
Consult GGD | 4-7 dagen na geboorte
Huisbezoekkennismaking + gehoortest

Deelname VVE-KO 
 -  2-2,5 jaar: 2 dagdelen
 -  2,5-4 jaar: 4 dagdelen

Extra ondersteuning naast VVE 
door Taalimpuls, Bibliotheek, TOV, 
Ondersteuning nieuwkomers, Taal 
voor thuis

Overdracht KO naar PO  
- Alle peuters via formulier 
- VVE peuterwarme overdracht

• Peuter behoort nog niet tot doel-
groep VVE

• Indicatie GGD, i.o.m. ouders infor-
meren zij de KO voor afstemming 
ondersteuning

• VVE peuter ja: uitbreiding van 
dagdelen:

   -  2-2,5 jaar: 2 dagdelen
   -  2,5-4 jaar: 4 dagdelen 

Consulten GGD |  v.a. 4 weken
Consult 11 + 15 maanden indicatie VVE-kinderen
Verwijzing naar (VVE) KO of andere organisaties 

Zorg op maat
Consult GGD | rond 18 maanden
Spraak-taal stimulering

Consult GGD | 2 jaar
VVE-peuter nog niet in KO?
Dan toeleiding VVE-KO

Zorg op maat
Consult GGD | rond 30 en 36 maanden huisbezoek  
spraaktaal stimulering

Consult GGD | 3,5 jaar

Gehoortest door GGD | 5,5, jaar op verzoek 

Signalering door: 
- Medewerkers KO en TOV 
- Huisarts 
- Ouders
Zij nemen contact op met de GGD.  
Die geeft terugkoppeling. 

Geen deelname (VVE) KO dan GGD 
naar PO overdracht 

Kinderen in beeld op alle momenten 
i.o.m met ouders: GGD, KO en PO, 
Bibliotheek, TOV, Taal voor thuis,  
Verteltas, Taalimpuls, Ondersteuning 
voor nieuwkomers en team WijZ

VVE =  Voor- en Vroegschoolse Educatie

KO =   Kinderopvang - Peuteropvang

PO =   Primair onderwijs

* z.o.z. criteria doelgroepbepaling

Acties bij géén deelname (VVE) 
KO: telefonisch contact (GGD), 
extra consult (GGD), huisbezoek 
(GGD), Bibliotheek, TOV

Doelgroepbepaling Voor- en Vroegschoolse Educatie*, indicatie en toeleiding



versie maart 2019

Criteria doelgroepbepaling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Een peuter behoort tot de doelgroep en krijgt een VVE-indicatie door GGD als er sprake is van:
• De thuistaal van de primaire ouder niet Nederlands is; of
• De thuisomgeving onvoldoende stimulerend is; of
• Een van beide ouders of ouder een laag opleidingsniveau heeft (te weten: basis (speciaal) onderwijs,  

vso of niet meer dan twee leerjaren voortgezet onderwijs); of
• Er een (dreigende) ontwikkelachterstand is bij het kind op spraak-taal, sociaal-emotioneel gebied, zelfredzaamheid of motorisch 

gebied, vastgesteld op basis van de omgevingsanalyse door de GGD. Hierbij moet duidelijk zijn dat deze achterstand kan worden 
verbeterd of verholpen door deel te nemen aan een VVE-traject; of

• Het gezin heeft een PasWijzer. 

Vanuit de deskundigheid/ervaring mag de GGD gemotiveerd afwijken van de hierboven opgenomen criteria en besluiten dat een peuter een 
VVE-indicatie krijgt. De motivatie altijd vermelden in het kind-dossier. 

Een kleuter behoort tot de doelgroep en krijgt (taal)ondersteuning (zoals Taalimpuls) als er sprake is van:
• Het kind al deel heeft genomen aan VVE in de voorschool en aanvullende ondersteuning nog wenselijk is, volgens de warme 

overdracht; of
• Het kind niet heeft deelgenomen aan VVE, maar bij instroom blijkt dat er sprake is van een (taal)achterstand; of
• Een van de eerste vier bij de peuter doelgroepdefinitie opgenomen criteria. 


