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“Vve is voor kinderen van 2 tot 6 
jaar die extra ondersteuning nodig 
hebben. Vaak op het gebied van taal, 
maar ook op sociaal-emotioneel vlak 
of in de motoriek”, legt Alexandra 
de la Roij, teamleider bij MIK-PIW 
Groep, uit. “Het consultatiebureau 
geeft bij de start op de peuteropvang, 
of na overleg met pedagogisch 
medewerkers een indicatie af voor 
vve. Kinderen met deze indicatie
komen meer uren naar de peuter-
opvang of het kinderdagverblijf, of 
krijgen extra begeleiding op school.”

Speelse manier van leren
Peuteropvang Ukkepuk is één 
van de plekken in Sittard-Geleen 
die vve aanbiedt. Pedagogisch 
medewerker Gaby Meijers: “In ons 
peutercentrum bereiden we kinderen 
op een speelse manier voor op de 
basisschool. We hebben altijd een 
vast dagritme, zodat de peuters 
weten wat er gaat gebeuren. Binnen 
dat ritme werken we met thema’s, 
die steeds enkele weken duren. Net 
voor de zomervakantie hadden we 
bijvoorbeeld het thema ‘kleuren’. 
Elke week stond een andere kleur 
centraal in de spelletjes, liedjes, 
knutselwerkjes en verhaaltjes. 

Ouders gaven we tips om thuis ook 
met die kleuren aan de slag te gaan. 
Kinderen leren immers vooral door 
herhaling.”

Meer tijd en aandacht
“Alle peuters die hier komen, volgen 
dit programma”, vult pedagogisch 
medewerker Angelien Tillmann aan. 
“De peuters met vve-indicatie komen 
sinds kort wel langer: 16 in plaats van 
10 uur. Dat komt door een verandering 
in de wet. In het begin dachten we dat 
het te vermoeiend zou zijn voor de 
kinderen. Maar dat is niet zo. We hebben 
juist meer tijd om spelenderwijs met 
ze te leren. En ook voor persoonlijke 
persoonlijke aandacht en observatie. 
Dat werkt ontzettend goed. Je ziet de 
kinderen met sprongen vooruitgaan!”

In de peuteropvang gaan 
spelen en leren hand in hand

EXTRA ONDERSTEUNING VOOR PEUTERS

Een goede start maken op de basisschool. Dat is het doel van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Sinds kort krijgen 
de peuters en leidsters daar nog meer tijd voor. Hoe dat precies zit en wat het oplevert? Dat vertellen de leidsters van 
peuteropvang Ukkepuk in Sittard en Janine Hochstenbach, moeder van Alejandro.

“We hebben juist 
meer tijd om 
spelenderwijs met 
met de kinderen 
te leren."

Om kinderen met (het risico op) een onderwijsachterstand te ondersteu-
nen is er voor- en vroegschoolse educatie (vve). Per 1 augustus is het 
wettelijk aantal uren van voorschoolse educatie voor peuters verhoogd 
van 10 naar 16 uur per week. In de gemeente Sittard-Geleen werd sinds 
vorig jaar op een beperkt aantal locaties extra uren vve geboden. Dit om te 
kijken wat de uitbreiding in praktische zin betekent voor de organisaties en 
inzet van medewerkers. Op basis daarvan is het voorschoolse programma 
per 1 april 2020 op alle locaties uitgebreid naar 16 uur. 
Het consultatiebureau beoordeelt tijdens de reguliere consulten 
automatisch of een peuter in aanmerking komt voor vve.

Veel plezier
Daar kan Janine Hochstenbach, moe-
der van Alejandro (3 jaar) over meepra-
ten. “We voeden Alejandro meertalig 
op. Zijn vader spreekt Spaans met hem 
en ik dialect. Ook leert hij Nederlands. 
Hij verstaat alle talen prima, maar 
sprak bijna niet. Daarom heeft hij een 
vve-indicatie. Hij gaat nu 16 uur per 
week naar Ukkepuk en krijgt logope-
die. In hele korte tijd heeft hij grote 
stappen gemaakt. Hij kletst de oren 
van mijn hoofd en is sociaal enorm 
gegroeid. Dat komt ook doordat hij bij 
Ukkepuk met leeftijdsgenootjes en met 
ander speelgoed speelt dan thuis. Ook 
went hij alvast aan een groep en een 
vast ritme. Net als straks op de basis-
school. En, niet onbelangrijk: hij vindt 
het ontzettend leuk!”

Alexandra de la Roij, Gaby Meijers 
en Angelien Tillmann helpen peuters 
graag een goede start te maken op 
de basisschool. 
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