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VVE ouderbeleid 

Voldoet ons VVE ouderbeleid aan de criteria? 
 
Wanneer een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en kindcentrum, is de 
kans groter dat kinderen zich goed ontwikkelen. De eerste stap is je verdiepen in de populatie 
ouders. Wie zijn onze ouders? Wat zijn hun wensen, behoeften en mogelijkheden? De kans op 
een succesvolle samenwerking is groot als je daarbij aansluit.  
In een ouderbeleid beschrijf je wat ertoe doet voor jullie ouders en wat dit vraagt van jullie 
als professionals. Wat organiseer je en hoe doe je dat? Dat is voor elk kindcentrum anders. 
Ook behaalde successen leg je vast, zo blijft opgedane kennis behouden voor de toekomst. 
Met deze evaluatiekaart kun je nagaan of jullie ouderbeleid voldoet aan de criteria uit de wet 
OKE, de kwaliteitscriteria van de Inspectie van het Onderwijs en de criteria van de GGD. 
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 Evaluatie VVE ouderbeleid 
 

Tussen haken ( ) staat het hoofdstuk of de paragraaf in het Compas voorbeeld VVE ouderbeleid, 

in ‘superscript’ een verwijzing naar de richtlijnen van de GGD en/of Inspectie van het Onderwijs. 

 
1. Ouderbeleid algemeen 

• Er is iemand verantwoordelijk voor het opstellen van het ouderbeleid, het coördineren van de activiteiten en  

het borgen van de kwaliteit hiervan in het kindcentrum.GGD (vooraf)  

• We hebben inzicht in de samenstelling van onze huidige ouderpopulatie wat betreft aantal doelgroepkinderen, 

taal- en culturele achtergrond, opleidingsniveau, (niet-)werkend en gezinssamenstelling.GGD/IvhO (1.2) 

• We kennen de wensen en mogelijkheden van de ouders.IvhO (1.2) 

• De analyse ouderpopulatie wordt cyclisch geüpdate, hierover zijn afspraken.GGD(jaarlijks) (1.1) 

• We hebben een visie met bijbehorende doelen ten aanzien van de ouderparticipatie en  -betrokkenheid 

vastgesteld. GGD/ IvhO (2) 

• We hebben vastgesteld op welke wijze wij willen dat de ouders actief de ontwikkeling van hun kind 

stimuleren.IvhO (2) 

• We hebben een locatiespecifiek ouderbeleid met ouderactiviteiten (3) vastgesteld op basis van onze 

ouderpopulatie, visie, doelstellingen en verwachtingen. GGD/ IvhO 

• We passen het ouderbeleid aan op basis van de (eventueel veranderde) ouderpopulatie en de evaluatie van  

de ouderactiviteiten. GGD (jaarlijks) (3.3) 

• We hebben een visie op ouderbeleid die concreet en realistisch is; beroepskrachten weten wat er van hen  

wordt verwacht in de omgang met ouders. 

• Het ouderbeleid wordt in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd; verwachtingen ten aanzien van  

de beroepskrachten worden nageleefd en activiteiten zijn gepland in de jaarkalender. GGD/ IvhO 

 
2. Informatie naar ouders 

• In het ouderbeleid zijn doelen ten aanzien van de actieve rol van ouders geformuleerd. GGD/ IvhO 

• De informatie naar ouders is concreet, in voor ouders begrijpelijke taal omschreven, en omvat  

het veiligheids-, gezondheids-, pedagogisch- en ouderbeleid, de plaatsingsprocedure, frequentie van  

informatie-uitwisseling en doelstellingen t.a.v. VVE. IvhO 

• Het kindcentrum informeert de ouders over doelen en verwachtingen ten aanzien van hun aanwezigheid en 

betrokkenheid en kan aantonen dat het een bepaalde procedure volgt. IvhO  

• Het kindcentrum zorgt ervoor dat de ouders de informatie daadwerkelijk begrijpen en gaat dit ook na IvhO 

 
3. Inschrijvings- en intakeprocedure 

• Het kindcentrum heeft een intakeprocedure opgesteld. 

• Ouders worden voorafgaand aan de plaatsing van hun kind aantoonbaar geïnformeerd over het beleid en  

dat van ouders een actieve rol wordt verwacht (informatiebrochure, website, gesprek). GGD 

• Het kindcentrum heeft een intakeformulier waarin in elk geval aan bod komen; gezondheid, kenmerken van  

het kind, gedrag, gezinssamenstelling, bijzonderheden in de ontwikkeling en wijze van opvoeden en stimuleren 

ontwikkeling door de ouders. GGD/IvhO 

• De beroepskrachten zijn op de hoogte van bijzonderheden rond een kind naar aanleiding van de intake. 
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• De intake van nieuwe ouders en kinderen is face-to-face en vindt dus plaats in een persoonlijk gesprek met  

de ouder(s). IvhO 

• Er is van ieder geplaatst kind een ingevuld intakeformulier. GGD 

 
4.  Stimuleren om thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen 

• De thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten en de procedure hieromtrent staan beschreven in het ouderbeleid GGD 

• Het kindcentrum stimuleert alle ouders (2-6 jaar) om thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen en geeft 

spelmateriaal en informatie mee. IvhO  

• Ouders worden geïnformeerd over hoe zij met hun kind(eren) (VVE)activiteiten kunnen doen. IvhO 

• De beroepskrachten bevragen de ouders en de kinderen of en hoe de activiteiten zijn uitgevoerd. IvhO 

• Circa 50% van de ouders voert thuis ontwikkelingsgerichte activiteiten uit. IvhO 

 
5.  Participatie in VVE-activiteiten 

• De ouderactiviteiten en concrete werkwijze (wie, wat en wanneer) staan beschreven in het ouderbeleid. GGD 

• Het kindcentrum organiseert regelmatig ouderactiviteiten zoals VVE-themabijeenkomsten, inloopuren en 

koffieochtenden en stimuleert ouders actief om hieraan deel te nemen. GGD/ IvhO  

• Het kindcentrum geeft ouders de ruimte om (elke dag) bij het brengen van hun kind activiteiten te doen met  

hun eigen kind, er staat spel- en ontwikkelingsmateriaal klaar. IvhO 

• De beroepskrachten geven de ouders de ruimte om bij binnenkomst met andere ouders en de beroepskracht  

te spreken. IvhO 

• Als het kindcentrum ouderactiviteiten organiseert, is er voldoende opkomst (circa 50%). IvhO 

 
6.  Informeren over de ontwikkeling van het kind 

• Het kindcentrum (kdv, pa én po) nodigt ouders minstens twee keer per jaar (drie keer in peuterperiode en vier 

keer in kleuterperiode) uit voor een oudergesprek waarin ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van 

hun kind. IvhO 

• Tijdens de oudergesprekken worden de observatiegegevens en eventuele toetsgegevens bekeken en besproken. 

IvhO 

• Het kindcentrum informeert ouders bij zorgpunten direct en houdt regelmatig voortgangsgesprekken. IvhO 

 
7.  Rekening houden met de thuistaal 

• Het kindcentrum heeft vastgesteld of en op welke manier er rekening wordt gehouden met de thuistaal van de 

kinderen in haar ouderbeleid. IvhO 

• Het kindcentrum weet welke thuistalen er binnen de ouderpopulatie worden gesproken. IvhO 

• De beroepskracht weet welke taal ouders thuis spreken. IvhO 

• Wanneer ouders geen Nederlands kunnen spreken of lezen ondersteunt het kindcentrum hierin. IvhO 
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