
Werkinstructie aanleveren gegevens Resultaatafspraken VVE 

Waarom? 
De gemeente heeft met aanbieders van VVE  (Kinderopvangorganisaties en schoolbesturen) afspraken gemaakt over de resultaten van vroegschoolse 
educatie. Deze resultaten van het voorgaande jaar worden jaarlijks vóór 1 juli door de (voor)scholen aangeleverd. 
 
De resultaatafspraak: 
Doelgroepkinderen (peuters en kleuters met een VVE-indicatie) worden gevolgd in de voorschoolse en in de vroegschoolse periode, we streven er naar dat: 

• Alle VVE-peuters worden door de voorschool warm overgedragen aan de vroegschool. 

• De taalachterstand in de kleuter- en peuterperiode verminderd  
 
Hoe: 
Om de vooruitgang van een peuter/kleuter met een VVE indicatie te volgen worden de resultaten van observaties met elkaar vergeleken. Zowel op de 
voorschool als op de vroegschool wordt het kind minimaal 1 keer per jaar geobserveerd (vaak rond de verjaardag). Dit wordt geregistreerd in het 
volgsysteem. Zowel op de voorschool als op de vroegschool is de afspraak dat de geïndiceerde VVE kinderen op taalgebied tenminste 3 x geobserveerd; te 
weten binnen 6 weken na start op de vroeg-, voorschool, jaarlijks en aan het einde van de periode.  
 
Vergelijk in de kolom Uitkomst het resultaat van het 0 moment met observatie 2, observatie 2 met observatie 3, wat is dan het de uitkomst? 

• Achterstand is verminderd  

• Achterstand is gelijk gebleven  

• Achterstand is vergroot  

• Er is geen achterstand meer 

• Er is een voorsprong 

• NVT (er zijn nog geen 2 meetmomenten geweest) 
 

Noteer de uitkomsten per kind in de tabel uitkomst op de volgende pagina.  
 
Volgsystemen: 
Er worden 2 verschillende volgsystemen gebruikt op voor- en vroegscholen in Salland, Pravoo en KIJK. De resultaten van de observaties worden dus op 
verschillende manieren weergegeven.  
 
KIJK meet de achterstand aan de hand van de kalenderleeftijd en ontwikkelleeftijd. Kijk naar ontwikkelingsgebieden auditieve waarneming, spraak taal 
ontwikkeling en geletterdheid. Op individueel niveau is de score van taal zichtbaar. Het systeem geeft duidelijk aan wat het verschil tussen de kalender- en 
ontwikkelleeftijd is en verbind daar een norm aan (bovengemiddeld, gemiddeld, beneden gemiddeld). Om de ontwikkeling in kaart te brengen kun je de norm 
als volgt interpreteren: 

- Is het kind ingelopen op zijn/haar kalenderleeftijd dan is het achterstand van het kind verminderd. 
- Is er geen verschil tussen de kalenderleeftijd en de ontwikkelingsleeftijd dan is er geen achterstand meer. 
- Is het verschil tussen de kalender- en ontwikkelleeftijd gelijk gebleven is de achterstand gelijk gebleven. 
- Is het verschil tussen de kalenderleeftijd groter geworden dan is er sprake van achteruitgang. 
- Is het kind vooruitgelopen op zijn/haar kalenderleeftijd dan is er geen achterstand meer maar een voorsprong. 
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Pravoo geeft de resultaten weer op individueel niveau worden weergegeven bij het onderdeel verstaanbaarheid, woordenschat en zinslengte. Pravoo meet 
met varianten ‘normaal’, ‘wisselend’ en ‘steeds zwak’. Deze varianten worden voor de resultaatmeting op de volgende manier geïnterpreteerd: 

- Als het resultaat van de eerste periode ‘steeds zwak’ is en het kind bij de volgende observatie ‘wisselend’ of ‘normaal’ scoort. Is er sprake van 
vermindering van de achterstand. 

- Is het resultaat van de observaties gelijk gebleven, bijvoorbeeld steeds ‘wisselend’ dan is de achterstand ook gelijk gebleven. 
- Gaat het kind van ‘normaal’ naar ‘wisselend’ of van ‘wisselend’ naar ‘steeds zwak’ dan is de achterstand vergroot. 
- Gaat het kind van ‘normaal’ naar ‘normaal, dan is er geen achterstand meer. 
- Scoort het kind boven het gemiddelde, dan is er sprake van een voorspong 
-  

Voorbeeld Kijk! 

 
  

Naam: 0 moment Observatie moment 2 Observatie moment 3 Warme overdracht 

Volgsysteem: Kijk! Leeftijd + onderdelen Resultaat Leeftijd + onderdelen Resultaat Leeftijd + onderdelen Resultaat Vul in: Ja of Nee

2.5 3.6 3.9

Auditieve waarneming Wisselend Auditieve waarneming Wisselend Auditieve waarneming Gemiddeld

Spraak taal ontwikkeling Beneden gemiddeld Spraak taal ontwikkeling Wisselend Spraak taal ontwikkeling Gemiddeld

Geletterdheid Niet gescoord Geletterdheid Wisselend Geletterdheid Wisselend

2.5 3.6 3.9

Auditieve waarneming Gemiddeld Auditieve waarneming Gemiddeld Auditieve waarneming Boven gemiddeld

Spraak taal ontwikkeling Gemiddeld Spraak taal ontwikkeling Gemiddeld Spraak taal ontwikkeling Boven gemiddeld

Geletterdheid Gemiddeld Geletterdheid Gemiddeld Geletterdheid Boven gemiddeld

2.5 3.6 3.9

Auditieve waarneming Wisselend Auditieve waarneming Beneden gemiddeld Auditieve waarneming Beneden gemiddeld

Spraak taal ontwikkeling Wisselend Spraak taal ontwikkeling Wisselend Spraak taal ontwikkeling Beneden gemiddeld

Geletterdheid Niet gescoord Geletterdheid Wisselend Geletterdheid Beneden gemiddeld

2.5 3.6 3.9

Auditieve waarneming Wisselend Auditieve waarneming Beneden gemiddeld Auditieve waarneming Wisselend

Spraak taal ontwikkeling Beneden gemiddeld Spraak taal ontwikkeling Wisselend Spraak taal ontwikkeling Wisselend

Geletterdheid Niet gescoord Geletterdheid Beneden gemiddeld Geletterdheid Beneden gemiddeld

Aantal

2 VVE kind

4 VVE kind

Uitkomst: (geen) achterstand 

verminderd, gelijk, vergroot, of 

voorsprong.

VVE kind1 Achterstand verminderd

Achterstand gelijk

Bijzonderheden

Ja

Voorsprong Nee

3 VVE kind Achterstand vergroot Ja

Ja
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Voorbeeld Pravoo 

* nog in te vullen door de (voor)school, bovenstaande is een voorbeeld. 
 
Totaaloverzicht 
De kolommen Aantal, Resultaat, Uitkomst, Warme overdracht en Bijzonderheden dienen te worden ingevuld. Dit kan d.m.v. een lijst die is ingevoegd, of door 
te typen (kolom aantal en bijzonderheden).  
Het eerste tabblad hoeft niet te worden ingevuld, dit gebeurd automatisch vanuit tabblad 2. 
Dan volgt onderstaand overzicht 
 

 

Naam: 0 moment Observatie moment 2 Observatie moment 3 Warme overdracht 

Volgsysteem: Pravoo Leeftijd + onderdelen Resultaat Leeftijd + onderdelen Resultaat Leeftijd + onderdelen Resultaat Vul in: Ja of Nee

2,5 3,2 3,11

Verstaanbaarheid Wisselend Verstaanbaarheid Wisselend Verstaanbaarheid Normaal

Woordenschat Signaal Woordenschat Wisselend Woordenschat Normaal

Zinslengte Niet gescoord Zinslengte Wisselend Zinslengte Wisselend

2,5 3,2 3,11

Verstaanbaarheid Normaal Verstaanbaarheid Normaal Verstaanbaarheid Voorsprong

Woordenschat Normaal Woordenschat Normaal Woordenschat Voorsprong

Zinslengte Normaal Zinslengte Normaal Zinslengte Voorsprong

2,6 3,3 3,1

Verstaanbaarheid Signaal Verstaanbaarheid Steeds zwak Verstaanbaarheid Steeds zwak

Woordenschat Signaal Woordenschat Wisselend Woordenschat Steeds zwak

Zinslengte Signaal Zinslengte Wisselend Zinslengte Steeds zwak

2,7 3,2 3,9

Verstaanbaarheid Signaal Verstaanbaarheid Steeds zwak Verstaanbaarheid Wisselend

Woordenschat Wisselend Woordenschat Wisselend Woordenschat Steeds zwak

Zinslengte Steeds zwak Zinslengte Steeds zwak Zinslengte Wisselend

Aantal

3

4

2

1

Bijzonderheden

VVE kind Achterstand verminderd Ja

Uitkomst: (geen) achterstand 

verminderd, gelijk, vergroot, of 

voorsprong.

VVE kind Voorsprong Nee

VVE kind achterstand vergroot Ja

VVE kind Achterstand gelijk Ja

Totaaloverzicht Datum

Aantal VVE-kinderen achterstand verminderd 1

Aantal VVE-kinderen achterstand gelijk 1

Aantal VVE-kinderen achterstand vergroot 1

Aantal VVE Kinderen geen achterstand meer 0

Aantal VVE kinderen voorsprong 1

Aantal VVE- kinderen nog geen 2 meetmomenten 

geweest
0

Aantal VVE-kinderen warm overgedragen/overgedragen 

gekregen.
3

Totaal aantal VVE-Kinderen 4


