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Maar structureel van opzet 
is de warme overdracht nog 
niet. Het wordt bij ons op ver-
schillende manieren georga-
niseerd. Bij normale ontwik-
keling van het kind is er een 
schriftelijke overdracht. Waar 
extra zorg nodig is, vindt een 
warme overdracht plaats. 
Sommige locaties doen dat 
vier keer per jaar, maar ande-
re locaties doen het zodra het 
kind overgaat. ‘

Vroegsignalering
In de Kopkrant van augustus
2014 ging het over de vroeg-
signalering van de extra 
ondersteuningsbehoefte van 
kinderen op de kinderopvang. 
Het thematische taalontwik-
kelingsprogramma Uk & Puk 
speelde daarin een grote rol. 
Hiermee kunnen ontwikke-
lingsachterstanden worden 
begeleid, en de basisscholen 
kunnen hierop voortborduren. 
Hendriks: ‘Bij Kappio werken 
we hier ook mee maar we 
spelen vooral in op wat het 
jonge kind nodig heeft. Daar-
naast wordt het binnenkort 
voor kinderopvangorganisa-
ties verplicht om een kind-
volgsysteem te gaan gebrui-
ken. Met het kindvolgsysteem 
volgen wij de ontwikkeling 
van het kind op alle ontwik-
kelingsgebieden, maar ook 
met name het welbevinden en 
sociaal emotionele ontwikke-
ling. Ook wordt de kinderop-
vang verplicht pedagogische 
coaching in te zetten. Bij 
Kappio is dit beide al geborgd. 
Ook wordt hard gewerkt om 
de pedagogisch medewerkers 
te ondersteunen in vroeg-
signalering en begeleiding van 
kinderen die even wat extra’s 
nodig hebben of juist meer 
uitdaging nodig hebben.’ 

Samenwerken
En hoe zit het met de door-
gaande lijn? Hendriks: ‘De 
visie van Kappio is dat er 
idealiter geen warme over-
dracht meer plaats hoeft te 

vinden, doordat er een goede 
doorgaande lijn is. Dit doe 
je onder andere door als 
kinderopvang liefst in het-
zelfde gebouw te zitten als 
de onderbouw van de basis-
school. Bij Kappio is dit bij 38 
van onze 40 peuterscholen 
het geval. Hierdoor lukt het 
steeds beter om samen met 
school een aanpak te ontwik-
kelen voor de kinderen van 2 
tot 6 jaar, waarin plek is voor 
gezamenlijke activiteiten met 
thema’s die gericht zijn op de 
sociaal-emotionele ontwikke-
ling en de ontwikkeling van 
taal en motoriek. 

De activiteiten zijn geschikt 
voor peuters, jonge kleuters
en oudere kleuters. De groe-
pen worden ingedeeld op 
basis van talenten, ontwikke-
lingsniveaus en interesses. 
We kunnen daardoor veel 
beter inspelen op het kind. 
Het kind is dan al bekend in 
de onderbouw en dan is die 
overdracht eigenlijk helemaal 
niet nodig. De school kent het 
kind al goed.’ 

Ontmoeten
Is het bij Kappio al overal 
zover? Hendriks: ‘In sommige 
gevallen zijn we in de ont-
wikkeling in het gezamenlijk 
organiseren van thema’s. Dat 
is heel praktisch invulbaar en 
leerkrachten hebben niet het 
idee dat ze er meer werk bij 
krijgen. 

Toen en nu

‘Ik wil die twee werelden verbinden’  

In de Kopkrant van augustus 2014 en april 2015 
lieten we zien hoe er tussen kinderopvang en de 
onderbouw van het basisonderwijs wordt samen-
gewerkt aan de doorgaande lijn, onder andere 
door het invoeren van een standaard overdrachts-
formulier. Ook belichtten we hoe er op de voor-
schoolse opvang wordt gewerkt aan het vroeg sig-
naleren van de extra ondersteuningsbehoefte van 
kinderen. Hoe gaat het nu? Marga Hendriks vertelt 
hoe het bij kinderopvangorganisatie Kappio gaat.

Daarnaast zijn er ook best 
wat locaties waarbij de pe-
dagogisch medewerkers van 
de peuterschool deelnemen 
aan de onderbouwvergaderin-
gen van school. Door elkaar 
regelmatig te ontmoeten, een 
kijkje bij elkaar in de keuken 
te nemen, leer je elkaars 
werksoort kennen en wordt 
het makkelijker om samen te 
werken. Je spreekt daardoor 
eerder dezelfde taal. Je maakt 
de overgang makkelijker 
voor het kind, diens ouders 
en voor de leerkracht die het 
kind binnenkrijgt. Je kunt 
eerder preventief met elkaar 
optrekken in wat goed is voor 
een kind. Die twee werelden 
verbinden, daar zie ik de 
grootste meerwaarde in.’ 
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‘Door elkaar regel-
matig te ontmoeten, 
een kijkje bij elkaar 
in de keuken te nemen, 
leer je elkaars werk-
soort kennen’

‘Daarnaast wordt 
het binnenkort voor 
kinderopvang-
organisaties verplicht 
om een kindvolg-
systeem te gaan 
gebruiken’

“Hoe vroeger we kinderen 

ontdekken met achterstan-

den, hoe beter we hen kun-

nen aansturen”, zegt Delver. 

“Anders moet een lagere 

school deze achterstand 

herstellen. Dat levert in de 

praktijk vaak problemen op. 

Scholen hebben daar namelijk 

enorm veel werk van. En de 

capaciteit om hier veel tijd in 

te kunnen investeren ont-

breekt.”

Delver benadrukt dan ook het 

belang van een goede samen-

werking. “We zitten met een 

beperkt aantal kinderen in 

ons gebied. Bovendien lopen 

de aantallen terug. Daarom 

moet je geen versplinterde 

organisaties hebben, met elk 

drie of vier peutertjes in de 

groep. Dat komt je product 

niet ten goede. We moeten 

met elkaar optrekken en de 

kinderen daarbij betrekken. 

Daarom werken wij ook met 

diverse peuterscholen inten-

sief samen. De kinderen die 

een rugzakje nodig hebben, 

moeten daar extra dagdelen 

voor afnemen.”

Uk & Puk
Het thematische taal- en 

spraakprogramma Uk & Puk 

vervult een belangrijke rol in 

Delvers werkzaamheden. Hij 

heeft voor dit VVE-program-

ma een certificaat gehaald. 

“Met Uk & Puk willen we 

taalachterstanden van jonge 

kinderen wegwerken”, ver-

telt Delver. “Het is een boek 

waaruit je kunt voorlezen, 

maar waar ook opdrachten 

in staan. Iedere maand staat 

één thema centraal. Familie 

bijvoorbeeld. Woordjes als 

papa, mama, oom en tante 

worden aangeleerd en gedu-

rende vier weken in verschil-

lende vormen herhaald.”

De voortgang van de kinderen 

wordt bij de overdracht naar 

het primair onderwijs gecom-

municeerd. “Dat kan door 

middel van een computerpro-

gramma, maar wij vertellen 

de basisschool liever op welke 

onderdelen een kind nog ach-

terloopt”, zegt Delver. “Een 

mondelinge overdracht past 

beter bij onze kleine organi-

satie. Dat is toch het meest 

persoonlijk.”

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften moeten in een zo’n vroeg 

mogelijk stadium worden ontdekt. “Hoe vroeger, hoe beter”, betoogt Siem 

Delver. Volgens de eigenaar van de buitenschoolse kinderopvang Hippolytus-

hoef, Den Oever en Wieringerwerf is men in de Kop van Noord-Holland op de 

goede weg. “De kinderen zijn zichtbaar in onze gemeenten.”

‘Hoe vroeger, hoe beter’

Siem Delver

Nieuw protocol en overdrachtsformulier voor de doorgaande lijn VVE‘Dit document heeft een aanzuigende werking’
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Kinderopvang en de onderbouw van het basis-onderwijs vormen samen de Voor- en Vroegschool-
se Educatie (VVE), dat de jongste kinderen optimale ontwikkelingskansen wil bieden. Voor 
een warme overdracht is het van belang dat het 
PO weet wat voor leerling ze in de klas krijgt. Resi Kompier, onderwijsadviseur van OBD Noord-
west: “Daarom moeten de voor- en vroegscholen 
met dezelfde documenten werken.”

Helaas is dat nog niet overal de realiteit, voegt Kompier daar meteen aan toe. “Een kind moet in de vroegschool-se periode heel goed worden gevolgd en begeleid, zodat het basisonderwijs daar een passend gevolg aan kan ge-ven. Alleen: dit vergt nogal wat van de kinderopvang. De medewerksters krijgen alleen extra uren om mét de kinderen te werken - niet om gegevens bij te houden.”

Schakelklassen
En juist in dat laatste zit ‘m de crux, stelt Kompier. “Ik kreeg vanuit de kinderopvang vaak 

te horen: ‘Hoe moeten wij op de juiste manier onze gege-vens aanleveren en wat ge-beurt daar vervolgens mee?’ En dat is een heel terechte vraag, net zoals het begrij-pelijk is dat het PO roept om een goede overdracht.”

“Wanneer de instellingen met verschillende documenten werken, is het moeilijk om de doelgroepkinderen te lokali-seren, zodat ze op de basis-school meteen passend (taal)aanbod kunnen en, zoals in Den Helder, mogelijk deel-nemen aan schakelklassen”, vervolgt Kompier. “In deze klassen krijgen de kinderen die het nodig hebben een uur per dag extra taalaanbod via het VVE-programma Uk & Puk. Dit gebeurt buiten het reguliere onderwijs.”

OverdrachtsformulierDe onderwijsadviseur ontwik-kelde dit schooljaar een over-drachtsformulier, gebaseerd op de vele formulieren die 

in de regio worden gebruikt. Haar werk ligt inmiddels bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Kompier legt de nadruk op de gebruiksvriendelijkheid. “Het is beknopt. Mensen kunnen eenvoudig extra informatie aan het document koppelen, zoals observatie- en toets-gegevens.”

De vraag die beklijft: hoe ziet Kompier de toekomst? “Volgend jaar werken zeker twintig VVE-koppels met het overdrachtsformulier, maar binnen ons samenwerkings-verband zijn natuurlijk veel meer locaties”, besluit de onderwijsadviseur. “Ik ga ervan uit deze aanpak een aanzuigende werking heeft. Ik hoop over drie jaar op VVE-koppels in alle dorpen van het samenwerkingsver-band, zodat de warme over-dracht beter plaatsvindt dan nu het geval is.”

Eén programma
voor 0 tot 7 jaar
Een doorgaande leerlijn wordt niet alleen gereali-seerd door een goede overdracht. Volgens Resi Kompier is een ideaal scenario dat kinderen van 0 tot 7 jaar met een goed VVE-programma werken. “Denk aan Startblokken, Ko-totaal of Peuterplein en Kleuterplein”, zegt Kompier. “Hiermee werken kinderen vanaf het moment dat ze bij de kinderopvang als VVE-kind worden aange-meld tot en met groep 2. Dat geeft een enorme boost. Daarnaast kun je met een kindvolg-systeem als KIJK! de ontwikkeling van kinderen volgen. Met goede VVE-programma’s kan in de Kop van Noord-Holland dus nog veel worden gewonnen.”

In de Kopkrant van april 2015 
vertelde onderwijsadviseur
Resi Kompier over het 
standaardformulier dat was 
ontwikkeld voor de overdracht 
van vroeg- en voorschoolse 
educatie naar de basisschool. 
De hoop was dat na een paar 
jaar alle VE-koppels met het 
formulier zouden werken. 
Marga Hendriks is directeur 
bij kinderopvangorganisatie 
Kappio. Ze vertelt: ‘Op al 
onze locaties wordt een over-
drachtsformulier gebruikt. 


