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2. Visie beleidsplan vve-peutergroep 
2016-2018 

§  In de Amsterdamse visie nemen kinderen van 0 tot 12 
jaar deel aan een integrale voorziening (alles-in-een-
school) die van hoge kwaliteit is. Dit beleidsplan richt 
zich op de peuter- en kleutergroep van de alles-in-een-
school.   

 

Kern beleidsplan: toegang voor iedereen, met gemengde groepen en 

gelijke kansen op ontwikkeling 



 3 doelen beleidsplan vve-peutergroep 

§  Alle peutervoorzieningen zijn kwalitatief goed; 
§  Alle Amsterdamse peuters kunnen naar een 

peutervoorziening; 
§  De peutervoorzieningen sluiten goed aan op de 

basisscholen.  



3. Wat gaan we doen? 
Goede kwaliteit voorzieningen 

§  Verder professionaliseren van de pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten  

§  Basiskwaliteit en passend aanbod met verbreding 
focus 

§  Ouders pakken hun rol 
§  Minder sturing, aandacht voor resultaat 



Alle Amsterdamse peuters kunnen 
naar een peutervoorziening 
 
§  Zorgen voor voldoende plekken: uitbreiden aantal 

voorschoolplekken; 
§  Deelname van het aantal peuters met en zonder 

doelgroepindicatie te verhogen; 
§  Gezamenlijke deelname van peuters met en zonder 

doelgroepindicatie te bevorderen.  
§  Het aanbod sluit aan bij de wensen van Amsterdamse 

ouders 
§  Meer kinderopvangorganisaties doen mee indien 

sprake is van basiskwaliteit en doorlopende leerlijn  



Goede aansluiting op de basisschool 

§  Intensivering samenwerking peutervoorziening en 
basisschool 

§  Afspraken over doelen, leerlijnen en samenwerking 
§  Inhoudelijk resultaat voor doorlopende ontwikkellijn 
§  Subsidie voor vroegscholen continueren 
§  Combinatiefunctie leerkracht/ pedagogisch medewerker 

 



 
4. Landelijke ontwikkelingen 
 
§  Kindcentra 2020 (landelijke regiegroep), waaronder 

kopgroep wethouders. Kernelementen: 1. Toegangsrecht 
voor ieder kind tot minimum aantal uren, en 2. Eén 
organisatie voor ontwikkelen en leren. Conferentie 
oktober 2015, motie Yucel. 

§  Harmonisatie (Min SZW) Gelijkschakeling 
kwaliteitseisen psz en kdv, tot kindercentra. 
Bijeenkomsten van de MO-groep. 

§  Onderwijsachterstandenbeleid (Min OCW) verdeling 
middelen vanaf 2018 onzeker. Aanpassing 
gewichtenregeling 

§  SER-rapport (aangeboden aan SZW en OCW) 



Amsterdam: Alles-in-één-school 

§  Najaar 2015: gesprekken werkveld; 
§  Drie doelgroepen voor gemeente: 1) de koplopers, 2) de 

middengroep en 3) groep ‘status quo’; 
§  Maatregelen: stimuleren en faciliteren door een 

stimuleringsplan voor alle doelgroepen; 
§  Inhoud  
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Planning 2016-2017  
§  Ongoing: uitvoering acties uit het beleidsplan 
§  Februari 2016: Gefaseerde uitrol van ontwikkelrecht voor 

alle peuters 
§  maart 2016: aftrap harmonisatie peutervoorzieningen  
§  Feb- april 2016: bijeenkomsten werkveld Ain1 
§  Juni 2016: duidelijkheid over OAB-middelen 
§  Dec 2016: plan van aanpak harmonisatie 


