Wat draagt bij aan
kwaliteit en effectiviteit van VVE?
Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur
GEMEENTE
Wat kunt u vinden in dit overzicht?
Deze factsheet beschrijft een literatuuronderzoek
naar factoren die bijdragen aan de kwaliteit en
effectiviteit van VVE. Deze factoren zijn
geordend op de volgende niveaus >
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WAT WERKT IN VVE?

Voor deze factsheet is de recente (inter)nationale literatuur (wetenschappelijke studies, onderzoeksrapporten, adviesrapporten)
bestudeerd om de volgende vraag te beantwoorden: “Welke factoren dragen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van voor- en
vroegschoolse educatie (VVE)?” Waar mogelijk is onderzoek van eigen bodem gebruikt, omdat de resultaten van deze onderzoeken
het beste aansluiten bij het beleid en de praktijk van VVE in Nederland.

Er is gezocht naar factoren die van invloed zijn op:
· de kwaliteit van uitvoering van VVE
· de effectiviteit van VVE (de effecten op kinduitkomsten, zoals de Nederlandse taalontwikkeling, ontluikende geletterdheid en
gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling).
VVE wordt hier opgevat als het aanbieden van een speciaal, doelgericht ontwikkelingsstimulerend programma aan doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) en
doelgroepkleuters (groepen 1 en 2 van het basisonderwijs). Dit zijn kinderen die een risico lopen op (beginnende) onderwijsachterstanden op grond van minder
gunstige sociale, culturele en economische thuisomstandigheden. De bedoeling van VVE is het bieden van extra ontwikkelkansen voor doelgroepkinderen,
maar ook niet-doelgroepkinderen kunnen profiteren van VVE. VVE wordt bekostigd vanuit het (gemeentelijk) onderwijsachterstandenbeleid en in de praktijk
verzorgd door kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties (voorschoolse educatie) en basisscholen (vroegschoolse educatie) die samenwerken in een
voorschool-constructie.
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VOORAF

Hier kunt u lezen hoe dit overzicht tot stand is gekomen. VVE bestaat uit een complex geheel van werkwijzen, maatregelen, materialen,
activiteiten, competenties en randvoorwaarden. Samen zouden deze op doelgerichte en planmatige wijze moeten bijdragen aan de
brede ontwikkeling van jonge kinderen (doelgroeppeuters en -kleuters). Doelgroepkinderen krijgen hierdoor meer kans op een goede
start in het basisonderwijs en daarmee ook op succesvolle school-, arbeids- en levensloopbanen.
In het meeste onderzoek naar VVE wordt gekeken of VVE invloed heeft op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen (bijv.
woordenschat, Nederlandse taalontwikkeling, rekenkundige begrippen). Ook wordt er vaak gekeken of de effecten van VVE voor
verschillende groepen kinderen (sekse, doelgroep, etniciteit e.d.) verschillend zijn. In Nederland is er tot nu toe nog vooral aandacht
voor korte termijneffecten van VVE. In het buitenland wordt ook onderzoek gedaan naar de effecten op middellange (bijv. zitten blijven,
overgang naar voortgezet onderwijs, diplomaniveau) en lange termijn (bijv. werk, delinquent gedrag, gezondheid, levensverwachting).
Het nog lopende PreCOOL onderzoek zal de komende jaren meer uitsluitsel geven over de langere termijneffecten van VVE in
Nederland.
Kortom, onderzoek levert een groot aantal factoren en uitkomsten die inzicht kunnen geven in de werking van VVE.
In deze factsheet is een overzicht gemaakt van de werkzame factoren van VVE die worden beschreven in de
literatuur. Tijdens het lezen van dit overzicht is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat het gaat om
losstaande factoren uit een groot complex geheel aan factoren, op verschillende niveaus, die onderzocht zijn op hun
invloed op verschillende uitkomsten. Om toch inzicht te kunnen bieden in ‘wat werkt’ is in dit overzicht geprobeerd
om de werkzame bestanddelen voor het complexe geheel van VVE uit te pluizen. Hiermee hopen we een deel van het
antwoord te geven op de volgende vraag: Welke factoren op welk niveau dragen in welke mate bij aan kwaliteit en
effectiviteit van VVE?

HOE STERK ZIJN DE AANWIJZINGEN?
Sterke aanwijzingen:
meerdere nationale en internationale
wetenschappelijke studies vinden
een effect

Redelijke aanwijzingen:
een of enkele studies,
nationaal en/of internationaal,
vinden een effect

Enkele aanwijzingen:
het bewijs is minder sterk, bijvoorbeeld
omdat de onderzoeksmethode minder
wetenschappelijk verantwoord is of
omdat de bevindingen inconsistent zijn

De factoren zijn geordend op de volgende niveaus:
KIND, OUDERS, BEROEPSKRACHT, AANBOD, GROEP, ORGANISATIE EN GEMEENTE

KIND
Sekse
Er is geen sterk bewijs dat jongens of meisjes meer profiteren van VVE. Er zijn wel redelijke aanwijzingen dat jongens in
de onderbouw van de basisschool minder vaak blijven zitten wanneer zij in de peuterleeftijd VVE hebben gevolgd. Voor
meisjes werd dit resultaat niet gevonden. Melhuish 2015, Akgunduz 2016
Etniciteit en thuistaal
Kinderen met een niet-westerse achtergrond en kinderen die thuis naast het Nederlands, of in plaats van Nederlands, een
andere taal spreken, groeien sneller in hun woordenschat door VVE dan andere kinderen. Veen & Leseman 2016
Pm'er/leerkracht

Doelgroepstatus
Kinderen met een doelgroepstatus (in dit geval: ouders met een lage opleiding, niet-Westerse etniciteit of nietNederlandse thuistaal) nemen over het algemeen vaker deel aan VVE-voorzieningen met een hogere structurele en
proceskwaliteit. Dat komt onder andere omdat voorzieningen met veel doelgroepkinderen vaak meer financiële middelen
van de gemeente krijgen om kwaliteit te bieden dan voorzieningen met weinig doelgroepkinderen. Er worden redelijke
aanwijzingen gevonden dat doelgroepkinderen van deze hogere kwaliteit profiteren. Dit geldt alleen voor de voorschool
(peuteropvang), niet voor de vroegschool (basisonderwijs). Leseman 2017, Leseman & Veen 2016
Gezinssituatie
Er zijn sterke aanwijzingen om aan te nemen dat kinderen uit gezinnen met grotere achterstand (lage sociaaleconomische status, lage opleiding, niet-Westerse achtergrond) meer profiteren van VVE dan andere kinderen (d.w.z.
meer vooruitgang boeken op taal, rekenen, aandacht, sociaal-emotioneel).
Leseman 2017, Melhuish 2015, Sylva 2014, Tucker 2012
Startleeftijd
Starten met VVE bij een leeftijd tussen 2 en 3 jaar is effectiever dan starten op een oudere leeftijd. De aanwijzingen
hiervoor zijn redelijk. Ze komen echter uit internationale studies, die niet altijd vergelijkbaar zijn met de Nederlandse
situatie. Melhuish 2015

OUDERS
Ouderbetrokkenheid
Het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen is goed voor de ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het
meegeven van thuisopdrachten, (coachings)gesprekken, voorleesactiviteiten e.d. Er zijn sterke aanwijzingen in binnen- en
buitenlands onderzoek om dit aan te nemen.
Menheere 2010
Huisbezoeken
In onderzoek worden redelijke aanwijzingen gevonden dat het aanvullen van een VVE-programma met huisbezoeken aan het
gezin goed is voor de ontwikkeling. Deze huisbezoeken kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een professional van de
Pm'er/leerkracht(Zie ook Aanvulling met thuisprogramma bij Aanbod).
VVE-voorziening.
Melhuish 2015

BEROEPSKRACHT
Opleidingsniveau
Voorzieningen waarin ook hoger opgeleide pedagogisch medewerkers werkzaam zijn bieden een hogere emotionele
en educatieve proceskwaliteit (bijvoorbeeld betere interacties met de kinderen). In Nederland zijn hier redelijke
aanwijzingen voor, internationaal is er sterk(er) bewijs. In de pilot Startgroepen wordt de HBO’er op de groep ervaren
als een meerwaarde voor de voorschool.
Melhuish 2015, Slot 2015, Veen & Leseman 2015, Slot 2017, Slot 2018, Oberon 2015
Taal- en interactievaardigheden
Pedagogisch medewerkers moeten bepaalde vaardigheden hebben om de taaldoelen uit een VVE-programma te
vertalen
naar een effectief leerproces. Er zijn redelijke aanwijzingen dat de taal- en interactievaardigheden van
Pm'er/leerkracht
beroepskrachten in de voorschool te verbeteren zijn met professionaliseringsactiviteiten.
Suijkerbuijk en Kuiken (2010), Egert 2015

AANBOD (programma & interactie)
Gebruik van een VVE-programma
Het gebruik van een VVE-programma in de voorschool leidt tot betere kinduitkomsten (cognitief, sociaal-emotioneel). Ook
hebben voorzieningen die gebruik maken van een VVE-programma een hogere structurele kwaliteit, maar niet per se een merkbaar
hogere proceskwaliteit. Hier zijn redelijke aanwijzingen voor in onderzoek.
Leseman 2017, Leseman 2016, Veen 2000, Veen 2006, Veen 2017, Slot 2015, Slot 2017
Aanvulling met thuisprogramma
Er zijn redelijke aanwijzingen dat centrum-programma’s en combinaties van centrum- en gezinsgerichte programma’s (bijv.
Opstap(je)) leiden tot betere kinduitkomsten dan alleen gezinsgerichte programma’s. Dit geldt voor de cognitieve ontwikkeling
van het kind. (Zie ook huisbezoeken bij Ouders). Blok 2005
Pm'er/leerkracht
Educatieve kwaliteit

Een hogere educatieve kwaliteit hangt samen met betere kinduitkomsten (Nederlandse taalvaardigheid, rekenvaardigheid,
selectieve aandacht). Hier zijn sterke aanwijzingen voor.
De Haan 2011, De Haan 2013, Henrichs 2016, Leseman 2017, Leseman 2016, Melhuish 2015
Emotionele kwaliteit
Er zijn redelijke aanwijzingen dat een hogere emotionele kwaliteit samenhangt met betere kinduitkomsten.
Leseman 2017, Leseman Veen 2016
Spelverrijking en fantasiespel
Begeleide spelactiviteiten op de voorschool hangen samen met betere kinduitkomsten op woordenschat, rekenvaardigheden en
de speelwerkhouding. Hiervoor zijn redelijke aanwijzingen.
Leseman 2017, Leseman 2016
Programma omvang (duur en intensiteit)
Het volgen van een VVE-programma voor de duur van twee jaar of meer zorgt voor betere uitkomsten in vergelijking met kortere
trajecten. Hiervoor zijn redelijke aanwijzingen te vinden in onderzoek. Shah 2017, Sylva 2014, Li 2013
Er zijn enige aanwijzingen om aan te nemen dat een hogere intensiteit van het programma (aantal uren per week/dag)
samenhangt met betere kinduitkomsten. Melhuish 2015, Oberon 2015

AANBOD (programma & interactie)
Activiteitenaanbod
Er zijn redelijke aanwijzingen dat voorscholen die in hun programma veel instructiemomenten inbouwen een hogere
proceskwaliteit op de groep hebben. Daartegenover staat dat voorscholen die veel vrij spel in hun programma bieden een lagere
proceskwaliteit hebben. Dit kan vervolgens weer samenhangen met minder positieve effecten voor de kindontwikkeling.
De Haan 2011, Leseman & Slot 2013, Slot 2018, Veen & Leseman 2015, Slot 2018
Doorgaande lijn
Een goede doorgaande lijn (bijvoorbeeld afstemming, delen van ervaringen) is essentieel voor het aanbieden van kwaliteit aan 26 jarigen. Veel kinderen ervaren nu nog een daling in kwaliteit bij de overstap van voor- naar vroegschool. Hier zijn redelijke
Pm'er/leerkracht
aanwijzingen voor te vinden in de literatuur. Uit de pilot Startgroepen blijkt dat meer regie bij de basisschool en één locatie voor
voor- en vroegschool als positief wordt ervaren. Veen 2017, Oberon 2015

GROEP
Groepssamenstelling
Achterstandskinderen zouden meer van VVE profiteren in heterogene/gemengde groepen dan in homogene
achterstandsgroepen. Doelgroepkinderen kunnen in gemengde groepen leren van reguliere kinderen. Hiervoor zijn redelijke
aanwijzingen te vinden in de literatuur. De Haan 2011, De Haan 2013, Melhuish 2015
Ander onderzoek toont aan dat op groepen met relatief veel doelgroepkinderen de structurele en proceskwaliteit gemiddeld
genomen hoger is, waarschijnlijk omdat er in deze groepen meer geïnvesteerd wordt. Leseman 2017, Leseman & Veen 2017
Groepering
Er zijn redelijke aanwijzingen dat het werken in kleine groepjes samenhangt met betere educatieve kwaliteit voor de kinderen
vergeleken met het werken met de hele groep.
Melhuish 2015
Groepsgrootte
In
de literatuur wordt niet direct gevonden dat groepsgrootte samenhangt met emotionele en educatieve proceskwaliteit.
Pm'er/leerkracht
Dit zou kunnen komen doordat deze samenhang toe te wijzen is aan andere factoren, zoals het aantal beroepskrachten op de
groep, het werken met een VVE-programma, etc.
Leseman & Slot 2013, Melhuish 2015, Slot 2015, Veen & Leseman 2015, Slot 2017, Slot 2018
Beroepskracht-kind ratio
In de literatuur wordt geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag of een lagere beroepskracht-kind ratio samenhangt met
een betere educatieve kwaliteit en positieve uitkomsten voor het kind. Het is moeilijk om in Nederlands onderzoek verschillen
te bekijken, omdat de beroepskracht-kind ratio wettelijk vastligt en dus over het algemeen overal gelijk is. Er zijn wel redelijke
aanwijzingen om aan te nemen dat een dubbele bezetting van 2-3 dagdelen per week op kleutergroepen samenhangt met een
betere Nederlandse taalontwikkeling van kinderen.
Leseman & Slot 2013, Leseman & Veen 2016, Melhuish 2015, Slot 2015, Veen & Leseman 2015, Slot 2017, Slot 2018, Karssen
2013

ORGANISATIE

Type organisatie
Peuterspeelzalen / peuteropvanglocaties lijken gemiddeld hoger te scoren op educatieve kwaliteit dan kinderdagverblijven. Ze scoren
niet hoger op emotionele kwaliteit. Er zijn redelijke aanwijzingen voor dit verschil in type organisatie. Leseman & Veen 2016, Slot 2017
Professionalisering
Het bijscholen en het professionaliseren van de medewerkers en organisatie draagt bij aan het verbeteren van de educatieve kwaliteit.
Hiervoor zijn sterke aanwijzingen te vinden. De literatuur laat drie kernelementen van professionele ontwikkeling zien die belangrijk
zijn: permanentie, gezamenlijkheid en reflectie. Slot 2015, Henrichs 2016, Slot 2018
Lerend netwerk
Er zijn redelijke aanwijzingen om aan te nemen dat het creëren van een lerend netwerk een positief effect heeft op professionalisering.
Dit hangt op haar beurt weer samen met een hogere educatieve kwaliteit. Henrichs & Leseman 2016, Henrichs 2016
Pm'er/leerkracht

Personeelsbezetting
Een organisatie die werkt met een vaste groep medewerkers met weinig personeelswisselingen hangt samen met een hogere kwaliteit
van het proces op de groepen. Hiervoor zijn redelijke aanwijzingen te vinden in onderzoek. Melhuish 2015, De Schipper 2003
Pedagogisch leiderschap
Effectief pedagogisch leiderschap versterkt de professionaliteit van beroepskrachten. Dit beïnvloedt de kwaliteit op de groep positief.
Er is geen Nederlands onderzoek naar het effect van pedagogisch leiderschap, daarom zijn de aanwijzingen hiervoor redelijk te
noemen. Siraj-Blatchford 2006, Siraj-Blatchford 2014

GEMEENTE
Kwaliteitsgedreven VVE-beleid
Er zijn redelijke aanwijzingen in de literatuur om te stellen dat gemeenten waar de gemiddelde kwaliteit van het VVE-beleid hoger is,
de VVE-kwaliteit op de locaties ook hoger is. Effectief VVE-beleid van gemeenten die “voorlopen” wordt gekenmerkt door:
· Sterke regierol
· Stellen van aanvullende kwaliteitseisen aan locaties
· VVE is onderdeel van een brede beleidsvisie op onderwijs en zorg
· Schaalgrootte (voldoende doelgroepkinderen, niet te veel partners)
· Hoge ambities met duidelijke doelen als sturingsmiddel
· Focus op goede kwaliteit wordt gedeeld
· Inzet op VVE-deskundigheid (coaches, coördinatoren)
· Pm'er/leerkracht
Goede relaties tussen gemeentelijke partners (lerend netwerk)
· Commitment (van wethouder tot werkvloer)
Inspectie van het onderwijs 2016, Slot 2018.
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