INDICATIEFORMULIER VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE)
Het gaat bij de VVE doelgroep om kinderen die bij instroom in de voorschool een (risico op
een) taalachterstand hebben. Doel is dat deze kinderen de achterstand verkleinen/inlopen
zodat zij in groep 3 (regulier onderwijs) op adequate wijze kunnen aansluiten.
Kinderen met taal-spraakstoornissen, taalproblemen t.g.v. stoornissen in de ontwikkeling,
gedrag en/of persoonlijkheid (kindfactoren) behoren niet primair tot de doelgroep.
Hiervoor is specialistische hulpverlening wenselijk (bijv. logopedie of mogelijk andere
therapieën). De onderstaande gegevens worden door de GGD verwerkt en opgeslagen in
het Elektronisch Kind Dossier (Kidos).
Algemene gegevens en akkoordverklaring
Naam kind

Datum

Adres

Jeugdverpleegkundige

Geboortedatum

Naam voorschoolse
voorziening

Telefoonnummer(s)

Toestemming voor overdracht formulier naar
Voorschoolse voorziening/basisschool
Toestemming voor overleg tussen JGZ en
Voorschoolse voorziening

☐ ja

☐nee

☐ ja

☐ nee

handtekening ouder(s)
Voor akkoord dat U gezamenlijk met (voor)schoolse voorziening de
taalontwikkeling van uw kind stimuleert.

☐moeder

☐vader

Conclusie doelgroep VVE:
Toelichting conclusie doelgroep VVE/ aanvullende informatie:

☐ ja

☐ nee

Alleen voorblad is bestemd voor (voor)schoolse voorziening.
Criteria VVE-indicatie

Kindfactoren:
1. Geconstateerde taalachterstand in de Nederlandse taal wat niet het gevolg is van een
taalspraakontwikkelingsstoornis (TOS) in combinatie met minstens één van de andere onderstaande
risicofactoren.

2. Beperkte communicatie intenties bijvoorbeeld: Forse geremdheid of extreme verlegenheid van het
kind om te communiceren.

Ouderfactoren:
3. Onvoldoende taalaanbod en/of taalstimulering in de thuisomgeving.1

4. Ouder spreekt of ouders spreken geen of nauwelijks Nederlands.

5. Nieuwkomers waaronder vluchtelingen/vergunninghouders en kinderen van arbeidsmigranten die
niet of nauwelijks Nederlands spreken.

6. Een langdurige taalachterstand dat niet het gevolg is van TOS.2

7. Sociaal economische en/of sociaal culturele omstandigheden.

Doelgroep VVE:

1

☐ ja

☐ nee

Omgevingsfactoren zijn in beeld gebracht door middel van het volgen van de richtlijn

taalontwikkeling, NCJ. (dit kan zijn gedaan door middel van een huisbezoek, extra consult, telefonisch contact)
2

Met langdurig wordt bedoeld: die langer duurt dan 6 maanden en waarbij in het voorstadium al

taalstimulering adviezen zijn gegeven vanuit richtlijn spraaktaalontwikkeling NCJ. Risicokinderen worden
altijd opnieuw opgeroepen op het Consultatiebureau.
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