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Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie

• Besluit van 7 juli 2010, onderdeel van Wet kinderopvang en kwaliteit 
peuterspeelzalen

• Stelt eisen aan:
• Omvang en duur
• BKR en groepsgrootte
• Kwalificaties beroepskrachten
• Inhoud aanbod
• Locatie



Gewijzigd Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie

• Besluit van 26 april 2017 (gepubliceerd op 12 mei)

• Stelt hogere eisen aan:

• Taalbeheersing

• Vve-scholing

• Opleidingsplan

• Pedagogisch beleidsplan



Taalbeheersing (1)

• 3F / B2 voor spreekvaardigheid en leesvaardigheid, aantoonbaar met:
• Diploma hbo, ad of wo

• Diploma havo, vwo met voldoende (5,5 of hoger) voor Nederlands

• Diploma mbo 3 of 4  met:

1. voldoende voor centraal examen Nederlandse taal 

en

2. a. voldoende  voor spreken en gesprekken voeren op

instellingsexamen of

b. voldoende gecombineerd resultaat op instellingsexamen of

c. voldoende gehele instellingsexamen Nederlandse taal



Taalbeheersing (2)

(vervolg)

• Een voldoende resultaat (5,5 of hoger) voor keuzedeel 3F Nederlandse taal op 
de resultatenlijst bij diploma mbo 3

• Certificaat/certificaten van taaltoets(en) gericht op de vereiste taalvaardigheid



Opleidingseisen ve (1)

Inhoud opleiding:

• Werken met programma’s vve

• Stimuleren ontwikkeling, m.n. taal, rekenen, motoriek en sociaal  
emotionele ontwikkeling

• Volgen ontwikkeling en aanbod hierop afstemmen

• Betrekken van ouders

• Inhoudelijke aansluiting voor- en vroegschool en zorgvuldige 
overgang



Opleidingseisen ve (2)

Via module voorschoolse educatie:
- keuzedeel  (art. 7.1.3 tweede lid WEB) met voldoende afgerond

Mbo 3: Keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken in de VVE; onderdeel 
kwalificatiestructuur

Via bewijs van scholing:
- Scholing van minimaal 12 dagdelen



Opleidingsplan

• Moet nadrukkelijk aansluiten bij de ve-specifieke kennis en 
vaardigheden (art 4 Besluit)

• Aangeven hoe kennis en vaardigheden van de beroepskrachten wordt 
onderhouden

• Uitvoering van het plan concreet en toetsbaar

• Jaarlijkse evaluatie 



Pedagogisch beleidsplan

• Opnemen van voorschoolse educatie in pedagogisch beleidsplan:
• Kenmerkende visie op ve, te herkennen in uitvoering
• Wijze waarop ontwikkeling wordt gestimuleerd (taal, rekenen, motoriek, soial-

emotionele ontwikkeling)
• Wijze waarop ontwikkeling wordt gevolgd en hoe aanbod hierop wordt 

afgestemd
• Wijze waarop ouders worden betrokken
• Passende inrichting en passend materiaal
• Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en zorgvuldige overgang

• Jaarlijkse evaluatie



Tijdlijn invoering
1 augustus 2017 taaleis 3F in G37 en G86

1 januari 2018 opleidingsplan

1 januari 2018 bewijs van scholing ve

1 juli 2018 pedagogisch beleidsplan

1 augustus 2018 keuzedeel ve (mbo3)

1 januari 2019 eerste evaluatie opleidingsplan afgerond

1 juli 2019 eerste evaluatie ped. beleidsplan afgerond

1 augustus 2019 taaleis 3F in Overige gemeenten



Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie

Helpdesk:

info@sociaalwerk.nl

informatie@kinderopvang.nl

info@maatschappelijkekinderopvang.nl

mailto:info@sociaalwerknederland.nl
mailto:informatie@kinderopvang.nl
mailto:info@maatschappelijkekinderopvang.nl

