
Peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven bij de basis-
school betrekken. Alleen zo
kunnen achterstanden echt
worden aangepakt en de kans
op schoolsucces voor alle 
kinderen vergroot. Dat is waar
VOS/ABB en de Algemene Onder-
wijsbond zich hard voor maken.
Ook het kabinet ziet steeds
meer in dat investeren in de
basis veel geld bespaart in de
toekomst. Voor 2006 is extra
geld uitgetrokken voor de voor-
en vroegschoolse educatie en
voor de brede school.

Alle peuters moeten naar voorscholen
die direct zijn gekoppeld aan de basis-
school. Nog beter is als de voorscho-
len daadwerkelijk in de basisschool
zijn gehuisvest. Op de voorschool 
zitten peuters van 2 en 3 jaar die 
worden voorbereid op de kleuterklas.
Door een goede aansluiting is te voor-
komen dat jonge kinderen met een
achterstand het basisonderwijs in-
stromen. Alle kinderen kunnen zo een
ononderbroken ontwikkeling door-
maken. Het uitgangspunt van het plan
is achterstanden in een vroeg stadium
weg te werken en de kans op school-
succes voor alle kinderen te vergroten.
Uiteindelijk leidt dit tot minder uit-
val in het voortgezet onderwijs. In-
vesteren in de basis werpt de meeste
vruchten af, meent Joop Vlaanderen
van VOS/ABB, een van de initiatief-
nemers van het plan: ‘Als kinderen
geen achterstand oplopen, hoeft die
later ook niet te worden weggewerkt.’
Steeds weer blijkt dat eenmaal opge-
lopen achterstanden niet gemakkelijk
worden ingelopen. De ervaring met
meer dan dertig jaar onderwijsachter-
standenbeleid wijst ook uit dat het
corrigeren van ontstane achterstan-
den zeer moeizaam is. 
Het programma-aanbod in de voor-

school wordt ontwikkeld in samen-
spraak met het basisonderwijs, is het
plan van VOS/ABB en AOb. Zo ont-
staat een doorlopende leerlijn naar
groep 1. Hierin onderscheidt de voor-
school zich duidelijk van de huidige
peuterspeelzaal. 
In het plan van de beide onderwijs-
organisaties wordt geen onderscheid
gemaakt tussen achterstandskinderen
en niet-achterstandskinderen. Vlaan-
deren: ‘Wat goed is voor achterstands-
kinderen is goed voor alle kinderen.
We hechten aan een brede instroom.’
Deze aanpak is in lijn met het inte-

gratiebeleid. Als alleen de achterstands-
kinderen voor de voorschool in aan-
merking komen, wordt segregatie op
jonge leeftijd al versterkt. 
Momenteel komt in totaal 85 procent
van de peuters naar de peuterspeel-
zalen en de kinderdagverblijven. 
Educatieve activiteiten vinden vooral
plaats in peuterspeelzalen. Peuters
hebben veel baat bij de vve-program-
ma’s. Dat blijkt bijvoorbeeld in Rotter-
dam. Daar is vorige maand de hon-
derdste voorschool geopend.
Ruim zestig procent van de twee- en
driejarigen bezoekt een peuterspeel-
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In elke basisschool
een voorschool

Nieuwe voorscholen
Consent in Enschede, waar 27 openbare basisscholen onder vallen, gaat
voorscholen in de basisscholen vestigen. ‘In samenwerking met gemeente 
en wijkwelzijn hebben we, nadat we eerst tegen de stroom hebben ingeroeid,
de klokken gelijkgezet’, vertelt Erwin van Proosdij, stafmedewerker onder-
wijshuisvesting van Consent. ‘Door de peuterspeelzaal aan het onderwijs te
verbinden verbetert de zorg voor de kinderen en loopt de diagnostiek door.
De kansen op schoolsucces verbeteren hierdoor, vooral op taalgebied.’ 
In obs Twekkelerveld in Enschede is half september een zogeheten peuter-
speelzaal-plus-project gestart. De gemeente, wijkwelzijn en de school in-
vesteren in dit project. ‘Het programma-aanbod voor de peuters houdt nauw
verband met vve-programma’s’, legt Proosdij uit. ‘En er is een intensieve
samenwerking tussen de leerkrachten van de onderbouw en de leidsters van
de voorschool. De programma’s worden onderling afgestemd.’Zo ontstaat
een logisch doorlopende lijn, aan de pedagogische kant en aan de ontwikke-
lingskant van het kind.
‘Alle kinderen zijn welkom in de voorschool’ benadrukt Van Proosdij. ‘We
streven er naar dat alle kinderen participeren in de vve-programma’s.’ Er is
wel een praktisch probleem, want twee- en driejarigen mogen maar twee
dagdelen naar de peuterspeelzalen. Als ze een indicatie hebben voor het 
volgen van vve-programma’s mogen ze vier dagdelen komen. Van Proosdij:
‘Maar ook binnen de reguliere twee dagdelen heeft het meerwaarde de peuters
mee te laten doen aan de vve-programma’s. Die ervaringen doen we al op.’ 
De gemeente Enschede en wijkwelzijn hebben inmiddels besloten alle peuter-
speelzalen te verhuizen naar een onderwijsgebouw. ‘Dit is een heel belang-
rijke koerswijziging’, zegt Van Proosdij, ‘die de komende jaren de toon gaat
zetten.’
Consent verwacht veel van de voorschool in de basisschool. De voorscholen
zullen in Enschede gefaseerd worden ingevoerd. Uiteindelijk zullen alle 
27 scholen van Consent een voorschool binnen de muren hebben.



zaal; iets meer dan de helft van de 
kinderen volgt een programma voor-
en vroegschoolse educatie. In de kin-
deropvang is nauwelijks sprake van
het aanbieden van vve-programma’s,
zo blijkt uit recent onderzoek. 
Slechts twee procent van de instel-

lingen biedt zo’n programma aan en
daarmee wordt minder dan een pro-
cent van de kinderen in de kinder-
opvang bereikt. Directeur Anke van
Kampen van Sardes, die samen met
anderen onderzoek heeft gedaan naar
voor- en vroegschoolse educatie zegt:
‘Het vermoeden is dat er wel veel
doelgroepkinderen in de kinderdag-
verblijven zitten.’ De twee- en drie-
jarigen die op het kinderdagverblijf
zitten zouden daarom ook de gelegen-

heid moeten hebben deel te nemen
aan de vve-programma’s.

Brede benadering
‘De voorschool moet een gegaran-
deerde basisvoorziening worden’, zegt
Vlaanderen. ‘Waar vier of vijf dagdelen

per week een programma wordt aan-
geboden aan alle twee- en driejarigen.
Specifiek voor de doelgroepkinderen
wordt enkele keren per week gewerkt
met goede vve-programma’s.’ De ver-
wachting is dat het stormloopt. 
Er zijn nog wel wat hobbels te nemen
alvorens het plan goed vorm te kun-
nen geven. De verantwoordelijkheid
voor het onderwijsachterstanden-
beleid verschuift vanaf 2006 in belang-
rijke mate van de gemeenten naar de

schoolbesturen. De gemeente heeft
dan niet meer de verantwoordelijk-
heid voor het kind vanaf vier jaar,
maar wel voor het kind tot vier jaar.
Dit is lastig in de uitvoering van de
plannen. Het vve-geld gaat deels naar
de gemeenten en deels naar de basis-
school.
De bekostiging van de voorscholen
kan deels uit de geldstromen die er 
nu zijn voor vve en schakelklassen.
Bovendien: als alle kinderen naar de
voorschool gaan, gaan meer vrouwen
aan het werk. Dit levert belasting-
gelden op. Ook doen dan minder
vrouwen een beroep op een bijstands-
uitkering. Dat overheidsgeld kan ge-
investeerd worden in de voorscholen.
VOS/ABB en AOb gaan over hun 
plannen overleggen met een aantal
gemeenten. Ook gaan ze komende 
periode met hun leden in gesprek
over de plannen omtrent de voor-
school. Een conferentie over het
onderwerp zit in de planning.
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De voorschool moet een gegarandeerde basisvoorziening worden.
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Tineke Snel

‘Wat goed is voor achterstands-

kinderen is goed voor alle kinderen’


