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Hoe ondersteuning voor kinderen met een taalachterstand - zoals VVE en NT2 - geregeld is, verschilt 
per gemeente. Hieronder staat de situatie voor Oss beschreven.  
 
VVE 
VVE is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een onderdeel van het 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB).  Het doel van VVE is om jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met 
een verhoogde kans op een (taal)achterstand extra te ondersteunen bij hun taalontwikkeling, zodat 
zij met meer succes in groep 3 kunnen starten. Voorschoolse educatie is bedoeld voor doelgroep 
peuters in de kinderopvang en vroegschoolse educatie voor doelgroep kleuters in groep 1 en 2.  
 
Op pagina 2 van deze factsheet wordt uitgelegd hoe VVE in de gemeente Oss geregeld is.  
 
NT2 
Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat in het onderwijs gegeven wordt aan 
anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is bedoeld voor kinderen die niet of nauwelijks 
Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn.  
 
Op pagina 4 van deze factsheet wordt uitgelegd hoe NT2 in de gemeente Oss geregeld is.  
 
 
Contact en meer weten 
Informatie VVE gemeente Oss: J.de.Wit@oss.nl 
Informatie NT2-taalklassen en Mobiele Brigade: annyvanravensteijn@saamscholen.nl 
 
De actuele versies van de documenten waarnaar verwezen wordt in deze factsheet zijn te vinden op 
de website van het samenwerkingsverband, www.swvpo3006.nl.  
  

Factsheet kinderen met een 
taalachterstand (NT2   VVE) 

Gemeente Oss 

Factsheet kinderen met een 
taalachterstand (VVE en NT2) 

Gemeente Oss 

mailto:J.de.Wit@oss.nl
mailto:annyvanravensteijn@saamscholen.nl
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Wat is het doel van VVE en voor wie is dit? 
 
VVE is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een onderdeel van het 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB).  Het doel van VVE is om peuters (2-4 jaar) en kleuters (4 tot 6 
jaar) met een verhoogde kans op een (taal)achterstand extra te ondersteunen bij hun 
taalontwikkeling, zodat zij met meer succes in groep 3 kunnen starten.  
 

• Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters in de kinderopvang. 
• Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters in groep 1 en 2.  

 
Hoe is VVE ingericht?  
 
De gemeente Oss stelt middelen ter beschikking voor de ondersteuning aan peuters en kleuters met 
een taalachterstand.  

• Constateert het consultatiebureau dat een peuter (2 tot 4 jaar) een risico op een 
taalachterstand heeft? Dan adviseert het consultatiebureau de ouders om het kind aan te 
melden bij een van de VVE-kinderopvanglocaties in Oss. Er wordt met een VVE-programma 
gewerkt waarbij de peuters op een speelse manier geholpen worden bij hun 
taalontwikkeling. 

• Voor kleuters (4 tot 6 jaar) wordt op VVE-basisscholen gewerkt met arrangementen. 
Deze VVE-arrangementen zijn bedoeld als aanvulling op de taalstimulering die er al is op 
scholen.  

 
Ouders worden betrokken bij het VVE-aanbod. Op de website www.oss.nl/vve staat meer informatie. 
Deze folders zijn te downloaden. 
 
Nederlands: 

• VVE folder Taal is toekomst (peuterversie 2-4 jaar)  
• VVE folder Taal is toekomst (basisschoolversie 4-6 jaar) 
• Ouderafspraken ‘Ouders doen mee met de VVE’ (kinderopvang) 

 
Engels: 

• VVE folder Taal is toekomst (peuterversie 2-4 jaar)  
• VVE folder Taal is toekomst (basisschoolversie 4-6 jaar) 
• Ouderafspraken ‘Ouders doen mee met de VVE’ (kinderopvang) 

 
Pools: 

• VVE folder Taal is toekomst (peuterversie 2-4 jaar)  
• VVE folder Taal is toekomst (basisschoolversie 4-6 jaar) 
• Ouderafspraken ‘Ouders doen mee met de VVE’ (kinderopvang) 

 
  

Voor- en Vroegschoolse educatie 
Gemeente Oss 

http://www.oss.nl/vve
https://www.oss.nl/web/file?uuid=9ab626f8-43b9-4766-b036-43db415594e6&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=65146
https://www.oss.nl/web/file?uuid=6829dd7e-49dc-46f7-abe4-5c8d7a97a8e1&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-48eee775e322&contentid=65147
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210210-Ouderafspraken-VVE-def10221.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-Ouderverkklaring-VVE-kinderopvang.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-Peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-Peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-Ouderverkklaring-VVE-t.b.v.-kinderopvang.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-Ouderverkklaring-VVE-t.b.v.-kinderopvang.pdf
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Arabisch:  
• VVE folder Taal is toekomst (peuterversie 2-4 jaar)  
• VVE folder Taal is toekomst (basisschoolversie 4-6 jaar) 
• Ouderafspraken ‘Ouders doen mee met de VVE’ (kinderopvang) 

 
Turks: 

• VVE folder Taal is toekomst (peuterversie 2-4 jaar)  
• VVE folder Taal is toekomst (basisschoolversie 4-6 jaar) 
• Ouderafspraken ‘Ouders doen mee met de VVE’ (kinderopvang) 

 
Van voorschoolse voorziening naar basisonderwijs  
Een goede overdracht van kinderopvang naar basisonderwijs is belangrijk. Informatie hierover is te 
vinden in het volgende document:  
 

• Overdrachtsprotocol van kinderopvang naar basisonderwijs in de gemeente Oss 
 
Wat is de werkwijze voor kinderen in groep 1 en 2? 
 
Als een VVE school een taalachterstand constateert bij een kind in groep 1 of 2 (met of zonder VVE-
indicatie), dan kan de school met toestemming van ouders een VVE-arrangement aanvragen. Een 
logopediste verzorgt een VVE-screening en brengt een advies uit. Wanneer logopediste en school 
constateren dat een kind gebaat is bij extra taalondersteuning krijgt het kind een VVE-arrangement 
en kan het in een VVE-taalgroep geplaatst worden. Gedurende een jaar krijgt het kind extra 
taalondersteuning (vroegschoolse educatie) van een VVE-leerkracht.  
 
In de loop van het schooljaar 2022-2023 zal meer informatie volgen over de voortgang in werkwijze 
en aanvraag van VVE-arrangementen in de gemeente Oss. 
 
Documenten voor scholen 

• Voor de definitie van een VVE-doelgroepleerling: VVE-indicatieformulier 
• Aanvraagformulier VVE-arrangement 
• Handleiding VVE-taalgroepen 

 
Tips om taal en (voor)lezen te stimuleren, ook voor (meertalige) ouders 

• Folder Leesexpeditie voor voorlezen in gezinnen 
Contactpersoon: Julie.Goosen@ons-welzijn.nl  

• De bibliotheek heeft een programma aanbod voor boekstimulering voor de scholen en de 
kinderopvang. Zie hier voor meer informatie. Zie hier voor de algemene pagina. 
Contactgegevens: tel 0412-622618, Sandra van Bruinisse: sandravanbruinisse@nobb.nl 

• Folder ouderbetrokkenheid: taal is belangrijk 
• Folder meertaligheid: informatie voor professionals 
• Folder meertaligheid: informatie voor ouders (Nederlands) 
• Folder meertaligheid: informatie voor ouders (Engels) 
• Folder meertaligheid: informatie voor ouders (Pools) 

Voor- en Vroegschoolse educatie 
Gemeente Oss 

https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-Ouderverkklaring-VVE-kinderopvang.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-Ouderverkklaring-VVE-kinderopvang.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Peuter-VVE-folder-Taal-is-toekomst-2-4jaar-Turks.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Bao-VVE-folder-Taal-is-toekomst-4-6-jaar-Turks.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Ouderafspraken-VVE-kinderopvang-Turks.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/VVE_Overdrachtsprotocol-behorend-bij-overdrachtsformulier-peuter-kleuter-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/VVE_Overdrachtsprotocol-behorend-bij-overdrachtsformulier-peuter-kleuter-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/VVE_Overdrachtsprotocol-behorend-bij-overdrachtsformulier-peuter-kleuter-.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/VVE-indicatieformulier-GGD.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanvraagformulier-VVE-arrangement-.docx
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/Handleiding-VVE-TAALGROEPEN.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/VVE_folder-digitaal-leesexpeditie.pdf
https://www.nobb.nl/leren/onderwijs.html
https://www.nobb.nl/home.html
mailto:sandravanbruinisse@nobb.nl
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210210-Folder-ouderbetrokkenheid-Taal-is-belangrijk-def..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210210-Folder-Meer-talen-prof-def..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210329-Meer-talen-ouders-29-03-2021.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Engels-Meer-talen-ouders.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Pools-Meer-talen-ouders.pdf
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NT2-onderwijs 
Gemeente Oss 

• Folder meertaligheid: informatie voor ouders (Arabisc h)  
• Folder meertaligheid: informatie voor ouders (Turks) 
• Global Goals filmpjes met informatie behorende bij de meertalige folders  

Wat is het doel van NT2-onderwijs en voor wie is dit? 
NT2-onderwijs is bedoeld voor leerlingen in groep 1 t/m 8, die niet of nauwelijks Nederlands spreken  
en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Het doel is Nederlands te leren spreken en begrijpen om beter 
aan te kunnen sluiten bij het onderwijsaanbod in de reguliere klas.  
 
Hoe is NT2-onderwijs ingericht?  
In de gemeente Oss is het NT2-onderwijs centraal georganiseerd. Er wordt op verschillende manieren 
ondersteuning geboden.   

• Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8) in de stad Oss zijn er een of 
meerdere taalklassen op drie locaties: in de wijken Schadewijk (IKC Regenboog), Ruwaard 
(Kindcentrum Sterrebos) en Oss Zuid (Pius X).  

• Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (groep 3 t/m 8) in de dorpsscholen buiten de 
stad Oss vindt ondersteuning plaats door de Mobiele Brigade.  

• Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2) vindt ondersteuning plaats door 
de Mobiele Brigade. 

 
De organisatie van de NT2-taalklassen en Mobiele Brigade is in handen van het schoolbestuur 
SAAM*, waarbij de uitvoering wordt verzorgd door het NT2-expertiseteam. 
Dit in samenspraak met de gemeente en de overige besturen.  
 
Wat is de werkwijze? 
In de werkwijzers die hieronder te downloaden zijn, staan de stappen overzichtelijk beschreven. Deze 
zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind en woonplaats.  
 
Werkwijze en aanmelden kinderen (groep 3 t/m 8) in de stad Oss 
Wordt een kind in groep 3 t/m 8 aangemeld op een school in de stad Oss? Dan verwijst de school de 
ouders door naar een van de drie taalklassen. De ouder zorgt zelf voor de aanmelding. 
Na een intake, check op criteria en toelating, kan het kind voor 1 jaar ingeschreven worden op de 
school met de taalklas (IKC Regenboog, Kindcentrum Sterrebos of basisschool Pius X). Daarna gaat 
het kind terug naar de reguliere school van eigen keuze. Daar is een nazorgtraject mogelijk.  

• WERKwijzer Taalklassen voor kinderen (groep 3 t/m 8) in de gemeente Oss 
• Stroomschema Nazorgtraject NT2 

 
Werkwijze en aanmelden kinderen (groep 3 t/m 8) in de dorpsscholen  
Zit een kind in groep 3 t/m 8 op een dorpsschool buiten de stad Oss? Dan wordt de Mobiele Brigade 
ingezet. De school signaleert en meldt aan via het aanmeldformulier. Het kind blijft dus op de 
reguliere school.  

• WERKwijzer voor kinderen (groep 3 t/m 8) in de dorpsscholen buiten de stad Oss 
• Formulier aanmelding NT2-leerlinge n groep 3 t/m 8 voor dorpskernscholen in de gemeente 

Oss 

https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210503-Arabisch-Meer-talen-ouders.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/07/210701-Meertaligheid-Informatie-voor-ouders-Turks.pdf
https://www.globalgoalsoss.nl/projecten/meertalig-voorlezen-sdg4/
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/WERKwijzer-NT2-onderwijs-taalklassen.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2020/04/STROOMSCHEMA-Nazorgtraject-NT2.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/WERKwijzer-MB-gr.-3-tm-8.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..docx
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..docx
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NT2-onderwijs 
Gemeente Oss 

Werkwijze en aanmelden kinderen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2)  
Voor kinderen uit groep 1 en 2 in de gemeente Oss (stad en dorpen) wordt altijd de Mobiele Brigade 
ingezet. De school signaleert en meldt aan via het aanmeldformulier.  

• WERKwijzer voor NT2-kleuters (groep 1 en 2)  
• Formulier aanmelding van NT2-kleuters (groep 1 en 2) 

 
Mede door de plotselinge toename van het aantal leerlingen en een onderbezetting van personeel, 
kan niet direct aan alle verzoeken voor ondersteuning voldaan worden. Het NT2-expertiseteam doet 
haar uiterste best om zo snel mogelijk het taalonderwijs te organiseren. Er wordt om begrip gevraagd 
voor de huidige situatie. 
 
Tip! 
Het heeft de voorkeur dat de IB-er de ouders op school uitnodigt om samen het Nederlandse 
aanmeldformulier in te vullen. Hier kan dan een toelichting op gegeven worden met behulp van het 
anderstalige formulier zodat de ouders begrijpen wat de bedoeling is en waarvoor zij tekenen. Deze 
vertaalde formulieren dienen alleen ter ondersteuning van de communicatie en zijn niet bedoeld om 
in te sturen voor aanmelding.  

• Poolse vertaling aanmeldformulier gr. 1-2  
• Poolse vertaling aanmeldformulier gr. 3 t/m 8  
• Turkse vertaling aanmeldformulier gr. 1-2  
• Turkse vertaling aanmeldformulier gr. 3 t/m 8  
• Engelse vertaling aanmeldformulier gr. 1-2  
• Engelse vertaling aanmeldformulier gr. 3 t/m 8  
• Arabische vertaling aanmeldformulier gr. 1-2  
• Arabische vertaling aanmeldformulier gr. 3 t/m 8 

 
Welkomstpakket met informatie en tips voor de begeleiding en aanpak 
De afgelopen jaren is een welkomstpakket ontwikkeld met informatie en tips voor de scholen over 
begeleiding en aanpak van nieuwkomers. De documenten zijn hier te downloaden: 

• Folder meertaligheid, informatie voor professionals 
• Adviezen voor nieuwkomers 
• Materialenlijst 
• Consolideeroefeningen woordenschat 
• Aandachtkaarten NT2 

o Inleiding 
o Groep 1-2 
o Groep 3-4 
o Groep 5-6 
o Groep 7-8  

https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/WERKwijzer-MB-kleuters.docx.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/Aanmeldingsformulier-NT2-kleuters.docx
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poolse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poolse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poolse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Poolse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Turkse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Turkse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Turkse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Turkse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Engelse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Engelse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Engelse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Engelse-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Arabische-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Arabische-vertaling-aanmeldformulier-NT2-kleuters.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Arabische-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/Arabische-vertaling-aanmeldformulier-NT2-ondersteuning-gr.-3-8-ll..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2021/05/210210-Folder-Meer-talen-prof-def..pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/NT2_Adviezen-bij-nieuwkomers.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/NT2_Materialenlijst-voor-nieuwkomers.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2018/12/NT2_Consolideer-oefeningen-Woordenschat.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/Aandachtskaart-NT2-leerling-inleiding-1.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/Aandachtskaart-NT2-leerling-in-groep-1-2.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/Aandachtskaart-NT2-leerling-in-groep-3-4.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/Aandachtskaart-NT2-leerling-in-groep-5-6.pdf
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2019/02/Aandachtskaart-NT2-leerling-in-groep-7-8.pdf
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