VVE PROTOCOL WEESP 2019
Signaleren, indiceren en toeleiden van VVE peuters door het consultatiebureau

1.Inleiding
Voor elk kind is het belangrijk dat het zich goed kan ontwikkelen. Kinderen in
achterstandssituaties kunnen niet voldoende profiteren van de mogelijkheden die het
onderwijs hen biedt om kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen. Op latere
leeftijd kunnen de achterstanden doorwerken in een verhoogd risico op schooluitval,
werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Daarom zetten Rijk en gemeenten zich in om
achterstanden bij kinderen vroegtijdig aan te pakken: hoe jonger het kind hoe effectiever het
is om extra begeleiding te bieden. De aanpak begint al in de voorschoolse periode (2 tot 4
jaar) voordat kinderen aan de basisschool deelnemen. De voor- en vroegschoolse educatie
(VVE), bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar, is er op gericht om kinderen die
dat nodig hebben te ondersteunen bij hun ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief
gebied om beter voorbereid te zijn op de basisschool. Hiervoor wordt op de VVE
peuteropvang in Weesp gebruik gemaakt van een erkend integraal gecertificeerd
voorschools programma, opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het
Nederlands Jeugd Instituut. Met dit ondersteuningsprogramma wordt op een gestructureerde
en samenhangende wijze de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd op het gebied van taal,
rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

2. Kader en doelstelling
De gemeente Weesp is op basis van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en
Educatie) en vanuit haar regierol in het onderwijsachterstandenbeleid verantwoordelijk voor
voldoende aanbod en toeleiding naar dit aanbod voor kinderen met een VVE-indicatie.
Vanuit die verantwoordelijkheid heeft zij samen met de peuteropvang en Jeugd en Gezin
Weesp een protocol ontwikkeld waarin de afspraken zijn vastgelegd over het wat en hoe van
de aanpak in het kader van de signalering, indicering en toeleiding van peuters die tot de
VVE doelgroep behoren. Binnen de Jeugdgezondheidszorg wordt de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar gevolgd en gemonitord op de consultatiebureaus. Het
vroegtijdig signaleren en indiceren van (dreigende) achterstanden bij deze jonge kinderen en
het toeleiden naar passende zorg zijn kerntaken van het consultatiebureau.
Het doel en de opdracht is om alle risicokinderen op te sporen (100% doelgroep bereik) en
ze in overleg met de ouders toe te leiden naar een peuterspeelzaal en/of kinderopvang met
VVE. Een goede samenwerking tussen gemeente, VVE peuteropvang en het
consultatiebureau is hierbij van wezenlijk belang. In 2017 was het doelgroep bereik circa
90% op basis van cijfers van de belastingdienst.

VVE protocol Weesp 2018: signaleren, indiceren en doorverwijzen door het consultatiebureau

1

3. VVE locaties in Weesp
In 2018 is op drie locaties in Weesp een voorschoolse voorziening met een VVE aanbod
aanwezig. In de toekomst wordt het aantal locaties uitgebreid. De actuele locaties met een
zijn te vinden op de gemeentelijke website. Hiertoe behoren in 2018:
- De peuteropvang Schatjesrijk in de wijk Noord-West.
Op deze peuteropvang werken de Stichting Versa welzijn en KMN Kind&Co samen;
de peutergroep maakt onderdeel uit van de Brede School Kors Breijer.
- De peuteropvang Onder Moeders Paraplu in het Centrumgebied.
Dit is een peuteropvang van de Stichting Weesper peuterklassen (SWP). Deze
peuteropvang is gehuisvest in de singelscholen (De Triangel en de Van der Muelen
Vastwijk).
- De peuteropvang Jacinta nabij het Centrumgebied.
Op deze peuterspeelzaal werken Versa Welzijn en de Jozefschool samen. Deze
peuteropvang is gehuisvest in Papelaan 99.
4. Doelgroep VVE
Sinds 2014 behoren in Weesp tot de doelgroep van de VVE, peuters die voldoen aan de
volgende criteria:
- Code P peuters: kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met een gewicht gebaseerd op de
gewichtenregeling in het basisonderwijs. Het opleidingsniveau van de ouders van deze
kinderen is laag, te weten:
o geen onderwijs;
o maximaal basisonderwijs;
o (V)SO, ZMLK;
o maximaal (speciaal) basisonderwijs (t/m het dertiende levensjaar;
o praktijkonderwijs of VMBO basis-of kaderberoepsgerichte leerweg.
- Code Q peuters: kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar van wie door het consultatiebureau
wordt geconstateerd dat zij een verhoogd risico hebben op een taal- en/of
ontwikkelingsachterstand of waarbij sprake is van taalzwakke ontwikkeling. Deze groep
wordt geïndiceerd op basis van een professionele inschatting door de medewerker van het
consultatiebureau. Te denken valt aan:
o

o
o
o

Omstandigheden in de sociale omgeving/thuissituatie. Te denken valt hierbij o.a. aan:
kinderen die worden opgevangen door opvoeders (oma`s, opa`s, oppassers) met een
andere taal;
Kinderen met ouders die (tijdelijk) hun opvoedtaken niet kunnen uitvoeren en/of niet
in staat zijn hun kind in zijn/haar ontwikkeling te stimuleren;
Kinderen met een andere thuistaal dan Nederlands;
Kinderen voor wie na een wenperiode op de peutergroep wordt geconstateerd dat zij
een taal- en/of ontwikkelingsachterstand hebben.

Een peuter met een VVE indicatie moet meteen op een VVE peuteropvang worden
geplaatst: er is in Weesp geen VVE wachtlijst. Het kan voorkomen dat een kind meer
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zorg/ondersteuning behoeft dan de peuterspeelzaal in het kader van de VVE kan bieden.
Voor dat kind moet dan meer gespecialiseerde zorg/ondersteuning worden ingezet. In dat
geval kan de peuteropvang contact opnemen met het C&A team van Jeugd en Gezin Regio
Gooi en Vechtstreek. Dit team levert specialistische kennis en advies aan de leidsters binnen
de peuteropvang. Voorkomen moet hiermee worden dat door een bovenmatige
zorgverlening aan een enkel VVE kind de andere VVE kinderen in de groep minder aandacht
kunnen krijgen dan nodig.
5. Signaleren, indiceren en toeleiden
Het consultatiebureau is de vindplaats van de doelgroep en is verantwoordelijk voor de
signalering, indicering en toeleiding op basis van de risicofactoren die als uitgangspunten
gelden voor de doelgroep definitie in de gemeente Weesp.
Ook de leidsters in de peuteropvang volgen de ontwikkeling van kinderen. Wanneer zij na
een periode van gewenning een taal- en/of ontwikkelingsachterstand bij een kind signaleren,
verwijzen zij ouders naar het consultatiebureau voor een consult. Het consultatiebureau
geeft o.b.v. de gesignaleerde risico’s een VVE indicatie af en/of verwijst het kind door naar
andere hulpverlening. Het consultatiebureau werkt met de peuteropvang en andere partners
samen in de keten vanuit de 1 kind, 1 gezin en 1 plan gedachte. Het consultatiebureau voert
in dit verband (samen met de gemeente) de regie.
6. Plan van aanpak van de Jeugd en Gezin Weesp
(zie ook bijlage 5, stroomdiagram)
Tijdens elk consult wordt de ontwikkeling van het kind met betrekking tot VVE geregistreerd
en gemonitord door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
6.1 Intake huisbezoek 14 dagen (verpleegkundige)
Op basis van de anamnese (opleidingsniveau ouders) gaat de jeugdverpleegkundige na of
een kind binnen de VVE doelgroep valt. Doelgroepkinderen krijgen een kenmerk in Iuvenelis
(P) om aan te geven dat zij in aanmerking komen voor een VVE peuteropvang. Tevens vinkt
de verpleegkundige in in Iuvenelis, het digitale dossier van Jeugd en Gezin, het betreffende
kind ‘VVE; ja’ aan.
Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende vaardig zijn worden doorverwezen naar het
Digi- en Taalhuis in de bibliotheek (inloopspreekuur dinsdag 11:00-12:00 uur).
Voor ouders met GGZ problematiek en verstandelijk beperkte ouders kan het contact
opgenomen worden met het sociaal wijkteam of de jeugdconsulenten van de gemeente om
mee te denken over passende begeleiding en eventuele doorverwijzing. Elk volgend consult
wordt de voortgang van een verwijzing besproken.
6.2 Consult 11 maanden
Tijdens het 11 maanden consult checkt de verpleegkundige (zo nodig nogmaals) of een kind
binnen de VVE doelgroep valt. Doelgroepkinderen krijgen een cliëntcode in Iuvenelis (P
en/of Q) om aan te geven dat zij in aanmerking komen voor een VVE peuteropvang. In
Iuvenelis van het betreffende kind vinkt de verpleegkundige ook ‘VVE; ja’ aan. Tevens maakt
zij in Iuvenelis een interventie aan en een activiteit. De interventie wordt op voltooid gezet als
er een indicatiestellingsformulier is ingevuld en verzonden naar (één van) de
peuteropvanglocaties óf als bij het 3 jaar consult de ouders aangeven echt geen
belangstelling te hebben.
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6.3 Consult 14 maanden
Tijdens het consult van 14 maanden wordt er door de professional van Jeugd en Gezin
gekeken naar bijzonderheden van het vorige consult. Bij ‘VVE ja’ bespreekt zij met de
ouder(s) de plaatsing op een VVE peuteropvang:
- Dat het kind (op 2 jarige leeftijd) in aanmerking komt voor een peuteropvang met extra
voorschoolse activiteiten en de reden hiervoor;
- Uitleg over de VVE-indicatie en het verstrekken van de VVE folder (nog in ontwikkeling);
- Wanneer ouders geïnteresseerd zijn, wordt de procedure in gang gezet door de
professional van Jeugd en Gezin. De jeugdarts checkt of bij het betreffende kind in Iuvenelis
cliëntcode P en/of Q staat geregistreerd en vinkt vervolgens in Iuvenelis ‘VVE; ja’ aan.
Tevens maakt zij in het DD-JGZ een interventie aan en een activiteit. De interventie wordt op
voltooid gezet als er een aanmeldingsformulier is ingevuld en verzonden naar de
peuteropvang óf als bij het 3 jaar consult de ouders aangeven echt geen belangstelling te
hebben.
6.4 Consult 20 maanden
Tijdens het consult van 20 maanden checkt de jeugdverpleegkundige of doelgroepkinderen
inderdaad zijn aangemeld voor een VVE peuteropvang. Bij niet geïnteresseerde (of
afgehaakte) ouders brengt zij VVE opnieuw onder de aandacht. De jeugdverpleegkundige
checkt of bij het betreffende kind in Iuvenelis cliëntcode P en/of Q staat geregistreerd en
vinkt vervolgens in Iuvenelis JGZ ‘VVE; ja’ aan. Tevens maakt zij in het DD-JGZ een
interventie aan en een activiteit. De interventie wordt op voltooid gezet als er een
aanmeldingsformulier is ingevuld en verzonden naar de peuteropvang óf als bij het 3 jaar
consult de ouders aangeven echt geen belangstelling te hebben. De ouders ontvangen de
VVE folder (nog in ontwikkeling).
Bij het taalhuisbezoek wordt besproken hoe ouders de talige ontwikkeling van hun kind
kunnen stimuleren. Wanneer er wordt geconstateerd dat ouders moeite hebben met het
stimuleren van de taal of met de taalvaardigheid worden ouders doorverwezen naar
programma’s van de bibliotheek (VoorleesExpress en Taal voor Thuis). De folders worden
meegegeven en er kan verwezen worden naar het inloopspreekuur van het Digi en Taalhuis
(dinsdag 11:00 tot 12:00 uur in de bibliotheek).
6.5 Consult 2 jaar en 3 maanden
Bij het consult van 2 jaar en 3 maanden vraagt de jeugdarts aan ouders van
doelgroepkinderen of het kind naar een VVE peuteropvang gaat.
De arts vinkt in het Iuvenelis van het betreffende kind ‘VVE; ja’ aan. Tevens maakt zij in
Iuvenelis een interventie aan en een activiteit. De interventie wordt op voltooid gezet als er
een indicatieformulier is ingevuld en verzonden naar de peuterspeelzaal óf als bij het 3 jaar
consult de ouders aangeven echt geen belangstelling te hebben.
Alle doelgroepkinderen krijgen na afloop van het consult een cliëntcode in Iuvenelis (G) om
aan te geven of zij wel of geen gebruik maken van een VVE peuteropvang.
6.6 Consult 3 jaar
Bij het consult van 3 jaar vraagt de jeugdverpleegkundige (zo nodig) aan ouders van
doelgroepkinderen of het kind naar een VVE peuteropvang gaat.
De jeugdverpleegkundige vinkt in Iuvenelis van het betreffende kind ‘VVE; ja’ aan. Tevens
maakt zij in het DD-JGZ een interventie aan en een activiteit. De interventie wordt op voltooid
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gezet als er een aanmeldingsformulier is ingevuld en verzonden naar de peuteropvang óf als
bij de ouders tijdens het consult is aangeven echt geen belangstelling te hebben.
Alle doelgroepkinderen krijgen na afloop van het consult een cliëntcode in Iuvenelis (G) om
aan te geven of zij wel of geen gebruik maken van een VVE peuteropvang.
6.7 Consult 4 jaar
Bij het consult van 4 jaar vraagt de jeugdverpleegkundige (zo nodig) aan ouders van
doelgroepkinderen of er (nog steeds) achterstanden bij het kind zijn. Besproken wordt wat er
gedaan is om de achterstanden van het kind te verkleinen en wat er nodig is om de
achterstanden van het kind te verkleinen. Het lokale aanbod wordt toegelicht. Wanneer er
achterstanden zijn wordt een consult op 5 jarige leeftijd ingepland. Dit consult heeft dezelfde
inhoud als het consult bij 4 jaar.
Vanaf het moment dat een VVE indicatie aan een peuter wordt afgegeven, kan de jeugdarts
in samenspraak met de peuteropvang beslissen dat een VVE indicatie bij een peuter
geïndiceerd met een Q-code, niet meer noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van het
kind. De jeugdverpleegkundige stelt de ouders en de peuteropvang van de peuter hiervan op
de hoogte. De peuteropvang is verplicht de VVE peuter warm over te dragen naar de
basisschool, ook als de peuter op het moment van overstap naar de basisschool geen VVE
indicatie meer bezit.
7. Terugkoppeling peuteropvang locaties
Informatie m.b.t. de plaatsing van doelgroepkinderen op een VVE peuteropvang wordt door
de peuteropvang locatie teruggekoppeld aan Jeugd en Gezin Weesp. Er wordt aangegeven
waar het kind geplaatst is en er is 3 a 4 x per jaar fysiek overleg naast veelvuldig e-mail en
telefonisch contact. Afspraak: 3 maanden na plaatsing stuurt de peuteropvang een
voortgangsrapport per mail naar JGZ.
8. Terugkoppeling JGZ naar gemeente
Door middel van registratie in Iuvenelis wordt inzicht verkregen in het aantal VVE
geïndiceerde kinderen, de verwijzingen naar de VVE peuteropvang locaties, het aantal
geplaatste kinderen, het aantal niet-geplaatste kinderen, de redenen voor de plaatsing en de
redenen voor de niet-plaatsing. De teammanager Weesp van de JGZ verstrekt deze
gegevens 2x per kalenderjaar, op 1 maart en 1 oktober, aan de gemeente.
Aan het einde van ieder kalenderjaar vindt een evaluatie plaats van het gerealiseerde bereik
van de doelgroep en van het non-bereik en de wijze waarop de signalering, indicering en
toeleiding is uitgevoerd. Indien nodig zullen de gemaakte afspraken in dit verband worden
aangevuld en/of aangepast.
9. Plan van aanpak van de peuteropvang locatie
9.1 De VVE coach van de peuteropvang locaties ontvangt per mail een
indicatiestellingsformulier voor een VVE plaatsing (bijlage 1). Zij bevestigt de ontvangst van
het aanvraagformulier per e-mail aan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Aan de hand
van de gegevens beoordeelt zij voor welke VVE peuteropvang locatie de aanvraag bedoeld
is en geeft de VVE inschrijving door aan de administratie.
9.2 De peuteradministratie/afdeling ‘plaatsing’ voegt het aanvraagformulier als een
voorlopige aanmelding toe aan de wachtlijst van de peuteropvang locatie. De peuterleidster
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belt de ouders binnen 2 weken voor het maken van een afspraak op de peuteropvang locatie
of een huisbezoek.
9.3 Tijdens de afspraak op de peuteropvang geeft de peuterleidster aan de hand van een
leidraad o.a. informatie over de peuteropvang en het werken met de methode door de
peuteropvang gekozen methode uit de databank van het Nederlands Jeugdinstituut voor
effectieve jeugdinterventies. De peuterleidster probeert een inschatting te maken of de
ouders hun kind willen inschrijven voor de peuteropvang. Afhankelijk van de bevindingen vult
zij samen met de ouders een inschrijfformulier voor een VVE peuteropvang.
9.4 Op het moment dat de ouders een inschrijfformulier hebben ingevuld, wordt het
inschrijfformulier verwerkt in de wachtlijst op de datum van de aanmelding voor het
informatiegesprek.
9.5 De peuteropvang locaties registreren de inschrijving ten behoeve van de evaluatie van
dit plan van aanpak.
9.6 Door contactpersoon van de peuteropvang locatie, wordt aan Jeugd en Gezin Weesp
doorgegeven welke doelgroepkinderen op een VVE peuterspeelzaal geplaatst zijn. Deze
terugkoppeling betreft zowel kinderen die vanuit de JGZ zijn aangemeld, als kinderen die via
een andere weg zijn binnen gekomen.
9.7 De VVE coach van de peuteropvang draagt er zorg voor dat voor een kind bij wie na een
wenperiode op de speelzaal wordt geconstateerd dat hij/zij een taal- en/of
ontwikkelingsachterstand heeft alsnog een VVE indicatie wordt afgegeven.
De VVE coach verwijst ouders hiervoor naar het consultatiebureau. Zo nodig begeleidt de
VVE coach de ouders daarbij.
10. Bewaartermijn
De peuteropvang bewaart de door Jeugd en Gezin Weesp afgegeven VVE indicatie zolang
het kind een VVE plek op de peuteropvang bezet. Daarna wordt de indicatie toegevoegd aan
het dossier dat dient voor de overdracht van het kind naar een plek op een basisschool. De
peuteropvang bewaart een kopie van het overdrachtsdossier minimaal 1 jaar. Die
bewaartermijn is nodig om de inspecteur onderwijs en de GGD in staat te stellen om binnen
een jaar te controleren of en hoe de overdracht is verlopen. Daarna wordt het
overdrachtsdossier vernietigd.
11. Privacy en beveiliging
In verband met de privacy is de VVE indicatie en later ook het overdrachtsdossier niet vrij ter
inzage voor derden met uitzondering van de betrokken ouders. Ze worden conform de
privacywetgeving in een afsluitbaar dossierkast bewaard. De VVE indicatie mag alleen
gebruikt worden voor het doel waarvoor zij is afgegeven.
12. Bij dit protocol behoren de volgende formulieren en bijlagen
Bijlage 1 Formulier indicatie stelling Voor – en Vroegschoolse Educatie Weesp
Bijlage 2 Registratie in Iuvenelis
Bijlage 3 Taalhuisbezoek op indicatie
Bijlage 4 Achtergrondinformatie taal en taalontwikkeling
Bijlage 5 Stroomdiagram
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13. Vaststelling protocol
Het ‘VVE Protocol 2019’ wordt door de samenwerkende partners vastgesteld op 29 mei 2018
en treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2018.
14. Samenwerkende partners en contactgegevens
Locatie van de partners
Contactpersonen
Jeugdverpleegkundigen Jeugd Marleen Josémans
en Gezin Weesp
Anita van Drunen
Schatjesrijk (Versa Welzijn)
Karin Krijn
Jacinta (Versa Welzijn)
Bernadette van der
Heijden
Onder moeders Paraplu
Joke Andriessen
(SWP)

Mailadressen
m.josemans@jggv.nl
a.vandrunen@jggv.nl
krijn@versawelzijn.nl
bheijden@versawelzijn.nl
jokeandriessen@hetnet.nl

Aan te vullen met de locaties voor peuteropvang die door de GGD als ‘voldoende’ zijn beoordeeld.
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Bijlage 1 Formulier indicatie stelling Voor – en Vroegschoolse Educatie Weesp
INDICATIESTELLING VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE WEESP
GEGEVENS KIND
Achternaam kind

………….……………………………………..

Roepnaam

…………………………………………………

Indicatie

( ) P (gewichtenregeling)
( ) Q (indicatie GGD)

Geslacht

…….…………………………..………………

Geboortedatum

…..…………………………………………….

Burger Service Nummer

…………………………………………………

Nationaliteit

…….…………………………………………..

Adres

.………………………………………..……….

Postcode en woonplaats

..…………….…………………………………

Telefoon

………………………………………….………

Eventuele bijzonderheden

………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
…………………………………………..........................................................
Naam arts/verpleegkundige …………..………………………………………
Van consultatiebureau

……………………..…………………………….

Datum

…………………………………………………….

Ouders zijn op de hoogte van de aanmelding VVE …………………………

DIT AANVRAAGFORMULIER MAILEN NAAR DE BETREFFENDE PEUTEROPVANG
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Bijlage 2 Registratie in Iuvenelis
Code doelgroepkind
Rond de leeftijd van 11 maanden krijgt het kind dat binnen de doelgroep van VVE (Voor en
Vroeg schoolse opvang) valt één van de onderstaande cliëntcodes in Iuvelenis:
• cliëntcode P = Taalstimulering - VVE, weging landelijke gewichtenregeling;
• cliëntcode Q = Taal / ontwikkelingsstimulering - VVE, weging gemeente/GGD.
Deze cliëntcode wordt in Iuvenelis geregistreerd onder Zorggegevens.
Dit wordt gedaan tijdens het reguliere consultatiebureau bezoek door de verpleegkundige.
Code VVE
Cliëntcode G (gaat naar VVE peuteropvang).
Deze cliëntcode krijgt een kind om aan te geven dat het werkelijk gebruik maakt van een
VVE peuteropvang. De code wordt door de arts gegeven rond de leeftijd van 2 jaar en 3
maanden, tijdens het reguliere consult.
De cliëntcode wordt in Iuvenelis geregistreerd onder Zorggegevens.
Dit wordt gedaan tijdens het bezoek aan het consultatiebureau.

Het kind kan i.v.m. deze taalstimulering – VVE 3 cliëntcodes in het systeem hebben
staan.
1. P = Taalstimulering - VVE (kind valt binnen de doelgroep, weging gemeente)
en/of
Q = Taal / ontwikkelingsstimulering - VVE (kind valt binnen de doelgroep, weging
consultatiebureau).
2. Zorgplan huisbezoek op indicatie = indicatie VVE HB gehad (verpleegkundige is op
huisbezoek geweest rond de leeftijd van 18 maanden).
3. G = gaat naar VVE peuteropvang (kind gaat naar VVE peuteropvang).
In het Iuvenelis worden de gegevens eveneens geregistreerd.
NB. Geen vorige cliëntcodes verwijderen.
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Bijlage 3 Taalhuisbezoek op indicatie
Taalhuisbezoek op indicatie
Doel




Ouders van doelgroepkinderen advies en voorlichting geven over het stimuleren van
taalontwikkeling (taalbegrip en taalproductie).
Allochtone ouders voorlichting en advies geven over taalkeuze.
Doelgroep kinderen toeleiden naar een VVE peuteropvang.

Tijdsinvestering
60 minuten per huisbezoek, excl. voorbereiding, reistijd, contact met derden, dossiervorming
en registratie.

Voorbereiding huisbezoek (telefonisch contact)
 Terugkomen op het bezoek van het kind op het consultatiebureau met 20 maanden,
waarin de verpleegkundige de taalkeuze, taalontwikkeling, taalstimulering en de VVE
peuteropvang besproken heeft.
 Aangeven dat het belangrijk is voor het kind om extra aandacht te besteden aan
taalkeuze (bij anderstalige ouders) en het stimuleren van de taalontwikkeling.
 Een huisbezoek aanbieden om verder over taalontwikkeling, taalstimulering en VVE
peuteropvang te praten.
 Bij Turkse en Marokkaanse ouders die slecht Nederlands spreken, kan de hulp van
een intermediair worden ingeschakeld.

Acties tijdens huisbezoek
Algemeen
Uitleg geven over de inhoud huisbezoek.
Informatie VVE
 Terugkoppeling naar het laatste bezoek op het consultatiebureau waarin de
taalkeuze en/of taalontwikkeling en VVE-peuterspeelzaal besproken is.
 Informatie over taalontwikkeling, -stimulerings adviezen geven en taalkeuze
bespreken.
 Informatie geven over VVE peuteropvang.
 Procedure bespreken rondom aanmelding.
 Ouders krijgen (wanneer gewenst) een informatie- en aanmeldingsfolder over de
peuteropvang.
Voorlichting taalontwikkeling/-stimulering
 Voorlichting en advies over de normale taalontwikkeling en de fasen waarin deze
verloopt.
 Instructie geven gericht op stimulering van de taalontwikkeling.
VVE protocol Weesp 2018: signaleren, indiceren en doorverwijzen door het consultatiebureau
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Omgang met tweetaligheid:
o Welke taal spreekt u thuis met uw kind?
o Worden er thuis ook andere talen gesproken?
o Hoe wilt u uw kind Nederlands leren?

Ouders worden gewezen op de informatie over taal in het groei-/babyboekje. Daarnaast kan
gebruik gemaakt worden van schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Ook kan een bezoek aan een
bibliotheek als suggestie gegeven worden.
Vervolgafspraak
Afspraken maken voor het volgend contact, afhankelijk van de zorgbehoefte(n).
 Bezoek consultatiebureau (regulier contactmoment);
 Huisbezoek (extra contactmoment op indicatie).
Verwijzing
Ouders actief verwijzen naar een vorm van VVE.
Eventueel in samenwerking met de leidster VVE peuteropvang.
Registratie
 In Iuvenelis worden gespreksonderwerpen, adviezen en bijzonderheden
geregistreerd. Ook wordt genoteerd of het kind wel of niet wordt aangemeld voor een
VVE peuteropvang.
o Blok 17 (notities).

VVE protocol Weesp 2018: signaleren, indiceren en doorverwijzen door het consultatiebureau
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Bijlage 4 Achtergrondinformatie taal en taalontwikkeling
Achtergrondinformatie taal en taalontwikkeling
Gebruikte materialen en methoden
- Balansmodel Taalstimuleringsbehoefte;
- Folders ‘Leren praten’ in Turks en Arabisch (Bureau Pedagogische Preventie Utrecht);
- Richtlijnen beoordeling spraakontwikkeling;
- Leidraad individueel consult;
- ABC-folders;
- Praat in je eigen Taal;
- Schema minimum spreeknormen;
- Verwijzing bibliotheek;
- Verwijzing VVE peuteropvang.

VVE protocol Weesp 2018: signaleren, indiceren en doorverwijzen door het consultatiebureau
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Bijlage 5 Stroomdiagram
Stroomdiagram
Contactmoment:

Actie:

14 dagen
Huisbezoek jeugdverpleegkundige

Binnen
wegingscriteria +
risico-inventarisatie
taal

einde actie

Binnen
wegingscriteria +
risico-inventarisatie
taal

einde actie

Bij ‘VVE ja’
bespreken van de
plaatsing

aanmeldingsformulier
invullen en versturen

dossiernotatie

11 maanden
Consult op het
consultatiebureau

dossiernotatie

14 maanden
Consult op het
consultatiebureau

dossiernotatie
20 maanden
Consult op het
consultatiebureau

inschatting n.a.v. van
Wiechenschema items
Taal + aanmelding
VVE

einde actie

check aanmelding
VVE peuteropvang

einde actie

taalhuisbezoek

2 jaar en 3 maanden
Consult op het
consultatiebureau

taalhuisbezoek
3 jaar
Consult op het
consultatiebureau

check gebruik VVE

einde actie

taalhuisbezoek
4 jaar
Consult op het
consultatiebureau

check
achterstanden

einde actie
bij achterstanden:
inplannen consult 5 jaar

VVE protocol Weesp 2018: signaleren, indiceren en doorverwijzen door het consultatiebureau
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