieke scholing over deze vijf onderwerpen voor iedere 

pedagogisch medewerker in de VE wettelijk verplicht is. De frequentie daarvan is niet wettelijk 

vastgesteld.  

De scholing kan heel specifiek de (her)certificering voor het VVE-programma zijn, maar ook 

algemene scholing zoals bijvoorbeeld de verdieping op een bepaald VE-thema, coaching op de 

werkvloer of beeldcoaching. Achterliggende gedachte is dat de pedagogisch medewerkers up-to-

date blijven in hun kennis en vaardigheden over de ontwikkelingsstimulering van peuters binnen de 

setting van VE. 

Met betrekking tot het VVE-programma staat in artikel 5 van het Besluit: ‘Voor de voorschoolse 

educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de 

ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-

emotionele ontwikkeling.’ Opname van het VVE-programma in databank Effectieve 

jeugdinterventies is geen wettelijke eis. 
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2. Peuterplein 
 

Stand van zaken 

De opname van Peuterplein in de databank Effectieve jeugdinterventies is per 1 januari 2022 

beëindigd. Uitgever Malmberg heeft besloten geen herbeoordeling aan te vragen.    

Het VVE-programma en de materialen blijven te koop. Malmberg biedt geen train-de-trainer sessies 

meer aan. Wel blijven er mogelijkheden voor pedagogisch medewerkers om trainingen te volgen bij 

trainers in Peuterplein. 

 

Gevolgen voor pedagogisch medewerkers 

Met een certificaat van Peuterplein is de pedagogisch medewerker inzetbaar op een VE-groep. Her-

certificering is niet vereist voor de geldigheid van het certificaat. Periodieke bijscholing (wat ook een 

algemene bijscholing mag zijn) zoals bedoeld in het Besluit is uiteraard wel een vereiste, zie de uitleg 

onder kopje ‘algemeen’.  

 

Gevolgen voor trainers 

Bij Peuterplein geldt voor trainers met een licentie geen verplichting van periodieke bijscholing. 

Trainers van Peuterplein kunnen pedagogisch medewerkers blijven trainen voor dit programma.  

 

Gevolgen voor VE-aanbieders 

Vanuit de landelijke wetgeving zijn er geen belemmeringen om door te gaan met Peuterplein.  

Er zijn gemeenten die opname in de databank als voorwaarde opnemen voor subsidie/aanbesteding.  

In dat geval moeten de VE-aanbieder en de gemeente in overleg.  Mogelijk kan de voorwaarde 

geschrapt worden of kan Peuterplein als VVE-programma in de subsidievoorwaarden/ 

aanbestedingseisen worden opgenomen. 

Als de gemeente vasthoudt aan de eis van opname in de databank, dan moet de VE-aanbieder een 

ander VVE-programma uit de databank gaan toepassen, of zich als VE-aanbieder terugtrekken.  
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3. Kaleidoscoop 
 

Stand van zaken 
 
De opname in de databank Effectieve jeugdinterventies eindigde per 9 maart 2022. Licentiehouder 

NJi gaat op voor een herbeoordeling. Bij een positief oordeel wordt de opname in de databank met 

5 jaar verlengd. De reden om herbeoordeling aan te vragen is dat al Ingezette trajecten kunnen 

worden afgerond met een certificaat dat voldoet aan de eis dat het een programma uit de databank 

betreft.  

NJi bouwt haar activiteiten met betrekking tot Kaleidoscoop af en start geen nieuwe 
trainingstrajecten meer voor pedagogisch medewerkers en trainers. Her-certificering is niet meer 
mogelijk. Trainingstrajecten die vóór 2022 zijn gestart, worden in 2022 en 2023 voltooid.  

Met ingang van 2024 stoppen alle trainingen aan pedagogisch medewerkers en trainers en zijn het 
programma en de materialen niet meer te koop.   

Een certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Bovenstaande betekent dat uiterlijk in 2026 (3 jaar 
ná 2023) alle certificeringen van pedagogisch medewerkers en licenties van trainers hun geldigheid 
hebben verloren. Maar voor veel pedagogisch medewerkers en trainers is dit al eerder het geval, 
afhankelijk van de datum waarop zij hun certificaat/licentie hebben gekregen.  
 

Gevolgen voor pedagogisch medewerkers 

Training van pedagogisch medewerkers is een verplicht onderdeel van Kaleidoscoop. Een 

driejaarlijkse bijscholing om het certificaat geldig te houden is ook een verplicht onderdeel van het 

programma. De initiële scholing is in 2022 en 2023 alleen nog beschikbaar als die voór 2022 is 

gestart. Omdat er geen mogelijkheden meer zijn voor her-certificering, verliest het certificaat van de 

geschoolde pedagogisch medewerkers zijn geldigheid.   

 

Gevolgen voor trainers 

Trainers van Kaleidoscoop hebben een licentie die 3 jaar geldig is. Na deze 3 jaar moeten de trainers 

weer bijgeschoold worden. Omdat dit niet meer mogelijk is, vervalt de licentie (afhankelijk van de 

datum van de licentie) in de komende periode.  

 

Gevolgen voor VE-aanbieders 

VE-aanbieders die met Kaleidoscoop werken moeten zich, afhankelijk van de data waarop 

certificaten van pedagogisch medewerkers c.q. licenties van trainers vervallen, op korte termijn 

oriënteren op een ander VVE-programma of zich als VE-aanbieder terugtrekken. 

Als VE-aanbieders kiezen om met een ander VVE-programma te gaan werken, is het van belang dat 

tijdig wordt voldaan aan de eventuele randvoorwaarden van dat programma (zoals bewijzen van 

deelname aan trainingen, eventuele certificering van pedagogisch medewerkers en licenties van 

trainers).  
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Bijlage: Databank Effectieve jeugdinterventies 

 

De databank Effectieve jeugdinterventies bevat beschrijvingen van programma's voor hulp bij 

opgroeien en opvoeden. VVE-programma’s zijn ook in deze databank opgenomen. De interventies 

worden door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld. 

VVE-programma's krijgen naast het reguliere oordeel ook een oordeel over de mate waarin het 

programma voldoet als vve-programma volgens het 'Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie'. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt dit aan de hand van 

criteria die zij heeft opgesteld op basis van dit Besluit.  

 

De commissie kan een interventie erkennen op vier niveaus: 

1. Goed onderbouwd 

2. Eerste aanwijzingen voor effectiviteit 

3. Goede aanwijzingen voor effectiviteit 

4. Sterke aanwijzingen voor effectiviteit 

 

Het oordeel van de erkenningscommissie is vijf jaar geldig. Daarna beoordeelt de commissie de 

interventie opnieuw.  

Meer informatie over de databank Effectieve jeugdinterventies en de daarin opgenomen VVE-

programma’s vind je op de site van het NJi.  
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