VVE-monitor geeft inzicht in resultaten
tekst Ineke Westbroek

Gemeenten zijn blij met de VVEmonitor van de CED-Groep. Op een
eenduidige, gestructureerde manier
geeft dit instrument inzicht in het
functioneren en de doelmatigheid
van VVE-instellingen. Bovendien zijn
gemeenten in het kader van de Wet
OKE (Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie 2010) sinds
dit jaar verplicht om deze gegevens
inzichtelijk te maken.
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Veronica Korpel van
Stichting Kinderopvang
Maassluis: ’Wij doen
veel aan het stimuleren
van de ontwikkeling.’
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