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‘Samen kwaliteitsslag gemaakt’
Voorwoord wethouder Bert van de Burgt

Dordrecht was landelijk al een voorbeeld in het 

voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij jonge 

kinderen. “De afgelopen jaren hebben alle betrokken 

partners een kwaliteitsslag gemaakt waar we trots op 

kunnen zijn. Nu moeten we de resultaten borgen,” stelt 

wethouder Bert van de Burgt.

De samenwerkingspartners van het stedelijke convenant 

‘Effectief benutten van VVE en extra leertijd voor jonge kinderen’ 

hebben vanaf 2012 fors geïnvesteerd, zowel financieel als 

qua inzet. Van de Burgt: “We waren ons bewust wat nog beter 

kon: meer opbrengstgericht werken, het verhogen van het 

taalniveau van de pedagogisch medewerkers en een grotere 

ouderbetrokkenheid. Daar is gezamenlijk met succes aan 

gewerkt.” 

Waardering

Als wethouder mocht hij aan alle deelnemers van de 

taalcursussen hun certificaat uitreiken: “Ik heb alle waardering 

voor de pedagogisch medewerkers. Ze deden de opleiding er 

naast hun werk toch maar bij. Met elkaar hebben zij echt een 

kwaliteitsslag mogelijk gemaakt.”

Hij wijst tevens op de geslaagde omslag naar meer 

opbrengstgericht werken en daarmee het verbeteren van het 

pedagogisch klimaat. “Observaties en registraties zijn belangrijk 

om te weten hoe kinderen zich ontwikkelen, zodat je een 

passend aanbod kunt doen. Ik geloof erg in de deskundigheid 

van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten, maar het 

monitoren kan voor hen ook een bevestiging zijn dat ze op de 

goede weg zitten. De basis blijft dat kinderen kunnen spelen, 

zich veilig en welkom voelen, dan pas komen ze toe aan leren.”
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‘Het stimuleert ouders en kind spelenderwijs om het 
geleerde thuis in de praktijk te brengen.’

Informeel onderwijs

Heel belangrijk noemt Van de Burgt het betrekken van ouders. 

“VVE Thuis is ouderbetrokkenheid pur sang. Het stimuleert 

ouders en kind spelenderwijs om het 

geleerde thuis in de praktijk te brengen. 

Maar het is meer dan dat. Het is ook 

informeel onderwijs en dat is veel 

breder dan taal: het gaat over lezen, 

spelen, informatie delen. Dit informele 

onderwijs willen wij naar ouders 

thuis en scholen toe nog veel meer 

stimuleren,” vertelt hij. “Ik denk 

aan een nog te ontwikkelen app 

voor ouders, waarin we kennis 

delen over bijvoorbeeld gevoelige 

periodes in de ontwikkeling van 

kinderen en hoe zij hun kind 

daarin thuis kunnen stimuleren. 

En de bibliotheek kan ouders helpen om uit de brij van informatie 

de juiste kennis te halen, ook op het gebied van mediawijsheid. 

Daar hebben we extra geld en menskracht voor beschikbaar 

gesteld om slagen in te maken. Bijna alle Dordtse basisscholen 

hebben nu de ‘Bibliotheek op school’ met een consulent, die het 

team ondersteunt óp de locaties.”

Schakelklassen

Gemeenten moeten alle peuters een plekje op de kinderopvang 

of peuterspeelzaal bieden, is recent afgesproken met minister 

Asscher. Bert van de Burgt: “We moeten blijven investeren in het 

wegwerken van achterstanden. VVE en Schakelklassen worden 

door de toestroom van vluchtelingenkinderen nog belangrijker. 

Het zou mooi zijn als we de fi nanciering daarvoor in de reguliere 

onderwijsbekostiging kunnen meenemen. Want als je zegt dat er 

achterstand blijft, moet je daar planmatig op inzetten. Daar maak 

ik me altijd hard voor.”

Pedagogisch medewerkers op VVE locaties moeten 

hetzelfde taalniveau hebben, werd afgesproken in 

2012. Vrijwel alle 300 medewerkers werden getoetst en 

beschikken inmiddels over taalniveau 3F (voor spreken 

en lezen) en 2F (voor schrijven). Ook Jacqueline Jennie 

(55), al 21 jaar werkzaam bij kinderdagverblijf SamSam. 

“Mijn collega’s zeggen dat ik ben gegroeid. Dat maakt 

me sterker.”

“Ik kom van Curaçao en heb op school wel Nederlandse taal 

gehad en kan het goed schrijven. Toch denk ik nog steeds in het 

Papiaments en vertaal dat in het Nederlands. Daardoor was mijn 

zinsbouw niet altijd juist. 
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Als ik kinderen voorlas, had ik altijd in mijn achterhoofd: 

doe ik het wel goed? Ik gebruikte zo kort mogelijke zinnen, 

zowel naar de kinderen toe als in gesprekken met ouders. 

Natuurlijk corrigeerden mijn collega’s me wel, maar mijn 

onzekerheid bleef.”

Dat ze ondanks haar jarenlange ervaring werd getoetst op 

haar taalniveau was even slikken. “Maar omdat iedereen de 

toets moest doen, voelde ik me gelijk aan de anderen. 

Dat was voor mij heel belangrijk.”

De opleiding bij het Da Vinci College heeft haar geholpen 

om met zelfvertrouwen goed Nederlands te praten, zegt ze 

trots. “In de groep benoem ik nu ook veel meer wat ik doe: ik 

haal je uit bed, ik zet je op de stoel. Zo leren de kinderen de 

woorden vanzelf.”

Uiteraard was het wel wennen om weer in de schoolbanken 

te zitten, naast haar vierdaagse werkweek. “Ik heb een knop 

omgedraaid, ben een jaar lang trouw elke dinsdagavond twee 

uur naar de les gegaan en heb huiswerk gemaakt. 

De casussen tijdens de 

cursus sloten goed aan 

op het dagelijks leven 

in de opvang. 

En we hebben geoefend 

om in vergaderingen 

goed te luisteren en 

inbreng te hebben. 

Die ervaring pas ik nu 

met vertrouwen toe in 

gesprekken met ouders 

én in mijn privésituatie,” 

vertelt ze. “Ik heb er veel 

energie ingestoken en er heel veel van geleerd. Ook dat ik het 

studeren weer kan oppakken. Als er nieuwe cursussen zijn, doe 

ik graag mee.”

De casussen tijdens de 

cursus sloten goed aan 

in de opvang. 

met vertrouwen toe in 

vertelt ze. “Ik heb er veel 

‘VVE-coaches zijn onmisbare schakel’

De VVE-coaches hebben een positief effect gehad op 

zowel het pedagogisch klimaat in de groepen als in 

het waarborgen van de doorgaande leerlijn. Daarover 

zijn SPD-coördinator José Laâouina en Annelieke van 

Daalen,VVE-coach en coördinator bij H3O, het roerend 

eens: “De VVE-coaches zijn een onmisbare schakel 

tussen de peuterspeelzaal/voorschool en de onderbouw 

van de basisschool.”

Binnen H3O zijn alle directeuren van de basisscholen (mede)

verantwoordelijk voor de peuteropvang en heeft elke school 

een eigen VVE-coach. Op de 18 locaties van de SPD werken vier 

kwaliteitsmedewerkers, zoals de SPD haar hbo’ers noemt. 

“We weten inmiddels welke locaties meer ondersteuning nodig 

hebben en waar we maatwerk moeten bieden,” vertelt José.

Annelieke zegt: “Datzelfde geldt bij ons. De ene pedagogisch 

medewerker heeft meer behoefte aan coaching, de ander 

ondersteun je bij het stellen van doelen, het maken van 

handelingsplannen of oudergesprekken. Als coaches zoeken we 

met de pedagogisch medewerker: wat zijn jouw talenten? 

Wat kun jij gebruiken van mijn kennis?” Bij het begeleiden van 

de pedagogisch medewerkers zetten beide organisaties met 

succes video interactiebegeleiding in. Hierbij wordt 

de communicatie tussen kind en medewerker opgenomen 

en besproken.
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Meten is weten

Annelieke en José stellen dat de afgelopen jaren echt een 

kwaliteitsslag is gemaakt. Annelieke: “Door het resultaatgericht 

werken en observaties kijken de leidsters veel meer naar de 

behoefte van kinderen en plannen daar de activiteiten op. 

Hun bewustzijn is vergroot: als ik dit doe met dat spel help ik 

hen een stuk verder.” José benadrukt: “Het blijft spel. De peuters 

zijn gewoon aan het spelen, maar als je meet en weet, kun je een 

kind beter stimuleren en ondersteunen. Dat is immers ons doel: 

de ontwikkeling vooruit helpen en hen een goede start geven op 

de basisschool.”

Serieus genomen

Die overgang gaat nu veel soepeler, horen José en Annelieke 

terug van de leerkrachten van de onderbouw: “Zij merken een 

duidelijk verschil.” 

Voorschool Plus

Op de John F. Kennedy school en voorschool 

Paddington spelen 7 peuters ouder dan 3 jaar op 

de woensdagmorgen mee in de kleutergroep. 

De leerkracht en de pedagogisch medewerker 

werken daarbij nauw samen en bewaken dat een 

peuter echt een andere benadering vraagt dan een 

kleuter. Voorschool Plus is bedoeld om deze peuters 

een extra stimulans te geven en helpt goed om de 

overgang naar de basisschool te versoepelen.

Annelieke en José stellen dat de afgelopen jaren echt een 
kwaliteitsslag is gemaakt.

José vertelt: “Onze kwaliteitsmedewerkers en pedagogisch 

medewerkers overleggen regelmatig met deze leerkrachten 

om thema’s en aanbod op elkaar af te stemmen. En met 

toestemming van de ouders bespreken ze de peuters die naar 

de basisschool komen. Scholen en ouders nemen VVE door 

onze aanpak meer serieus. VVE is meer onderdeel geworden 

van het geheel.”

Beiden noemen het van groot belang dat de ondersteuning door 

VVE-coaches en kwaliteitsmedewerkers in stand blijft om het 

huidige niveau vast te houden.”Wat moeten we zonder hen?”

‘Dat is immers ons doel: de ontwikkeling 
vooruit helpen en hen een goede start geven 

op de basisschool.’
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Monitor brengt Schakelklas verder: 
‘taalbad’ voor kinderen

Dordrecht telt zes scholen met een Schakelklas, die 

daar allemaal hun eigen invulling aan geven. Maar na 

drie jaar monitoren is er afstemming over een uniforme 

selectie van leerlingen en gaan leerkrachten in gesprek 

om van elkaar te leren.

De Schakelklas is bedoeld voor kinderen die meer in hun 

mars hebben dan er nu uitkomt door een taalachterstand. 

“Over de resultaten en de kansen voor verbetering hebben 

we de afgelopen drie jaar gesprekken gevoerd met zowel de 

leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van de scholen 

afzonderlijk als met alle scholen gezamenlijk,” vertelt Hester 

Fukkink van onderzoeksbureau Sardes. “Daardoor is meer 

bewustwording ontstaan: voor wie doen we het en wat is de 

beste aanpak?” De scholen hebben samen besloten een uniforme 

selectiemethode in te voeren. Hester: “Uit onderzoek weten 

we dat kinderen die een hoog niveau hebben op bijvoorbeeld 

rekenen potentieel kunnen groeien op taal. 
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Als je hen een boost geeft in de Schakelklas kun je echt veel 

bereiken. Daarvoor heb je ook een stevige leerkracht nodig, die 

taal in alle lesstof kan verweven, zodat deze kinderen echt een 

‘taalbad’ krijgen. En het mooiste is om dat te realiseren in een 

vaste groep van maximaal 15 leerlingen met een vast aantal 

uren per week.” Kinderen met een algemene leerachterstand 

zouden volgens haar beter op een andere manier een passend 

aanbod kunnen krijgen. Hester: “Het is bovendien heel mooi 

dat de leerkrachten zelf het initiatief hebben genomen om een 

intervisiegroep te starten, waarin ze van elkaar kunnen leren. 

Daarnaast gaan we in de komende monitor de betrokkenheid 

van ouders onderzoeken en bespreken hoe de scholen daarop 

nog meer kunnen inzetten.”

Start Deel 1: 12.00 uurStart Deel 2: 13.45 uurStadhuis, Dordrecht

bij Nelleke Euser, via ng.euser@dordrecht.nl of (078) 770 47 67

Aanmelden

: 12.00 uur
: 13.45 uurStadhuis, Dordrecht

Voortbouwen op VVE en 

Schakelklassen!

Uitnodiging 

mini-symposium



Onderwijs Nieuwe Stijl geeft
breder beeld van kind in Schakelklas

De Mariaschool Nieuwe Stijl biedt sinds dit schooljaar 

haar leerlingen nog meer onderwijs op maat, zodat zij 

zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Directeur Leny Tholhuijsen legt uit dat kinderen met een 

maximaal leeftijdsverschil van 4 jaar deels gezamenlijk 

les krijgen in familiegroepen, waar ze leren samenwerken. 

“Daarnaast werken ze zelfstandig of krijgen extra instructie. 

Gedurende de dag mogen ze ook kiezen voor andere activiteiten 

en workshops. Leerlingen leren hiervoor een planning te maken 

op hun eigen iPad.” De groepen kennen geen vaste meester of 

juf, wel een vaste coach en vakspecialisten, voor taal, rekenen, 

zaak- en creatieve vakken en sport en spel.

Door de nieuwe werkwijze krijgen ook de 9 leerlingen van de 

Schakelklas (groep 3) te maken met verschillende leerkrachten. 

“Hierdoor ontstaat een breder beeld van een kind. Dit kan 

aanleiding zijn om hem of haar op een bepaald vlak extra 

aandacht te geven of talenten te ontdekken.”

In de verlengde schooltijd krijgen zij naast taal en extra lezen 

in hun eigen groepje ook drama, gericht op het leren verwoorden 

en zich presenteren, en sport en spel dat inzet op concentratie 

en focus. “Je ziet ze opbloeien”, zegt Leny tevreden.

Ook nieuw zijn de coachgesprekken met ouder én kind. 

“Nu kinderen meer kunnen kiezen, bespreekt de vaste coach 

vijf keer per jaar hun persoonlijke ontwikkelingsplan. Leerling, 

ouders en leerkracht stemmen af wat ze de nieuwe periode 

gaan aanpakken. Zo zijn ouders nog beter betrokken bij 

de ontwikkeling van hun kind en zien waar zijn of haar 

talenten liggen.”
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Directeur Leny Tholhuijsen: ‘Door de invoering van de Nieuwe Stijl zien meer 
leerkrachten een kind. Hierdoor ontstaat een breder beeld.’
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‘Samen taalniveau kind en 
ouders verhogen’

CBS De Regenboog, VoorleesExpress en Da Vinci College slaan handen ineen

Om de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders te 

stimuleren hebben basisschool De Regenboog, Stichting 

Voorlezen en het Da Vinci College de handen ineen 

geslagen. Drie partners met elk een eigen specialisme 

kunnen door samen te werken veel bereiken. “Deze 

samenwerking is niet meer weg te denken.”

De VoorleesExpress is in Dordrecht een initiatief van de nieuwe 

Stichting Voorlezen. Door in gezinnen voor te lezen, laten 

vrijwilligers ouders ontdekken hoe leuk en belangrijk dit is voor hun 

kinderen. Uit een pilot op De Regenboog blijkt de VoorleesExpress 

een zeer welkome aanvulling op VVE Thuis en de Taalklas voor 

volwassenen, die vrijwilligers via het Da Vinci College daar sinds 

2014 verzorgen.

“Van ouders hoorden we dat zij weinig deden met het aanbod van 

VVE Thuis, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen,” 

vertellen Hélène Versteeg, leerkracht van groep 1/2 van 

De Regenboog en Marijke Schipper van het Da Vinci College. 

Reden om in het schooljaar 2015/2016 zowel bij VVE Thuis als 

in de Taalklas de VoorleesExpress te introduceren. 

Maar liefst 25 gezinnen stonden open voor de bezoeken van 

de voorleesvrijwilligers; twintig weken lang. 

Effecten

Het bleek een hele effectieve wederzijdse bevruchting. “Bij VVE 

Thuis werken we aan de hand van thema’s. De voorleescoördinator 

is aanwezig bij de ouderbijeenkomsten en deelt de informatie met 

de voorlezers. Zij gaan bij de mensen thuis met het thema aan 

de slag en ook in de Taalklas keert het onderwerp terug. Door de 

voorleesvrijwilligers krijgen ouders mee wat ze zelf kunnen doen 

met de boekjes, opdrachtbladen en knutselmaterialen. 

Hélène Versteeg (l), Marijke Schipper en Ilse van Donkelaar (r): drie partners 
met elk een eigen specialisme kunnen door samen te werken veel bereiken. 
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En als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met cijfers, mail ik naar 

de voorlezer: neem eens een cijferboekje mee. Het loopt als een 

trein. Ik merk de effecten in de groep heel duidelijk,” zegt Hélène 

enthousiast. Marijke valt haar bij: “In de Taalklas zien we ouders 

veel meer Nederlands spreken en op school merken ze dat ouders 

makkelijker binnen stappen en vragen stellen. Ook in het dagelijks 

leven durven ze zelfstandiger te zijn.” 

Warme relatie

De pilot werd in januari 2016 feestelijk afgesloten met alle 

betrokkenen. Hélène: “Op zo’n moment zie je hoe een warme 

relatie tussen onze drie organisaties helpt om ouders naar school 

te krijgen.” Ilse van Donkelaar van de VoorleesExpress vult aan: 

“Veel ouders wilden hun voorlezer graag houden. Dat lukt niet, 

want er zijn nog meer scholen en gezinnen die willen meedoen. 

Wel proberen we om een structurele voorleesactiviteit in het 

Onderwijsmuseum te organiseren voor deze ouders en hun 

kinderen.” Bij de gezinnen bestond aanvankelijk een drempel om 

de voorlezers binnen te laten, weet Marijke. “Maar ze zijn nu zo 

positief. We konden daardoor naadloos doorgaan met een nieuwe 

groep ouders.”

‘Het loopt als een trein. Ik 
merk de effecten in de groep 

heel duidelijk’

Doelen voor kinderen, geformuleerd 

bij het eerste gezinsbezoek:

Het vergroten van:
•  de woordenschat
•  het voorleesplezier
•  het zelfvertrouwen
•  de leesvaardigheid 
•  de concentratie

Doelen die de ouders zichzelf 

hebben gesteld:
•  (beter) leren voorlezen
•  instellen van een voorleesritueel
•   het motiveren van mijn kind in zijn 

taalontwikkeling
•    (meer) leren over de boekkeuze 

van mijn kind
•  betere beheersing Nederlandse taal
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Bibliotheek op school: veel meer 
leesaanbod

Leren begint bij lezen! Daarom werken 29 Dordtse 

basisscholen in het kader van Bibliotheek op school 

samen met de Bibliotheek AanZet aan taalontwikkeling, 

leesbevordering en mediawijsheid van hun leerlingen. 

“Kinderen die meer boeken om zich heen hebben, worden 

betere lezers, is bekend uit onderzoek.”

Dat zegt Monique Baggen, manager educatie van de Bibliotheek 

AanZet, die trots is op wat er sinds 2012 is neergezet. “Op elke 

deelnemende school maakt een gecertifi ceerde leerkracht jaarlijkse 

een lees- en mediaplan. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen dat in 

bepaalde groepen elke dag wordt voorgelezen of dat er maandelijks 

een andere leesbevorderingsactiviteit plaatsvindt. Elke school 

krijgt daarbij ondersteuning van een vaste, hbo-geschoolde 

bibliotheekconsulent,” vertelt ze.

Onderdeel van de Bibliotheek op school is dat leerlingen, 

leerkrachten en de bibliotheekconsulent jaarlijks een digitale 

vragenlijst invullen. “Deze monitor geeft een beeld van de 

leeshouding en het leesplezier van de leerlingen en welke boeken 

ze in de collectie willen zien. In combinatie met de resultaten van 

de Cito-toets kunnen scholen bepalen waaraan ze nog kunnen 

werken op het gebied van taal-, lees- en mediavaardigheden.”

VVE Thuis

Voor de VVE wordt momenteel een soortgelijke monitor 

ontwikkeld. Ook kunnen de VVE-medewerkers leren zelf een 

voorlees- en mediaplan voor hun locatie te maken. Nu doet de 

bibliotheekconsulent dit nog. De consulent gaat in het kader van 

VVE Thuis bovendien drie keer per jaar in gesprek met ouders. 

“Samen ontdekken ze hoe leuk en belangrijk het voorlezen is 

en hoe kinderen ervan genieten: het geeft hen rust, aandacht, 

veiligheid en geborgenheid. En het helpt hun fantasie te 

ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten. Daarnaast kunnen we 

ouders attenderen op boekjes en websites over bijvoorbeeld een 

bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis, of over rouwen. 

Daarmee kunnen ze hun kinderen voorbereiden en helpen 

emoties te verwerken,” vertelt Monique.

Doorgaande lijn

“Wanneer onze consulenten tijdens VVE Thuis merken dat 

ouders het moeilijk vinden om voor te lezen, wijzen we hen op 

de VoorleesExpress, waarbij vrijwilligers hen daarbij tijdelijk 

ondersteunen. Een van onze medewerkers is gedetacheerd bij de 

VoorleesExpress.” Ook aan laaggeletterde ouders in de Taalklassen 

van het Da Vinci College kan de bibliotheekconsulent Boekenpret-

activiteiten aanbieden om voorlezen te stimuleren, of hen verwijzen 

naar de VoorleesExpress.

Monique Baggen: “Ouders van Dordtse baby’s ontvangen al 

een brief dat ze gratis lid kunnen worden van de Bibliotheek. 

Daarna komen ze ons tegen bij de VVE en op school. Zo hebben 

we uiteindelijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders 

een aanbod in de doorgaande lijn. Het is heel mooi dat we zo’n 

goede samenwerking hebben binnen de (voor)scholen en met de 

betrokken ambtenaren van de gemeente Dordrecht. Zij zijn heel erg 

verbindend en kijken altijd naar oplossingen.”
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