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Voor- en vroegschoolse educatie 

én ontwikkelingsstimulering thuis: 

een effectieve combinatie



Wat is VVE Thuis?
Door VVE Thuis gaan ouders thuis met hun kind activiteiten doen. Deze activiteiten 
sluiten aan bij VVE-programma’s zoals Kaleidoscoop, Piramide, Ko-totaal, Speelplezier, 
Startblokken/Basisontwikkeling en Peuterplein/Kleuterplein. Hierdoor komen 
woorden, begrippen en andere leerinhouden óók thuis aan de orde én ouders leren hun 
kind te ondersteunen en stimuleren.

Wat beoogt VVE Thuis? 
VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen (tussen 3 en 6 jaar) vergroten door:
•  het bevorderen van hun taalontwikkeling, denkontwikkeling en sociaal-emotionele 

ontwikkeling;
• het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

Hoe werkt VVE Thuis?
VVE Thuis bestaat uit themaboekjes voor ouders met activiteiten om thuis met hun 
kind te doen zoals praatplaten, puzzels, liedjes, rijmen, knutselen en bewegen. Er zijn 
prentenboeken in diverse talen om thuis voor te lezen met bijbehorende vertelplaten 
voor in groep. Ook zijn er geanimeerde prentenboeken en educatieve games uit Bereslim, 
vergezeld van een oudercursus ‘Omgaan met media’ en een kindvolgsysteem.

Bij ieder thema organiseert u een ouderbijeenkomst. 
Deze bestaat minimaal uit twee delen:
1. Informatie over het thema op het kindercentrum of school
2. Overdracht van de activiteiten in het themaboekje
De activiteiten van VVE Thuis worden toegelicht en voorgedaan. Al doende komen de 
ontwikkeling van het kind en de omgang (interactie) tussen ouder en kind aan de orde. 
Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en voorlezen.

Sommige kinderen 

hebben steun nodig 

in hun ontwikkeling. 

VVE Thuis zorgt 

dat kinderen 

thuis worden 

gestimuleerd in 

aansluiting op voor- 

en vroegschoolse 

educatie.



Aanvullend kunt u inhoudelijke thema’s behandelen. Voor ouders met peuters is 
er een oudercursus over de interactie met je kind. Verder kunt u onderdelen van 
Ouders Actief aanbieden. Deze oudercursus richt zich op de ontwikkeling van 
kinderen tussen 0 en 6 jaar. De modules zijn: Ontwikkeling van het jonge kind, 
Ouder-kindinteractie, Voorlezen, Peuterspeelzaal, Basisschool en Ouderschap.

Welke materialen heeft VVE Thuis?
VVE Thuis heeft themaboekjes met de activiteiten voor thuis, een spelbord 
en voorleesboekjes in diverse talen. Ook zijn er folders voor ouders en een 
handleiding met informatie over de achtergrond, de opzet, inhoud en de 
overdracht aan ouders. De ouders hebben werkmaterialen nodig zoals een schaar, 
lijm met kwastje, kleurpotloden en vouwblaadjes.

Wat zijn de sterke kanten van VVE Thuis?
VVE Thuis is flexibel in te zetten. U bepaalt zelf het aantal themaboekjes en
ouderbijeenkomsten. Ouders krijgen concrete materialen en ondersteuning om 
hun kind te stimuleren. U krijgt op een laagdrempelige manier contact met ouders 
en u werkt gestructureerd en effectief aan ouderbetrokkenheid. De peuters en 
kleuters hebben veel plezier én een stimulerende interactie met hun ouders.

Andere ouderprogramma’s 
Naast VVE Thuis kunt u bij ons terecht voor de thuisprogramma’s Instapje  
(1-2 jaar), Opstapje (2-4 jaar) en Opstap (4-6 jaar). Deze programma’s richten 
zich vooral op het bevorderen van de interactie tussen ouder en kind en kunnen 
naast VVE Thuis worden gebruikt. 



v v
thuis

e

Meer weten?
VVE Thuis is ontwikkeld door het 
Nederlands Jeugdinstituut. Met dank aan de 
provincie Zuid-Holland, het Oranje Fonds, het 
VSBfonds en de Bernard van Leer Foundation

Indien u vragen hebt, of een programma wilt 
gaan uitvoeren, kunt u bij het
Nederlands Jeugdinstituut terecht.
De voorleesboeken, vertelplaten en 
Ouders Actief kunt u bestellen bij:
Buro Extern BV
Telefoon (072) 567 00 00
E-mail bestelling@extern.nl

Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221, 3501 DE Utrecht
Telefoon (o30) 230 65 97
www.nederlandsjeugdinstituut.nl
www.stapprogramma.nl
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