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1 Certificaat voor VE-programma per medewerker 
De pedagogisch medewerkers op de betreffende peuterspeelzaalwerklocatie zijn 

gecertificeerd voor het VVE-programma waarmee op die locatie wordt gewerkt. Als gevolg 

van personeelsverloop of het opstarten van een nieuwe groep mag worden volstaan met 1 
gecertificeerde pedagogisch medewerker en 1 pedagogisch medewerker in opleiding per 
groep. 

 
Bij PSZ Dikkertje Dap werken drie pedagogisch medewerksters op de VE-peutergroep. Deze 
medewerksters zijn gecertificeerd voor het werken met een VE-methode. 

 
2 Ontwikkelen en bijhouden van VE kennis van leidinggevenden 

In het scholingsplan staat eveneens beschreven hoe de leidinggevenden aan VVE hun 

kennis en vaardigheden om de VVE-uitvoering aan te sturen ontwikkelen en op peil 
houden.   

 
Het scholingsplan van Dikkertje Dap voldoet niet aan de eisen van de wet. 
De volgende onderwerpen zijn niet of onvoldoende beschreven in het opleidingsplan: 

 Welke concrete leer- en opleidingsactiviteiten worden aangeboden aan de beroepskrachten 
VE? (Persoonsgebonden) 

 Wat houden de leer- en opleidingsactiviteiten inhoudelijk in? Komen in de leer- en 
opleidingsactiviteiten de kennis en vaardigheden als genoemd in het besluit aan de orde? 
(a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. b. het stimuleren 
van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. c. het volgen van de ontwikkeling van 
peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van vve. d. het betrekken van de ouders 
bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. e. de aansluiting tussen voor- en 
vroegschoolse educatie en een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar 
vroegschoolse educatie.) 

 Hoe wordt het opleidingsplan jaarlijks geëvalueerd, door wie en hoe wordt hij 
geactualiseerd? 

  
3 Aanbieden van VE verdeeld over 2 werkdagen en 40 werkweken 

Voorschoolse educatie op gesubsidieerde peuterspeelzaalwerkgroepen wordt tenminste vier 
dagdelen en twaalf uur per week aangeboden.  
De dagdelen zijn verspreid over minimaal twee weekdagen en worden 40 weken per jaar         
aangeboden. 

 
Bij PSZ Dikkertje Dap worden 6 dagdelen per week gedurende minimaal twaalf uur per week VE 
aangeboden. 
 
 



4 VE-programma waarmee gewerkt wordt 

Op de VVE-locaties wordt gewerkt met een VVE-programma. Daaronder verstaan we één 

van de volgende programma’s voor voorschoolse educatie, gericht op de vier 
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek, sociaal- emotionele ontwikkeling: 
Piramide, Ko-totaal, Startblokken, Peuterplein en Kleuterplein, Kaleidoscoop, Ben ik in 
Beeld, Sporen, Doe meer met Bas, Speelplezier. 
 

Bij PSZ Dikketje Dap wordt gewerkt met het VE-programma Piramide. In de dagelijkse praktijk is 

er ruim voldoende aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen. 
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