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Kinderopvang BijdeHandjes
VVE op locatie Koppel en locatie Liendert

0342 440 310
peuteropvang@bijdehandjes.info
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VVE op alle peuteropvanglocaties

088 235 75 00
klantenservice@partou.nl
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Informatie
Deze organisaties hebben VVE-peutergroepen in Amersfoort. U kunt bellen en mailen 
voor informatie over de kosten en de locaties, of kijk op hun website.
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Voor- en Vroegschoolse Educatie

Geef uw kind meer kans!



De eerste jaren van uw kind zijn heel belangrijk. 
Uw kind groeit, en leert graag en snel nieuwe 
dingen. Spelend ontdekt uw kind de wereld en de 
taal. Dat gaat meestal makkelijk en snel, maar 
soms kan een kind wat extra hulp gebruiken. 
Krijgt uw kind van het consultatiebureau een 
indicatie voor een peutergroep met VVE 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie)? In deze 
folder leest u er meer over.

Ontwikkeling en leren van taal
Taal is belangrijk. Niet alleen om te leren praten 
en schrijven, maar ook om over gevoelens te 
kunnen praten en om rekensommen te begrijpen. 
Kinderen tussen de 2 en 4 jaar leren een taal heel 
makkelijk en snel. Taal leert een kind thuis, maar 
ook van anderen. Dit kan door horen, voorlezen, 
veel praten met anderen en spelen. Kinderen 
leren het meest wanneer ze aangemoedigd 
worden en complimenten krijgen.

VVE voor uw kind
Bij uw bezoek aan het consultatiebureau is 
met u gesproken over VVE. De arts of verpleeg-
kundige van het consultatiebureau denkt dat 
uw kind de kans moet krijgen om mee te doen 
aan een VVE-peutergroep. Daarom heeft u de 
brief ‘Verklaring voor deelname aan VVE’ 
meegekregen. Met deze brief kunt u uw kind 
aanmelden voor een peutergroep met VVE bij 
u in de buurt. 
Daar kan uw kind spelen met andere kinderen 
en dingen leren zoals samen delen, op je beurt 
wachten en natuurlijk taal. De arts of 
verpleegkundige van het consultatiebureau 
weet welke peutergroepen er bij u in de buurt 
zijn. Op de achterkant vindt u ook de adressen. 
U kunt bellen voor een afspraak, ze helpen u 
graag verder.

Wat kost het?
Wat uw kosten voor VVE zijn, hangt af van uw 
persoonlijke situatie (uw inkomen, of u wel of 

VVE
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn er 
peutergroepen waar extra veel aandacht is voor 
taal: VVE-groepen. Het speelgoed, de liedjes, de 
voorleesboeken en spelletjes zijn speciaal voor 
de ontwikkeling van peuters gemaakt. Zo krijgt 
uw kind een goede start, ook voor de 
basisschool straks. Deze VVE-peutergroepen 
vindt u op  verschillende plekken in de stad. Op 
de achterkant van deze folder staat welke 
organisaties VVE-peutergroepen hebben. 

Een kind kan 16 uur per week naar een VVE-
peutergroep, verdeeld over drie dagen.

niet werkt), en van de prijs van de kinderopvang-
organisatie die u kiest of waar uw kind al 
naartoe gaat. De ouderbijdrage voor VVE is 
niet hoger dan voor gewone opvang. De 
peuteropvang of het kinderdagverblijf kan u 
meer vertellen. Telefoonnummers vindt u op 
de achterkant van de folder. 

Peutermonitor
De gemeente wil dat er voldoende plekken zijn 
voor kinderen die VVE nodig hebben en dat deze 
ook gemakkelijk bereikbaar zijn. Om te weten 
waar kinderen die VVE nodig hebben wonen, 
maken we gebruik van de Peutermonitor. In deze 
monitor worden gegevens van de peuters 
ingevoerd door het consultatiebureau en de 
kinderopvang. De gemeente ontvangt hiervan 
ieder kwartaal een anoniem rapport en kan met 
dat rapport het aanbod verbeteren.

Heeft u vragen over de Peutermonitor? Bespreek 
dit dan met het consultatiebureau.

Geef uw kind meer kans!
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