Uitleg werking VVEtool
De VVEtool is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers voor- en vroegschoolse
educatie bij de beleidsformulering. De VVEtool ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken
van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter
inspiratie. De tool is bedoeld voor beleidsmedewerkers die VVE-beleid gaan formuleren, herijken of
willen kijken waar ze staan met het huidige beleid.
De VVE-toolbox is een initiatief van de convenantpartijen ministerie van OCW, ministerie van VWS,
VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZjeugd en NCJ en is tot stand gekomen met subsidie van het
ministerie van OCW. De ontwikkeling van de toolbox is een samenwerking tussen VNG en KING. De
toolbox wordt beheerd door de VNG en is alleen toegankelijk voor gemeenten..
De VVEtool leidt de beleidsmedewerker langs een aantal essentiële beleidskeuzes, en maakt een
actieplan voor de beleidsmedewerker aan (in Word) die past bij de gemaakte keuzes. In de VVEtool
wordt op verschillende plekken extra informatie geboden die de gemeente kan ondersteunen bij de
beleidscyclus m.b.t. VVE. Dat zijn bijvoorbeeld handleidingen, voorbeelden van andere gemeenten en
wetenschappelijke onderzoeken, die te maken hebben met VVE
Per gemeente wordt één inlognaam met wachtwoord verstrekt. Het is niet mogelijk met deze
inlogcode op meer dan één pc of tablet tegelijkertijd in te loggen.
De VVEtool zal steeds aangevuld worden met nieuw informatiemateriaal en zoveel mogelijk
aangepast worden op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij hebben we ook jullie hulp nodig! Jullie worden
van harte uitgenodigd om voorbeelden aan te leveren of ons te wijzen op interessant materiaal. Deze
kunnen jullie aanleveren bij het informatiecentrum van de VNG o.v.v. VVEtool.
Voor vragen over de VVEtool kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum: telefoon: 070-373
8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur), e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het
vragenformulier op www.vng.nl.

Structuur en werking VVEtool
Na inloggen in de VVEtool wordt een pagina met een aantal
basisgegevens van de gemeente getoond. Vervolgens kan via het
dashboard de VVEtool doorlopen worden. De eerste keer dat de
gemeente deze tool gebruikt, moet bij de eerste stap (Gemeentelijk
kaders) begonnen worden en de volgorde van het dashboard
aangehouden worden (dat gaat vanzelf als steeds rechts bovenin
wordt geklikt op de witte pijl in het blauwe ronde vlakje).
Na de kaderstelling m.b.t. VVE worden er een 14-tal beleidskeuzes
c.q. ambitiekeuzes voorgelegd. Op grond van de beleidskeuzes
worden per thema één of meer actiepunten gesuggereerd. U
bepaalt zelf welke actiepunten in uw actieplan terug komen.

U kunt alle tijd nemen voor het beantwoorden van vragen, maken van beleidskeuzes, lezen van de
informatie die u tegenkomt in de tool en het samenstellen van uw actieplan. U hoeft de sessie niet in
één keer af te maken. De reeds ingevulde antwoorden en gemaakte keuzes bijven bewaard, totdat u
de antwoorden wijzigt.
De VVEtool onthoudt wat u aanklikt, u hoeft dus niet opnieuw te beginnen als u opnieuw inlogt.
Echter, de tool onthoudt geen historie, dus als u iets wijzigt, blijven uw eerder gegeven antwoorden
niet bewaard. U kunt door middel van het faseringsdocument en het actieplan in Word wél eerdere
versies voor u zelf behouden.
U kunt eerder gegeven antwoorden dus wijzigen. U kunt steeds terug in de VVEtool en zaken opnieuw
bekijken en eventueel wijzigen. Door op de button ‘Vorige’ te klikken (in de tool zelf, niet de browser)
komt u in de vorige stap van de VVEtool. Door rechts bovenin op het ‘hamburgertje’ (drie horizontale
lijntjes) te klikken kunt u heen en weer door de VVEtool lopen. Om effecten van de wijzigingen
optimaal te kunnen zien, kan het noodzakelijk zijn om de pagina te verversen (toets F5 op uw
toetsenbord).
Basisgegevens
Deze pagina toont een aantal basisgegevens van de gemeente: de som van de schoolgewichten, de
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hoogte van de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid voor 2015 (inclusief eventuele
aanvullende middelen) en de scores van de laatst bekende bestandsopname/monitor door de IvhO.
Deze gegevens kunnen niet door de gebruiker van de tool zelf gewijzigd worden. Aan gemeenten die
geen specifieke middelen ontvangen van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid, wordt deze
pagina niet getoond.
Gemeentelijke kaders
In het onderdeel ‘Gemeentelijke kaders’ worden een aantal kaderstellende vragen gesteld en een
aantal vragen naar de huidige stand van zaken het vve-beleid. De vragen zijn bedoeld om aan het
denken te zetten over met name het doel dat de gemeente wil bereiken met het vve-beleid. De
antwoorden hebben tevens invloed op het voor uw gemeente gesuggereerde ambitieniveau bij de
beleidskeuzes.
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Het genoemde budget is het budget op grond van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2015, inclusief de aanvulling voor de G86. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend, de vaststelling en de uitbetaling door DUO is leidend.

Beleidskeuzes

In het vveproces zijn vijf hoofdprocessen onderscheiden, die in totaal weer zijn onderverdeeld naar 14
deelprocessen. Per deelproces wordt u gevraagd een ambitiekeuze te maken. Er zijn steeds drie
ambitieniveaus waar een keuze uit gemaakt kan worden. Steeds is een van die drie pink/paars
(magenta) gekleurd. Dat is het door de vvetool gesuggereerde ambitieniveau op basis van de
antwoorden die gegeven zijn bij ‘Gemeentelijk kaders’. U bent uiteraard volledig vrij om een ander
ambitieniveau te selecteren voor uw gemeente. U selecteert een ambitieniveau door hem te verslepen
naar het gele vlak links.
De ambities zijn opbouwend van 1 naar 3, dat wil zeggen dat ambitieniveau 2 in principe ook de
beleidsambities van ambitieniveau 1 in zich heeft, maar er nog een plus op zet. En zo is ambitieniveau
3 taakstellender dan ambitieniveau 2.
Door te klikken op meer informatie opent zich een scherm met meer informatie over het deelproces
en/of het betreffende ambitieniveau. Ook kunnen hier documenten gevonden worden met voorbeelden
of handreikingen. Ook toont het scherm enkele gemeenten die in de vvetool dit ambitieniveau hebben
gekozen.
Na de keuzes op de 14 substappen volgt een overzicht van de gekozen ambitieniveaus.
Ambitie 1
Het wettelijk kader vormt steeds het eerste ambitieniveau. Indien ambitie 1 wordt geselecteerd krijgt u
bij de acties alleen de acties te zien die de gemeente moet doen om aan de wet- en regelgeving te
voldoen.

Ambitie 2
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Ambitie 2 is gebaseerd op het inspectiekader van de inspectie van het onderwijs (voor gemeenten).
Dit zijn de items waar de onderwijsinspectie naar kijkt.
Voor de gemeenten die bestuursafpraken hebben gemaakt met de minister van OCW worden in
ambitieniveau 2 de bij het onderwerp behorende bestuursafspraken benoemd. Dat is gedaan op grond
van algemene informatie die over de bestuursafspraken bekend is (Bestuursafspraken tussen Rijk en
G32-stedennetwerk). De daadwerkelijke invulling kan echter per gemeente verschillen. Omdat de
bestuursafspraken onderdeel vormen van het inspectiekader voor de betreffende gemeenten, zijn
deze opgenomen in ambitie 2.
Ambitie 3
Bredere beleidsambities zijn te vinden in ambitieniveau 3. Ook deze worden in de volgende stap
vertaald naar acties voor het actieplan. Indien slechts een gedeelte van de beleidsambities gelden
voor uw gemeente kunnen verderop in de tool de bijbehorende acties 'uitgezet' worden.

Actiekeuze
Per hoofdproces worden de gesuggereerde acties getoond passend bij de gekozen ambitieniveaus.
Daar kunnen acties bij staan die de gemeente al ondernomen heeft of die niet van toepssing/gewenst
zijn. Door deze acties aan te vinken (of eigenlijk 'af te vinken' als reeds afgedaan) worden ze niet meer
getoond in de volgende schermen en de te genereren documenten.
Door op de tekst van een actie te klikken wordt meer informatie getoond en, indien beschikbaar, zijn
handreikingen, voorbeelden, etc bijgevoegd ter inspiratie.
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Het kiezen van ambitie 2 en het uitvoeren van de daarbij behorende acties leidt niet automatisch tot een score
van 3 of 4 door de Inspectie van het Onderwijs. Ambitieniveau 2 geeft aan naar welke punten er door IvhO
gekeken wordt en niet wanneer het voldoende, goed of ter voorbeeld van anderen is.

Fasering
De acties worden in het volgende scherm gegroepeerd naar fase in de beleidscyclus (voorbereiding –
beleidsformulering - uitvoering – evaluatie). Ook hier is de informatie bij de actie, inclusief bijgevoegde
documenten, in te zien, door te klikken op het blauwe formulierteken.
Door bovenin te klikken op ‘Download fasering’ zijn de acties, inclusief het informatiemateriaal, te
downloaden in een bewerkbaar word-document, gegroepeerd naar fase in de beleidscyclus.
Actieplan
Het laatste scherm van de VVEtool toont het actieplan, zowel op scherm of via ‘download actieplan’ in
een bewerkbare Word-versie.

