
  

  

  
Doelgroepbepaling Vve ’s-Hertogenbosch  
  3 juli  2019_aangepast 23-11-2020, onderdeel B  
    

Vooraf  

Het uitgangspunt van de Voor- en vroegschoolse educatie (Vve) is het vergroten van 

ontwikkelingskansen voor kinderen in onderwijsachterstandssituaties in de leeftijd van 

tweeënhalf tot zes jaar. Doorgaans bestaat de Vve doelgroep uit kinderen die door 

omgevingskenmerken, uit sociaaleconomische zwakke milieus met laagopgeleide ouders 

(ook wel 0.3- of 1.2-leerlingen genoemd) en/of uit een weinig taal stimulerende omgeving 

(blootstellingsachterstand) een risico lopen op een ontwikkelingsachterstand. Dit heeft zich 

al wel of niet geuit hebben in een taal- en/of ontwikkelingsachterstand bij het kind.  
Bron: Ministerie van onderwijs, 2018.  

  

Voorschoolse educatie doelgroepdefinitie gemeente ‘s-Hertogenbosch  
  

Kinderen die door ouder- en/of omgevingskenmerken een risico lopen op een 

ontwikkelingsachterstand. Dit zijn overwegend kinderen uit sociaaleconomisch zwakke 

milieus met laagopgeleide ouders en/of kinderen uit een weinig (taal)stimulerende 

omgeving.  

  

Risicofactoren  

Risicofactoren bepalen of een kind geïndiceerd kan worden als een Vve doelgroepkind in de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch:  
  

  Wegingsfactor*  

A:Ouderkenmerken- Taal    

A.1.  
Thuistaal niet Nederlands of ouder beheerst uitsluitend dialect (zwak 

verstaanbaar)  
OF  

Taalomgeving thuis onvoldoende stimulerend  

o Interactie tussen ouder en kind is arm   

o De ouder leest het kind niet (nauwelijks) voor  

o De ouder onderneemt weinig spelactiviteiten met het 

kind  

 Maximaal 2  

B:Ouderkenmerken - opleidingsniveau    

B.1. Opleidingsniveau beide ouders/verzorgers, of van de ouder die belast is met de 
dagelijkse verzorging, is maximaal mbo2 (mbo-2 of lager). 
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C: Kind, ouder- en omgevingskenmerken  

C.1. Individuele gronden: te wegen door JGZ ter bepaling van geïndiceerd risico op 
basis van het Van Wiechenonderzoek: 

Maximaal 2 



• Achterstand in de  Nederlandse taalontwikkeling is zodanig groot dat deze 
belemmerend werk voor functioneren in de groep en voor het gezin of kind 
persoonlijk (niet zijnde spraakmotorisch of Tos) 

• Achterstand in ontwikkelingsveld fijne motoriek, adaptie, 
persoonlijkheidsontwikkeling, sociale ontwikkeling en/ of gedrag 

• Ontbreken van sociaal netwerk rondom gezin 

• Moeder of vader alcohol/ drugsverslaafd 

• Moeder of vader heeft psychische problemen 

• Opvoedingsproblemen 

• Echtscheidings(problematiek) 

• Ouder(s) in schuldsanering 

• Zorgtekort (gebrek aan aandacht en/ of (ver)zorg(ing); psychisch en/ of 
uiterlijk waarneembaar 

 
 

C.2. statushouders/ nieuwkomers (vluchtelingen) 2 

C.3. kind zonder status/ zonder verblijfsvergunning 2 

Totaal score  

 

   

  

 

* Wegingsfactor: bij vier of meer punten, die akkoord zijn bevonden door de 

casusverantwoordelijke, volgt er een indicatie Vve.   
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