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“Spelend leren”
Spelen met een plan!, Spelen is leren!, Spelen doe je samen!
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Geachte lezer, pedagogisch medewerker en ouders/verzorgers,
Vanaf 1 maart 2015 is er sprake van harmonisatie van het product (het peuterpeelzaalwerk en
kinderopvang moeten aan dezelfde eisen voldoen en meer op elkaar worden afgestemd). Dat proces
voltrekt zich stapsgewijs. Vorig jaar per 1 januari 2017 is in Arnhem het ontwikkelrecht ingevoerd en
kunnen alle peuters in i.p.v. 6 uur per week 12 uur gebruik maken van het peutercentrum gaan.
Daarnaast is ook is de plaatsingsleeftijd verlaagd van 2½ naar 2 jaar. Ouders blijven wel een
inkomensafhankelijke bijdrage betalen maar voor laagste inkomensgroepen zijn deze extra 6 uren
gratis.
Verder is per 1 januari 2018 de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht en
krijgt de al eerde genoemde harmonisatie verder gestalte. Een aantal nu gestelde eisen in de Wet IKK
waren al opgenomen in het Pedagogisch beleidsplan van SPA. Waar nodig is dit nu verder aangevuld
in respectievelijk: Hfdt. 7 (mentorschap bij het structureel volgen van de ontwikkeling van de
kinderen), Hfdst. 8 (kinder-EHBO en het uitbreiden en actueel houden en evalueren van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid zoals omschreven in het Pedagogisch beleidsplan, de
Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplannen) en relevante protocollen. De uitwerking van de
pedagogische doelen Riksen - Walraven kunt u vinden in het Speelwerkplan Hfdst. 3. Het blijft voor
SPA de uitdaging enerzijds de eigenheid van het peuterspeelzaalwerk te behouden, authentiek en
herkenbaar te blijven voor ouders en anderzijds een totaal product aan te bieden. Ouders hebben
voor hun peuters ook opvang nodig, maar is het ook passend. Als er keuze is voor ouders gaan zij
gelukkig steeds meer op zoek naar alternatieve betekenisvolle opvang voor hun kinderen. Ouders
willen een peutercentrum dat vertrouwd is, kleinschalig is, hoge pedagogische kwaliteit levert en
afstemming heeft met het onderwijs.
SPA werkt wijkgericht, peuters spelen en leren in een Speelleerhuis in de wijk en we werken samen
met partners in de wijk. De Speel-leerhuizen (peutercentra) zijn toegankelijk voor alle peuters, ook
voor peuters die iets extra’s nodig hebben. De coach passende kinderopvang ook wel
zorgcoördinator genoemd en die bij SPA in dienst is kan indien dat nodig is pedagogisch
medewerkers ondersteunen bij de begeleiding van deze kinderen.
Daarnaast spelen we, in samenwerking met externe zorginstellingen, met het project ‘Passende
Kinderopvang’ in op de wens om zoveel als mogelijk alle kinderen een plaats te geven binnen het
peutercentrum. Mocht doorverwijzing naar specialistische zorg nodig zijn zal dat gedaan worden, in
overleg met de ouders, door de coach passende kinderopvang. Daarnaast wordt extra aandacht
gegeven aan kinderen die een taalachterstand hebben of daartoe risico lopen. Met de Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE-beleid) maar ook met de doorontwikkeling van het brede school
concept wordt ingespeeld op genoemde ontwikkelingen. Het Integraal Kind Centrum (IKC) is voor de
te varen koers de stip aan de… horizon.
Voor SPA geldt en blijft gelden dat spelend leren voorop staat. Stichting Peutercentra Arnhem (SPA)
exploiteert anno 2018 zevenentwintig peutercentra - waarvan een drietal op antroposofische
grondslag -. Binnen de peutercentra wordt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in twee typen
aangeboden: VVE-basis en VVE-intensief en er wordt gewerkt met de educatieve methode
Kaleidoscoop (Actief betrokken). Op de peutercentra waar VVE-intensief wordt aangeboden wordt
daarnaast gewerkt met de taalmethode ‘Met Woorden in de Weer’ en het daarbij horende LOGO
3000. Ook dit geactualiseerd Pedagogisch beleidsplan januari 2018 krijgt als titel ‘Spelend leren’ mee.
Met deze titel geven we uitdrukking aan het uitgangspunt dat spelen voorop staat. Daarnaast is en
blijft de voorbereiding op de basisschool een belangrijke doelstelling. Het pedagogisch beleid is
geconcretiseerd in het Speelwerkplan. Het Speelwerkplan maakt integraal onderdeel uit van ons
pedagogisch beleid. We denken niet alleen, maar zien ook in de praktijk dat zowel het Pedagogisch
beleidsplan als ook het Speelwerkplan een goede basis en ondersteuning is voor de dagelijkse
praktijk.
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Een pedagogisch beleidsplan is een dynamisch instrument. Voortdurend veranderen inzichten en
passen we zaken aan in het werken met de kinderen. Jaarlijks zal het pedagogisch beleidsplan op de
agenda van het MT staan om het te bespreken, te evalueren en waar nodig aan te passen. Bij
tussentijdse wijzigingen zal het beleidsplan uiteraard ook worden aangepast. Daarnaast wordt het
beleidsplan jaarlijks met de centrale oudercommissie besproken.
Arnhem, 1 september 2018
Mario Lamers
Directeur bestuurder
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Samenvatting
Dit pedagogisch beleidsplan bestaat uit drie onderdelen:
Deel 1
Deel 2

Het pedagogisch beleid
De
antroposofische
visie en aanpak
Deel 3
Speelwerkplan
Deel 1
Het Pedagogisch beleid
Hoofdstuk De context van het zich ontwikkelende
1:
pedagogisch beleid.
Hoofdstuk De pedagogische visie en hoofdlijnen
2:
pedagogisch beleid.
Hoofdstuk Het peutercentrum.
3:
Hoofdstuk VVE en Kaleidoscoop/Actief Leren
4:
binnen het peutercentrum.
Hoofdstuk De ontwikkeling van peuters binnen
5:
Actief Leren.
Hoofdstuk Brede school, Integraal Kind Centrum
6:
(IKC) en de Startgroepen
Hoofdstuk De interne- en externe zorgstructuur.
7:
Hoofdstuk Veiligheid
&
gezondheid,
8:
kwaliteitstoetsing, medezeggenschap
en klachtenregeling.
Deel 2 De antroposofische visie en aanpak
In deel 2 wordt na een korte inleiding de pedagogische visie vanuit de antroposofische invalshoek
uiteengezet. Vervolgens wordt de zichtbaarheid van de visie op het peutercentrum beschreven, het
spel, de omgeving (aankleding), de houding van de pedagogisch medewerkers, het belang van het
dagelijkse ritme en de viering van een verjaardag beschreven.
Deel 3 Het Speelwerkplan
In hoofdstuk 1 worden op basis van het pedagogisch beleid de voorwaarden voor de uitvoering van
de activiteiten beschreven. In hoofdstuk 2 worden een aantal richtlijnen uitgeschreven.
Voorwaarden voor het werken binnen het peutercentrum
1 - Inleiding (1.1)
- Spelen is de kern (1.2)
- De vier pedagogische basisdoelen (1.3)
- De houding van de pedagogisch medewerkers (1.4)
- Observaties (1.5)
- Volgen en Signaleren van de peuters (1.6)
- Opbrengstgericht werken (1.7)
- De taalverwerving (1.8)
- Het contact met de ouders/verzorgers (1.9)
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-

Het hanteren van een dagschema (1.10)

Richtlijnen voor de pedagogisch medewerkers
2 - Inleiding (2.1)
- Stimulering van de taalontwikkeling (2.2)
- Opbrengst Gericht Werken (2.3)
- Aandachtsgebieden voor de taal-, reken- en de sociaal-emotionele ontwikkeling (2.4)
- De inrichting van het peutercentrum en het buitenterrein (2.5)
- De aanwezigheid en keuze van het spelmateriaal (binnen en buiten) (2.6)
- Het kiezen van materialen (2.7)
- Het opbergen van het speelgoed (2.8)
- Een interactieve leeromgeving (2.9)
- De inrichting van een computerhoek (2.10)
- De keuze van DVD’s t.b.v. de woordenschatstimulering (2.11)
Bijlagen
Tot slot wordt in de bijlagen een voorbeeld van een dagschema uitgewerkt, wordt de eerste en de
laatste ochtend (middag) van een peuter op het peutercentrum beschreven, is een lijst met
sleutelervaringen toegevoegd aangevuld met een overzicht van activiteiten om sleutelervaringen in
een kleine en/of grote groep op te doen en tenslotte een materialenlijst die een overzicht geeft
welke materialen voor een bepaald doel gebruikt kunnen worden.
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Deel 1
Het pedagogisch beleid
Spelen met een plan,
Spelen is leren,
Spelen doe je samen!

Stichting Peutercentra Arnhem
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1

De context van het zich ontwikkelende (pedagogisch) beleid

1.1
Stichting Peutercentra Arnhem in historisch perspectief
Als inleiding op het pedagogisch beleidsplan wordt hier een korte schets gegeven van de
ontstaansgeschiedenis van de Stichting Peutercentra Arnhem (SPA). Stichting Peutercentra Arnhem
vindt zijn ontstaansgeschiedenis in de door de leden van de V.V.A.O. (Vereniging van Vrouwen met
Academische Opleiding), allen moeders die hun kinderen meer gelegenheid wilden geven om met
andere kinderen te spelen, in de jaren zestig opgezette peuterspeelzalen.
SPA was de eerste organisatie voor peuterspeelzaalwerk in Nederland. Na 1½ jaar experimenteren
gaven de ‘pioniers’ S. van Dijk - Brinckmann en C. Boissevain - de Wit (1970) een boekje uit, waarin zij
hun werkmethoden en ideeën uiteen zetten.1 Zij schreven: “De speelzaal is gericht op het kleine kind
(2 - 4 jaar) dat zich daar volledig kan ontplooien! Het moet er alle ruimte en materialen vinden die
hij/zij in zijn ontwikkelingsfase nodig heeft. Hij/zij moet er ook het gevoel van veiligheid krijgen dat
onontbeerlijk is om alle kansen te kunnen benutten”. Verder schreven zij: “Onze maatschappij stelt
steeds sterker de eis van sociale aanpassing, teamwork, democratisch overleg, etc.. Reeds op
peuterleeftijd kan hiervoor een belangrijke basis gelegd worden door goede leiding bij het spelen in
groepsverband” en “Het contact met de ouders en hun betrokkenheid wordt van belang geacht”.
Nu anno 2018 zijn zowel het bevorderen van democratisch burgerschap als ook ‘Actief Ouderschap’
actuele onderwerpen, waaraan ook in dit pedagogisch beleidsplan uitvoerig aandacht wordt
gegeven. In 2005 ontstond als gevolg van een fusie tussen acht Overbetuwse stichtingen voor
peuterspeelzaalwerk, de Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe (SPO).
Vanaf 2010 functioneert de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA) samen met de Stichting
Peuterspeelzalen Overbetuwe (SPO) in een personele unie. Nu in 2014 het peuterspeelzaalwerk qua
financiering onder de Wet kinderopvang is gebracht hebben we ook de naam veranderd en gaan wij
verder als Stichting Peutercentra Arnhem (SPA). De personele unie, met voorheen Stichting
Peuterspeelzalen Overbetuwe (SPO), blijft onder de naam Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO)
gehandhaafd.
1.2
Maatschappelijke ontwikkelingen
De samenleving is in de afgelopen jaren sterk veranderd, door toenemende welvaart zijn er voor
mensen meer keuzemogelijkheden ontstaan. Ouders stellen vanuit een consumptieve en kritische
houding hogere eisen en soms zijn er tegelijkertijd meer problemen thuis. Ouders zijn vaker
gescheiden, steeds meer kinderen groeien op in eenoudergezinnen. Naast de, in algemene zin,
toenemende welvaart is er ook een toenemend aantal kinderen, in 2014 ging het om 400.000
kinderen jonger dan 18 jaar (dat is één op de negen kinderen), dat opgroeit in een gezin met een
inkomen dat beneden de armoedegrens ligt.2 Zeker bij een opeenstapeling van sociaaleconomische
risicofactoren geeft dit aanzienlijke problemen bij de ontwikkeling van betrokken kinderen.3 Veel
ouders werken parttime en brengen het kind parttime naar de kinderopvang vaak in combinatie met
het peutercentrum. De versnippering van instellingen, ‘Onderwijs hier, opvang daar, zorg: weer een
deur verder’ wordt in toenemende mate als een maatschappelijk probleem ervaren. Het gevolg van
dit beperkt en versnipperd aanbod is dat de (pedagogische) kwaliteit en (maar ook) de
toegankelijkheid onder druk komt te staan. Dit wordt steeds meer als een maatschappelijk vraagstuk
ervaren (Onderwijsraad, 2008; Sardes, 2010a;). Mede onder invloed van genoemde maatschappelijke
ontwikkelingen en knelpunten richt de gemeentelijke beleidsontwikkeling zich op het realiseren van
1

S. van Dijk - Brinckmann en C. Boissevain - de Wit (1970). De speelzaal, anderhalf jaar peuterspeelzaalwerk.
Raming CBS/SCP. (2014).
3
Cyr, C., E.M. Euser, M.J. Bakermans - Kranenburg en M.H. van IJzendoorn. (2010). ‘Attachment
security and disorganization in maltreating and high-risk families.
2
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een meer samenhangend aanbod van voorzieningen. Dat vraagt van betrokken organisaties,
basisscholen, kinderopvang en peutercentra, om innovatie van de dienstverlening (product) alsook
een aanpassing van de organisatie daarvan. Centrale thema’s zijn; voorkomen van versnippering,
waarborgen van de pedagogische- en educatieve kwaliteit, bereikbaarheid en openstelling die
aansluit bij de eisen (ook in relatie tot een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen) die ouders
daar tegenwoordig aan stellen. Het wordt maatschappelijk in toenemende mate belangrijk gevonden
om ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten. Extra aandacht wordt gevraagd voor kinderen
die een (taal)achterstand hebben of daartoe risico lopen (zgn. risicokinderen). Daartoe wordt
gewerkt met Voor- en Vroegschoolse Educatieve programma’s (VVE). Mede door het creëren van
een veilige en stimulerende omgeving in peutercentra worden pedagogisch medewerkers in staat
gesteld om bijv. een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat effectief
aan te pakken. Zo wordt de kans om op de basisschool een goede start te maken voor alle kinderen
vergroot. Verder zijn de afgelopen jaren de zogenaamde brede scholen in opmars en in voorzetting
daarvan met als tip aan de …horizon de Integrale Kind Centra. Bij deze laatste ontwikkelingen wordt
stilgestaan in hoofdstuk 6 van dit pedagogisch beleidsplan
1.3
Wet- en regelgeving
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)
De Wet kinderopvang werd in 2004 van kracht. Het doel van de wet is regels op te stellen voor
tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen en
het verhogen van arbeidsparticipatie van jonge ouders.
Wet maatschappelijke ondersteuning
Per 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van kracht. Met het opgaan
van de Welzijnswet in de WMO viel het peuterspeelzaalwerk onder de WMO. Stichting Peutercentra
Arnhem levert, als voortzetting van Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), aan alle zes in de WMO
genoemde prestatievelden haar bijdrage. Het gaat daarbij om:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Een peutercentrum is een voorziening die ouders en peuters met elkaar in contact brengt.
Peutercentra zijn geografisch goed verspreid, laagdrempelig en goed bereikbaar. Veel
jonge ouders hebben contact met elkaar over hun kinderen. Peutercentra vervullen zo
een wezenlijke rol bij de leefbaarheid van hun wijk.
Peutercentra zijn, mede door hun grote bereik, de aangewezen voorziening op het terrein
van signalering van mogelijke ontwikkelingsstoornissen bij peuters en van begeleiding naar een
specialistisch hulpaanbod.
Peutercentra vervullen een essentiële rol bij het geven van informatie en advies op het
gebied van preventie en signalering. Ze nemen een belangrijke plaats in de keten zorg, jeugden ouderondersteuning in.
Op bescheiden schaal bieden peutercentra de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk.
Een peutercentrum is een voorziening waar kinderen met een lichamelijke dan wel een licht
verstandelijke beperking in contact kunnen komen met kinderen die een dergelijke beperking
niet hebben.
Peutercentra vervullen een signalerende rol op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie, 2010
In 2010 is de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) van kracht geworden.
Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van
de peuterspeelzalen te verbeteren. De wet wijzigt drie wetten: De Wet kinderopvang, de Wet op het
onderwijstoezicht en de Wet op het primair onderwijs. Belangrijke onderdelen van de Wet OKE zijn:
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•
•
•

•

De verplichting voor gemeenten om een goed voorschools aanbod te bieden aan alle jonge
kinderen met een taalachterstand.
Een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen. Hiermee wordt een groot deel van de
kwaliteitsregels voor de kinderopvang ook van toepassing op het peuterspeelzaalwerk.
Behoud van de financiële toegankelijkheid van de peuterpeelzaal voor ouders van kinderen
die in aanmerking komen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ouders van
doelgroepkinderen betalen per saldo niet meer dan ouders in de kinderopvang die voor de
hoogste belastingtoeslag in aanmerking komen.
Toezicht op en handhaving van kwaliteit op de peuterspeelzalen en voorschoolse educatie.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013
De eveneens per 1 juli 2013 ingevoerde Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, 2013 verplicht SPA per 1 juli 2013, tot het instellen van een meldcode en die te
gebruiken bij mogelijke aanwijzingen bij een geweld- of zedendelict. Met de Wijzigingswet
kinderopvang , 2013 is tevens de zgn. meldplicht en overlegplicht ingevoerd. Zie verder: Hoofdstuk
8.7 en 8.8.
Wijzigingswet kinderopvang, 2013
Per 1 juli 2013 zijn er met de Wijzigingswet kinderopvang 2013 in de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ (Wko) een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De
wijzigingen hebben met name betrekking op maatregelen die als doel hebben transparantie op het
gebied van prijs en kwaliteit te bevorderen of het verbeteren daarvan waaronder het toezicht, de
medezeggenschap van ouders en de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen.
Deze wet maakt het mogelijk het peuterspeelzaalwerk onder de Wet kinderopvang te brengen.
Kinderopvangorganisaties die onder de Wet kinderopvang vallen zijn verplicht op ieder
peutercentrum een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie geeft adviezen over het beleid
van het peutercentrum. Dit kan betrekking hebben op verantwoorde kinderopvang in het algemeen
en/of over voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel - en
ontwikkelingsactiviteiten, de prijs en bijvoorbeeld over een klachtenregeling. De oudercommissie
kan zowel gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur bestuurder.
Wettelijk geregeld is nu ook dat oudercommissies moeten functioneren op basis van een vast te
stellen huishoudelijk reglement. Ook krijgen oudercommissies het zogenaamde klachtrecht. Om
aan deze wettelijke eis te voldoen en oudercommissies in de gelegenheid te stellen zich te
informeren en/of een klacht in te dienen moeten kinderopvangorganisaties aangesloten zijn bij de
Klachtenkamer Oudercommissies Kinderopvang. Het reglement van deze klachtenkamer is
vastgesteld door de MO-groep, de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en de
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOiNK).
Ministeriële regeling, 2014
In augustus 2010 is de Wet OKE in werking getreden. Met deze Wet is een grote stap gezet in de
harmonisatie van de kwaliteitskaders voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk door ook voor het
peuterspeelzaalwerk een landelijk kwaliteitskader in te voeren. Dit kwaliteitskader sloot voor een
deel aan op het kwaliteitskader voor de kinderopvang maar er waren nog een aantal belangrijke
verschillen. Met een ministeriële regeling van juli 2014 werden een aantal van deze verschillen per
2015 opgeheven. Het gaat hierbij om:
1)
Beroepskracht-kindratio horizontale peutergroepen: per januari 2015 geldt voor alle
peutergroepen, ongeacht de voorziening, een beroepskracht-kindratio van 1 beroepskracht
per 8 kinderen. 2)
De invoering van het zogenaamde vierogenprincipe.

12 Pedagogisch beleidsplan SPA: “Spelend leren”

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, 2018
Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Het onderscheid
tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven komt te vervallen. Per 1 januari 2018 worden alle
resterende peuterspeelzalen omgezet tot kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang.
Ouders van wie de kinderen nu naar de peuterspeelzaal gaan, kunnen daardoor ook recht krijgen op
kinderopvangtoeslag. SPA heeft al in september 2014 haar peutercentra onder de Wet kinderopvang
gebracht.
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK), 2018)
De Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is door Tweede en Eerste kamer aangenomen
en wordt per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal
maatregelen gaat een jaar later in, en soms ook is er sprake van een invoeringsperiode.
De Wet regelt een aantal kwaliteitsitems op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk’. Daarnaast zijn er ook kwaliteitsmaatregelen die uitgewerkt worden in een
Ministeriële regeling (‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’). Het Besluit en de
Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn op 1 september jl. gepubliceerd en
daarmee definitief. Ze gaan per 1 januari 2018 in. Omdat op 1 januari ook de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk van kracht wordt en peuterspeelzalen vanaf dat moment
onder de noemer kinderopvang vallen, wordt de officiële benaming vanaf dat moment ‘Besluit
kwaliteit kinderopvang’ en ‘Regeling kwaliteit kinderopvang’.
1.4
Ontwikkelingen op lokaal (gemeentelijk) niveau
De gemeente Arnhem heeft in haar visiedocument van 2010 ‘Visie op het jonge kind in Arnhem' haar
visie duidelijk verwoord.4 Het uitgangspunt is te streven naar een geïntegreerde voorziening voor
kinderen van 0 tot 4 jaar achter één voordeur met een koppeling naar de ‘Doorgaande lijn’.
Daarnaast is het van belang om een stip aan de... horizon te benoemen. Deze richtinggevende stip is
in de visie van de gemeente het Integrale Kind Centrum (IKC). Crux van het IKC is namelijk dat
kinderopvang, peutercentrum en onderwijs in één organisatie, (bij voorkeur) in één gebouw en
daarmee onder één aansturing zijn gebracht. In het visie document ‘Visie op het jonge kind in
Arnhem, De praktijk’, bevestigt de gemeente de stip aan de… horizon te willen vaststellen zodat
daarop de koers kan worden bepaald.5 De harmonisatie wordt gezien als een belangrijke basis.
Tegelijkertijd wordt de gedachte rondom de Startgroepen omarmt, omdat daar expliciet de aandacht
op de ‘Doorgaande lijn’ wordt gelegd. De Startgroep is in het leven geroepen om de opbrengsten van
de Voor- en Vroegschoolse Educatie(het VVE-aanbod) in het voorschoolse aanbod en de
‘Doorgaande lijn’ naar het onderwijs te verbeteren.
Nadat eind 2013 de “Kadernota Veerkrachtige Samenleving” werd goedgekeurd heeft het college
vervolgens in juni 2014 het “Uitvoeringsplan Veerkrachtige Samenleving” vastgesteld. In november
2014 stelde de gemeenteraad de nota “De transitie naar een veerkrachtige samenleving” vast. In
genoemde documenten zijn de uitgangspunten opgenomen voor de wijze waarop de
dienstverlening op het terrein van Zorg en Welzijn met ingang van 1 januari 2015 plaats zal vinden.
Het leidende principe is dat beleid en uitvoering binnen het sociale domein gericht zijn op de
4
5

Gemeente Arnhem. (2010). Visie op het jonge kind in Arnhem.
Gemeente Arnhem. (2013). Visie op het jonge kind in Arnhem, De praktijk.
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versterking van de eigen kracht van burgers en hun (sociale) omgeving. Er zal gewerkt gaan worden
in acht gebieden in Arnhem; in die gebieden zijn wijkteams voor jeugd en volwassenen actief.
Tegelijkertijd is het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Arnhem per juni 2014 onder de Wet
kinderopvang (Wko) gebracht, dit wordt de financiële harmonisatie genoemd. Inmiddels is de
financiële harmonisatie binnen de SPA afgerond en geïmplementeerd. Vanaf 1 maart 2015 is er
sprake van harmonisatie van het product en is de subsidieregeling ‘Voorschools aanbod gemeente
Arnhem’ van toepassing. In de subsidieregeling staat precies beschreven welke voorwaarden er aan
de subsidie worden gesteld. Vanaf 1 maart 2015 zal de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in
twee typen worden aangeboden: VVE-basis en VVE-intensief. Zie voor verdere inhoudelijke
uitwerking: Hoofdstuk 4.3.
Per 1 januari 2017 is in Arnhem het ontwikkelrecht ingevoerd en kunnen alle peuters in i.p.v. 6 uur
per week 12 uur (verspreidt over drie of vier dagdelen) naar het peutercentrum gaan. Ook is de
plaatsingsleeftijd is verlaagd van 2½ naar 2 jaar.
1.5
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Vanaf 2000 heeft de regeling voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen de aanzet gevormd voor een grootschalige invoering van programma’s
t.b.v. de VVE.6 De ambitie van de gemeente Arnhem is er op gericht dat kinderen goed voorbereid
naar groep 3 van het basisonderwijs gaan. Daarom dienen er voldoende, algemeen toegankelijke en
kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor jonge kinderen in de stad aanwezig te zijn die de
ontwikkelkansen van kinderen bevorderen. Alle kinderen moeten zo optimale
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en goed voorbereid naar de basisschool gaan. Dat is in het
belang van alle kinderen, maar zeker in het belang van kinderen met taal- en/of
ontwikkelingsachterstand of die daartoe een risico lopen. Kinderen van laag opgeleide, zowel
autochtone en allochtone, ouders zijn mogelijk risicokinderen en behoeven bijzondere aandacht .
Door vroegtijdige onderkenning en goed afgestemde voor- en vroegschoolse interventies, liggen hier
kansen om de vooruitzichten op langere termijn - hoe deze kinderen zich zullen ontwikkelen aanzienlijk te verbeteren.
1.6
De brede school en ontwikkeling naar het Integraal Kind Centrum (IKC)
Een andere belangrijke ontwikkeling is het ontstaan van de ‘brede school’. In de kadernota ‘Brede
school’ is het Arnhemse beleid vastgesteld.7 Het gaat daarbij om twee doelstellingen:
1
Het vergroten van de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen door scholen op te
nemen in een netwerk van sociale-, sportieve-, gezondheids- en zorgvoorzieningen.
2
Het versterken van de sociale structuur door de wijken een samenhangend, goed bereikbaar
aanbod te bieden dat aansluit bij de vragen van de wijk. Zie verder: Hoofdstuk 6.2.
1.7
Startgroep in samenwerking met de basisschool
Binnen SPA liepen vanaf 2012 t/m 2015 twee ‘Pilots Startgroepen’; te weten een
samenwerkingsverband tussen de SPA en Basisschool Mozaïek en een samenwerkingsverband tussen
de SPA en Basisschool de Johannes. De pilots kennen beiden een overlegstructuur met de Gemeente
Arnhem en de Stichting Primair Onderwijs Arnhem (PAS). De uitvoering van één pilot (SPA / Mozaïek)
is mogelijk geworden door een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW); de andere pilot werd mogelijk door een subsidie van de gemeente Arnhem. Zie voor het
vervolg en verdere uitwerking/toelichting op de ‘Pilot Startgroepen’: Hoofdstuk 6.

6

Leseman, P., Leij, A. van der (2004). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode.
Gemeente Arnhem. (2004). Kadernota Brede school.
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2

Pedagogische visie en hoofdlijnen pedagogisch beleid

2.1
Pedagogische visie
Bij de oprichting van de basisschool stond de idee voorop dat het leren één ononderbroken, continu
activiteit van leerlingen zou moeten zijn.7 De breuk tussen de kleuterschool en de lagere school
moest worden opgeheven. Maar het is algemeen bekend dat met de organisatorische ingreep het
probleem van de ontwikkeling van het leren van kinderen niet is opgelost. Een dergelijke
ontwikkeling vindt momenteel plaats bij peuterspeelzaal en basisschool. SPA voert haar activiteiten
uit vanuit de overtuiging dat peuters op een andere manier leren en zich ontwikkelen dan
basisschoolkinderen. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. SPA vindt het van wezenlijk belang
dat de peuters plezier beleven aan het peutercentrum (de spelletjes en activiteiten).
Dit betekent voor SPA dat ‘het spelen’ c.q. ‘spelend leren’ voorop staat. Peuters leren door actief
betrokken te zijn bij sociale-, taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke- en cognitieve activiteiten.
Door in groepsverband met deze activiteiten bezig te zijn worden kinderen in hun ontwikkeling
gestimuleerd.
2.2
Hoofdlijnen pedagogisch beleid
1 SPA vindt het van groot belang om de peuter tijdens zijn verblijf op het peutercentrum te
begeleiden en te stimuleren in zijn ontwikkeling. In die begeleiding en stimulering wordt
aangesloten op het ontwikkelingspotentieel dat in aanleg bij ieder kind aanwezig is. Hieruit mag
geconcludeerd worden dat het bij het peutercentrum van SPA de pedagogische begeleiding van
de peuter voorop staat.
2 SPA wil ieder kind op een systematische, methodische wijze volgen in zijn ontwikkeling.
3 SPA wil een preventieve functie vervullen bij het signaleren van ontwikkelingsachterstanden
en/of ontwikkelingsproblemen van het jonge kind. Het peutercentrum is gezien haar karakter bij
uitstek een voorziening waar in een vroegtijdig stadium eventuele achterstanden en
ontwikkelingsproblemen van het kind ontdekt en aangepakt kunnen worden.
4 SPA wil de resultaten van de observatie gebruiken voor de ondersteuning van peuters door
ontwikkelingsdoelen te stellen voor bepaalde peuters en extra ondersteunende activiteiten te
richten op deze peuters. Deze ondersteuning is gericht op de sociaal-emotionele-, taal-,
creatieve-, motorische- en cognitieve ontwikkeling.
5 SPA wil de ‘Doorgaande ontwikkelingslijn’ vormgeven door zorg te dragen voor de overdracht
van gegevens over de ontwikkeling van een kind (alleen met toestemming van de ouders) aan de
basisschool. Verder wil zij bijdragen aan het ontwikkelen van zorgroutes en aan de
samenwerking en afstemming met andere partners zoals bijvoorbeeld; scholen,
consultatiebureaus, wijkteams, Kentalis en Driestroom.

3
7

Het peutercentrum

Parreren, C.F. (2007). Ontwikkeling van het jonge kind in de basisschool.
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3.1
Functie van het peutercentrum
Het peutercentrum is een plek om te spelen. Spelend leren is de kern, de kwaliteit en de kracht van
het (educatief) peutercentrum. Voor de meeste kinderen is het voldoende als hun een uitnodigende,
veelzijdige en veilige speelomgeving wordt aangeboden. Met name voor jonge kinderen geldt
immers dat zij zich via spel ontwikkelen. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en
pedagogisch medewerkers vergroten kinderen hun woordenschat en ontwikkelen zij hun sociale-,
taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke- en cognitieve vaardigheden. Elk kind doet dat op zijn
eigen wijze en in zijn eigen tempo. Het peutercentrum biedt een eigen pedagogisch milieu, in
aanvulling op de thuissituatie, waarin kinderen zich al spelend ontwikkelen. In het licht van een
toenemende flexibiliserende arbeidsmarkt, denk daarbij niet alleen aan deeltijdarbeid maar ook de
toenemende mogelijkheden van telewerken, draagt het peutercentrum ook bij aan het bevorderen
van arbeidsparticipatie. Daarmee is nog niet alles gezegd.
Omdat de uitgangspunten waarop de dienstverlening op het terrein van Zorg en Welzijn, zoals
verwoord in het Arnhemse ‘Uitvoeringsplan Veerkrachtige Samenleving’, zijn veranderd zal ook SPA
haar beleid en aanbod afstemmen op nieuw stedelijk beleid om zo een waardevolle bijdrage te
kunnen leveren aan een samenleving waarin voor alle jonge kinderen en hun ouders dichtbij goede
geïntegreerde educatieve voorzieningen zijn. Wij noemen dit het ‘Speel-leerhuis’.
SPA sluit ook in haar werkwijze aan bij het idee achter de ‘Veerkrachtige Samenleving’. Eigen kracht,
preventie, een sociaal netwerk (onderwijs / werk / recreatie / participatie / informele zorg),
basisvoorzieningen in de wijk zijn daarbij de sleutelbegrippen.
SPA werkt wijkgericht, peuters spelen en leren in een Speel-leerhuis in de wijk en we werken samen
met partners in de wijk.
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Model: Samenleven, spelen en leren in veerkrachtige wijken en buurten

De Speel-leerhuizen (peutercentra) zijn toegankelijk voor alle peuters zowel reguliere als ook de
peuters die iets extra’s nodig hebben. Kinderen die iets meer nodig hebben kunnen terecht bij de
coach passende kinderopvang ook wel zorgcoördinator genoemd die bij SPA in dienst is en die als dat
nodig is ook pedagogisch medewerkers ondersteunt bij de begeleiding van deze kinderen en
eventueel de kinderen doorverwijst naar externe instanties. In april 2014 heeft SPA een
samenwerkingsconvenant afgesloten met Driestroom. De samenwerking is gericht op het behartigen
van belangen van kinderen met een ontwikkelings- en/of zorgvraag, met name waar die
samenwerking meerwaarde oplevert voor het
desbetreffende kind en elk van de beide organisaties. Uitwerking daarvan is een
samenwerkingsproject “Samen doen is samen op weg” met als doel kinderen met een
ontwikkelingsvraag en achterstand in hun eigen omgeving, binnen een (VVE)-peutercentrum, op te
vangen en te ondersteunen door een integrale samenwerking van een professionele deskundige van
Driestroom en de betrokken (VVE)-pedagogisch medewerkers van SPA. De huidige ontwikkelde
werkwijze met MEE en Driestroom wordt ingebed in de nieuwe werkwijze met het werken met
wijkteams en dan vooral met het team jeugd en gezin. De professional van het wijkteam team jeugd
en gezin wordt - als het goed is - een bekend gezicht in de wijk en het eerste aanspreekpunt voor
pedagogisch medewerkers en coach passende kinderopvang van SPA als het gaat om vragen en
problemen rondom opvoeden.
3.2
Kernopdracht van het peutercentrum
De kernopdracht van het peutercentrum is het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met extra aandacht voor kinderen met een ontwikkelings- of
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taalachterstand of kinderen die daartoe een risico lopen, door het aanbieden van veelzijdige en
passende speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het peutercentrum wil dan ook een
ontwikkelingsgerichte, preventieve voorschoolse basisvoorziening zijn voor alle kinderen van 2 tot 4
jaar maar ook vorm en inhoud geven aan de ‘Doorgaande ontwikkelings- en leerlijn’.8
3.3
Kerntaken van het peutercentrum
De volgende kerntaken komen direct voort uit deze kernopdracht:
• Ontwikkelingsgericht: elk peutercentrum heeft tot taak om de brede ontwikkeling van alle
peuters te stimuleren. Het gaat hierbij om de sociaal-emotionele-, taal-, creatieve-, motorische-,
zintuigelijke- en cognitieve ontwikkeling. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen en het
stimuleren van een brede ontwikkeling staat centraal; spelen is leren en ontwikkelen.
• Preventief: een peutercentrum levert een belangrijke bijdrage aan het tijdig signaleren,
voorkomen en aanpakken van ontwikkelingsachterstanden en zorgt op die wijze voor een
ononderbroken ontwikkelingslijn. Volgen en signaleren: elk peutercentrum heeft tot taak ieder
kind op een systematische, methodische wijze te volgen in zijn/haar ontwikkeling en
welbevinden. En als daarvoor aanleiding is, zorg te dragen voor een gerichte signalering,
doorverwijzing of eigen handelingsplan.
• Vormgeven van de ‘Doorgaande leer- ontwikkelingslijn’: een peutercentrum is een schakel in de
ontwikkelketen van kinderen en daarmee een essentiële partner in de uitvoering van lokaal
jeugdbeleid. Dat betekent onder meer dat peutercentra hun aanbod in samenhang met andere
voorzieningen uitvoeren. Een peutercentrum moet voor elk kind in gelijke mate beschikbaar en
toegankelijk zijn zodat voor alle kinderen de kans om op de basisschool een goede start te
maken wordt vergroot.
3.4
Uitwerking van de kerntaken
Ontwikkelingsstimulering
Ontwikkelingsstimulering gebeurt door vanuit een duidelijk pedagogisch kader doelbewust met de
begeleiding en ontwikkeling van het kind op een peutercentrum bezig te zijn. Dit betekent:
• Op een gerichte, bewuste en herkenbare wijze uitnodigende speel- en leer situaties creëren.
• Passend spelmateriaal aanbieden en ruimtes uitdagend en stimulerend inrichten.
• Werken met professionele pedagogisch medewerkers die actief (individueel en groepsgewijs)
inspelen op wat het kind aangeeft, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt met doelen en
‘eindtermen’ of van tevoren vastgestelde en te behalen ontwikkelings- en leerresultaten.
In een peutercentrum staat het kind centraal. Elk peutercentrum moet aan ieder kind de aandacht en
zorg kunnen geven die het nodig heeft. Dit is inherent aan de kernopdracht. Bij een (dreigende)
ontwikkelingsachterstand op het gebied van sociale-, taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke
en/of cognitieve vaardigheden van kinderen kan deze brede stimuleringstaak geïntensiveerd worden
tot een stimuleringstaak op maat. Een peutercentrum is de plek bij uitstek waar kinderen met een
ontwikkelingsachterstand iets extra’s geboden kan worden, zonder dat dit een specialistische
behandeling of hulpverlening betekent.
Preventie
Het systematisch volgen van alle kinderen is noodzakelijk om vorm te geven aan de ‘Doorgaande
ontwikkelingslijn’. Daarnaast is het peutercentrum de plek waar eventuele achterstanden en/of
ontwikkelingsproblemen op een vroegtijdig moment gesignaleerd kunnen worden. Als blijkt bij het
volgen van een kind dat er aanleiding is voor zorg, dan kan een gerichte signalering, uitgevoerd door
8

VOG-project `Sterk Peuterspeelzaalwerk'. (2001). Peuterspeelzaalwerk in de 21e eeuw.
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deskundigen, de volgende stap zijn. Deze op objectieve wijze verkregen informatie is van belang om
kinderen doelgericht in hun ontwikkeling te begeleiden en stimuleren. Uiteraard moet dit in nauw
overleg en alleen met instemming van de ouders gebeuren. Een protocol geeft zowel aan
pedagogisch medewerkers als ouders duidelijkheid over de te zetten stappen.
Vorm en inhoud geven aan de ‘Doorgaande leer- ontwikkelingslijn’
Een peutercentrum is tegenwoordig een partner in de keten van een zorgstructuur, en levert zo een
bijdrage aan de ‘Doorgaande ontwikkelingslijn’. Het is mogelijk dat een kind in dezelfde leeftijdsfase
van verschillende voorzieningen gebruik maakt, bijvoorbeeld het consultatiebureau en het
peutercentrum. Voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen is het verder van belang dat de
overgang van het peutercentrum naar de basisschool goed verloopt. Om een sluitende aanpak te
garanderen voor 0 - 6 jarigen is samenwerking met andere voorzieningen, afstemming en overleg
noodzakelijk. In de praktijk betekent dit voor ieder peutercentrum dat:
• Gegevens over de ontwikkeling van een kind naar de school worden overgedragen door middel
van het Arnhemse overdrachtsformulier of het OntwikkelingsVolgModel (OVM) voor peuters,
(Memelink) en indien gewenst ook naar andere organisaties die bij het kind betrokken zijn (alleen
met toestemming van de ouders).
• Als een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen een peutercentrum geboden
kan worden, dan wordt het kind doorverwezen. Dit noemt men ook wel het ontwikkelen van
zorgroutes.
• Samenwerkingspartners zoals scholen, consultatiebureaus en andere organisaties, aanpak en
werkwijze op elkaar afstemmen.
3.5
Ouderbetrokkenheid en actief ouderschap
Bij de activiteiten in het peutercentrum staat het kind centraal. Maar het peutercentrum heeft ook
een taak ten opzichte van de ouders/verzorgers. De sluitende aanpak en het vormgeven van de
‘Doorgaande ontwikkelingslijn’, zal in de eerste plaats gestalte moeten krijgen tussen het
peutercentrum en ouders/de thuissituatie. Informatie-uitwisseling, overleg en afstemming m.b.t. de
aanpak van het individuele kind zijn taken die ieder peutercentrum ten opzichte van ouders heeft.
Voor veel ouders werkt deze informatie-uitwisseling als opvoedingsondersteuning. Daarnaast blijken
peutercentra in toenemende mate voor ouders een vraagbaakfunctie te vervullen op het gebied van
opvoeding. Door het laagdrempelige karakter kunnen ouders vrij gemakkelijk met hun vragen, zorgen
en/of andere opvoedkwesties bij de peuterpedagogisch medewerkers terecht. Peutercentra zijn voor
ouders met jonge kinderen vaak een belangrijke wijkvoorziening. Peutercentra hebben ten aanzien
van opvoedingsvragen een verwijzende taak en fungeren als intermediair bij het tot stand brengen
van een aanbod van opvoedingsondersteuning. Het uitvoeren van dit aanbod moet gebeuren door
deskundigen die daarin gespecialiseerd zijn. Het thema ouderbetrokkenheid heeft momenteel op alle
peutercentra veel aandacht. Alhoewel er al heel veel gebeurt op de peutercentra op het gebied van
ouderbetrokkenheid vinden wij het betrekken van ouders bij het peutercentrum zo belangrijk dat wij
de ouderbetrokkenheid willen verbeteren. Ook de gemeente Arnhem vindt ouderbetrokkenheid van
belang daarom verwacht zij dat de instellingen voor voorschoolse educatie een educatief
partnerschap met de ouders aangaan.9 Het doel is uiteindelijk het leren, de motivatie en de
ontwikkeling ook van peuters en kleuters te bevorderen. Het is de bedoeling dat ieder
peutercentrum een eigen passend locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan gaat maken. De
pedagogisch medewerkers zullen hierbij ondersteund worden door de Stichting Actief Ouderschap.
Stichting Actief Ouderschap stelt zich ten doel om de eventuele kloof tussen peutercentrum/school
en thuis te dichten. Onderzoek wijst uit dat kinderen het beter doen als ouders betrokken zijn.

9

Stichting Pas & gemeente Arnhem (2013). VVE Arnhem: ouders doen mee met VVE.
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Ouders raken meer betrokken als professionals daar bewust werk van maken. Stichting Actief
Ouderschap heeft de tools om met de pedagogisch medewerkers beleid te ontwikkelen om in het
peutercentrum daadwerkelijk een omslag te maken in het denken en doen als het gaat om het
bevorderen van actief ouderschap. Stichting Actief Ouderschap in Nederland ondersteunt, vanuit één
overkoepelende visie, de professionals in het betrekken van de ouders/verzorgers bij de ontwikkeling
van hun kind op het peutercentrum. Zij gebruiken daarvoor de instrumenten van: “de vijf
partnerschappen” en “de Matrix Actief Ouderschap”.10 Op ieder peutercentrum zal door SPA een
oudercommissie worden ingesteld. De oudercommissie zal functioneren op basis van een vast te
stellen huishoudelijk reglement oudercommissie. Voor het vaststellen van genoemd reglement zullen
we gebruik maken van het modelreglement van de brancheorganisatie voor de Kinderopvang.
Model: Matrix Actief Ouderschap

In oktober 2013 is er een bijeenkomst met de pedagogisch medewerkers, kick off, geweest o.l.v.
Stichting Actief Ouderschap. De peutercentra zijn of zullen worden bezocht door een van de
medewerkers van Stichting Actief Ouderschap. Er wordt dan bij dat specifieke peutercentrum, door
middel van een matrix, een eerste scan gemaakt van de stand van zaken m.b.t. de
ouderbetrokkenheid. Ook in het speelwerkplan wordt aandacht besteed aan het contact met de
ouders/verzorgers. In maart en mei 2015 wordt er voor alle (aspirant) leden van de
oudercommissies een bijeenkomst georganiseerd onder leiding van Stichting Actief Ouderschap. Zie
verder: Speelwerkplan Hoofdstuk 1.9 en de site: www.actiefouderschap.nl.
3.6
Invoering ontwikkelrecht en verlaging van de plaatsingsleeftijd
Vanaf 1 januari 2017 is voor alle 2697 Arnhemse peuters het ontwikkelrecht ingevoerd en kunnen zij
i.p.v. 6 uur 12 uur naar het peutercentrum (dat kan verspreidt over drie of vier dagdelen). De ouders
blijven uiteraard wel een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Voor de laagste inkomensgroepen
met een inkomen lager dan € 18.485 zijn deze extra 6 uren gratis.
Het ontwikkelrecht heeft als doelstelling dat alle 2 tot 4 jarigen in de stad een goede voorbereiding
op de basisschool krijgen. Uiteraard wil SPA dit beleid mede vormgeven en zullen wij - om dit
ambitieuze beleid te realiseren - nog meer dan voorheen de samenwerking blijven opzoeken met
basisscholen, kinderopvangorganisaties, gebiedsteams en zorginstellingen. Er is in de afgelopen jaren
rondom het jonge kind een ontwikkeling van integrale ketenontwikkeling op gang gekomen die, zo
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zich laat aanzien, zich zal door ontwikkelen tot een basisvoorziening op wijkniveau voor kinderen van
0 - 12 of zelfs tot 18 jaar gericht op ontwikkeling, educatie en ontspanning met basisschool,
peutercentrum, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang aangevuld met consultatie
(opvoedingsondersteuning). Naast de uitbreiding van uren is ook de plaatsingsleeftijd voor de
peuters verlaagd van 2½ naar 2 jaar. Met alle veranderingen wil SPA benadrukken dat het
spelenderwijs ontwikkelen voorop blijft staan. Daarnaast wil het college toewerken naar Integrale
Kind Centra (IKC); dit zijn voorzieningen voor kinderen van 0 - 12 jaar, waarin onderwijs en opvang
een gezamenlijk aanbod verzorgen. Het aanbod van SPA zullen we optimaal afstemmen op nieuw
stedelijk beleid om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een ’Veerkrachtige
Samenleving’.
3.7
Passende Kinderopvang
Begin augustus 2015 hebben wij (SPA, Rijnstad, Driestroom, Kentalis en
Lindenhout) voor het project ‘Het kind voorop: Op weg naar passende kinderopvang’ de ‘Beschikking
subsidieverlening innovatiebudget 2015’ ontvangen. Dit project is met ingang van 31 augustus 2015
van start gegaan. De belangrijkste doelstellingen zijn:
• Het ontwikkelen van een goed georganiseerde samenwerking
• Het expliciteren van de grens tussen Passende Kinderopvang en specialistische zorg op indicatie •
Versterking pedagogische vaardigheden ouders en deskundigheidsbevordering pedagogisch
medewerkers en specialistisch medewerkers.
3.8
Groepsgrootte en (stam)groepsamenstelling
De peutergroepen bestaan, conform de kwaliteitseisen gesteld in de Wet OKE, uit maximaal 16
peuters met 2 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Het gaat om gemengde groepen d.w.z. dat de er zowel VVE- als regulier aanbod is. Peuters worden
geplaatst in hun eigen vaste (stam) groep. Mocht daarvan worden afgeweken dan wordt dit
overeengekomen met de ouders/verzorgers en vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst.
3.9
Uitstapjes
Naast het vaste dagelijkse programma vinden er regelmatig meer themagerichte activiteiten plaats
waarbij bijvoorbeeld ook een excursie mogelijk is. En uiteraard krijgen de diverse feesten speciale
aandacht (Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest, Zomerfeest, Vaderdag, Moederdag enz.).
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3.10 Vrijwilligers en stagiaires op de peutercentra
Op dagdelen dat er gewerkt wordt met 1 vaste pedagogisch medewerker op een groep van 8 peuters
maken we gebruik van de ondersteuning door vrijwilligers en/of stagiaires. Ook worden op enkele
peutercentra vrijwilligers als derde ‘medewerker’ ingezet. Alle vrijwilligers en stagiaires moeten een
verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. De procedure m.b.t de aanvraagformulieren is
met het Rijk de bestuurlijke afspraak gemaakt nodig voor het aanvragen van de VOG door de
vrijwilligers wordt door SPA verzorgd. De vrijwilligers kunnen de kosten voor het aanvragen van de
VOG bij SPA declareren. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding. Voor de
stagiaires geldt dat de procedure m.b.t. de aanvraagformulieren nodig voor het aanvragen van de
VOG door het ROC wordt verzorgd, de kosten kunnen niet bij SPA worden gedeclareerd. SPA draagt
zorg dat er voor zowel de vrijwilligers alsook voor de stagiaires een aansprakelijkheidsverzekering
wordt afgesloten. SPA vindt het van belang om te investeren in haar vrijwilligers, dit doet zij door het
aanbieden van een passend cursusaanbod waar mogelijk en indien gewenst worden vrijwilligers bij
scholingstrajecten betrokken. De vrijwilligers werken onder begeleiding van de pedagogisch
medewerker van het peutercentrum. Ook investeren wij in de stagiaires zij zijn immers de
toekomstige beroepsbeoefenaren. Wij stellen stageplaatsen beschikbaar en dragen zorg voor een
adequate begeleiding van de stagiaires.
3.11 Vereist opleidingsniveau pedagogisch medewerkers VVE-peutercentra
Iedere pedagogisch medewerker werkzaam op het VVE-peutercentrum moet in het bezit zijn van een
VVE-certificaat. Naast deze vereiste is door het G32-stedennetwerk, waartoe ook Arnhem behoort,
met het Rijk de bestuurlijke afspraak gemaakt om het taalniveau van de pedagogisch medewerkers
(pedagogisch medewerkers) te verhogen. Alle pedagogisch medewerkers die op een VVEpeutercentrum werken moeten voor de mondelinge - en leesvaardigheden voldoen aan niveau 3F en
voor de schriftelijke vaardigheden (schrijven en taalverzorging) aan niveau 2F (referentieniveaus taal
van de commissie Meijerink).
3.12 Bij- en nascholing pedagogisch medewerkers
Het werken met (jonge) kinderen vereist een hoge mate van professionaliteit. Het is dan ook van
groot belang dat de pedagogisch medewerkers ruimschoots kunnen voldoen aan de aan hun gestelde
eisen. Om goed toegerust te zijn en te blijven worden de pedagogische medewerkers van SPA
continu geschoold en bijgeschoold. Aan de bij- en nascholingsactiviteiten wordt vorm en inhoud
gegeven middels het jaarlijkse opleidingsplan.
3.13 Ondersteuning en coaching pedagogisch medewerkers
Het beleid is gericht op zelfsturing en de vorming van zelfsturende teams. De managers dragen zorg
voor ondersteuning en begeleiding van de pedagogisch medewerkers (werkplekbezoek en coaching).
Sinds 2015 heeft Stichting PAS een HBO-coach in dienst waarop door de pedagogisch medewerkers
een beroep kan worden gedaan. Per 1 januari 2019 komen er bindende eisen aangaande het aantal
uren coaching die, door een aan te stellen pedagogisch beleidsmedewerkers, aan de pedagogisch
medewerkers moet worden geboden.
3.14 Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan
Ieder peutercentrum heeft een Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan. Hierin is het specifieke
peutercentrum gebonden informatie opgenomen zoals; de huisvesting, de openstelling, de personele
situatie, de manier van werken, de indeling van het peutercentrum, de feesten die gevierd worden,
de ouderavonden en de ouderparticipatie. Met de invoering van de Wet IKK moet daarin, binnen het
domein veiligheid & gezondheid, in ieder geval ook zijn opgenomen de risico’s m.b.t. veiligheid en
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gezondheid en welke maatregelen daartoe zijn genomen teneinde de risico’s te voorkomen dan wel
te beperken. Zie verder: Hoofdstuk 8.2.

4

VVE en Kaleidoscoop/Actief Leren binnen het peutercentrum

4.1
Inleiding
Overeenkomstig hetgeen is gesteld in de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet
OKE) uit 2010 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Gemeenten moeten
zorgen dat er voldoende voorzieningen zijn in aantal en qua spreiding, die verder ook voldoen aan de
wettelijke gestelde kwaliteitseisen. Gemeenten krijgen hiervoor, in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), financiële middelen van het Rijk. SPA voert de voorschoolse educatie uit
door peuters op jonge leeftijd een effectief VVE-programma aan te bieden op de peutercentra. Dat
kan natuurlijk alleen als de kinderen ook daadwerkelijk komen. Het is bekend dat kinderen van deze
doelgroep niet altijd naar een peutercentrum gaan. De werving en toeleiding van deze kinderen voor
en naar bijvoorbeeld de peutercentrum lukt het beste als instellingen daarvoor samen een
systematische aanpak hebben.11 Centraal staat hierbij het creëren van een ‘Doorlopende
ontwikkelingslijn’ voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het peutercentrum maar ook de kinderdagverblijven
raken nadrukkelijker betrokken bij het onderwijs, in de zin dat er een kruisbestuiving plaatsvindt
tussen, in het geval van SPA, het peutercentrum en de basisschool. De kern van het educatieve
programma Kaleidoscoop loopt van het peutercentrum tot en met groep 2 van het basisonderwijs.
Uitgangspunt van de Arnhemse Voorschool is dat de peuterpedagogisch medewerker en leerkracht
samen een groep oudere peuters en jongere kleuters begeleiden.
Zie voor Actief Leren verder: Hoofdstuk 5. Zie voor de Startgroepen verder: Hoofdstuk 6.
SPA exploiteert anno 2018 in totaal 27 peutercentra. Op alle peutercentra (zowel VVE-basis alsook
VVE-intensief) wordt gewerkt met de methode Kaleidoscoop, een educatieve methode voor peuters
en kleuters. Alle pedagogisch medewerkers hebben de training van Kaleidoscoop gevolgd. Daarnaast
wordt continu aandacht gegeven aan bijscholing. Verder wordt op alle peutercentra gewerkt met
stagiaires van de opleiding Pedagogisch Werk niveau-3 of 4.
4.2

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een
taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun taalachterstand inhalen. Zo
kunnen zij een goede start maken op de basisschool.
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en wordt aangeboden op het
peutercentrum. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke
kinderen in aanmerking komen voor VVE. Dit loopt via de pedagogisch medewerker of via het
consultatiebureau.
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Sardes. (2006). Allemaal naar de peuterspeelzaal, een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar
voor- en vroegschoolse educatie.
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Vroegschoolse educatie
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is
verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.
Programma’s VVE
Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden
ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In Arnhem gebruiken wij binnen
de peutercentra en basisscholen de educatieve methode Kaleidoscoop. Wet OKE
Per 1 augustus 2010 is de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) in werking
getreden. Deze wet moet onder meer zorgen voor meer en betere voorschoolse educatie in de
kinderopvang en op de peuterspeelzalen. In de Wet OKE is bepaald dat de Inspectie van het
Onderwijs ook toezicht houdt op de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
Toezicht op VVE
Inmiddels zijn twee VVE-toezichtkaders officieel vastgesteld. Er is er een voor de
VVEbestandsopname, waarmee in alle Nederlandse gemeenten de kwaliteit van de Voor- en
Vroegschoolse Educatie wordt beoordeeld. Na het afronden van de bestandsopname wordt
overgeschakeld op signaal gestuurd toezicht. In 2010 werd in Arnhem een bestandsopname gemaakt.
In 2014 heeft de inspectie opnieuw de VVE-peutercentra geïnspecteerd en positief beoordeeld. De
Wet OKE bepaalt dat alle rapporten openbaar zijn.12 Namens de gemeente beoordeelt de inspecteur
van de GGD, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden of wordt voldaan aan de gestelde
kwaliteitseisen. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld de personele bezetting op het
peutercentrum, de maximale groepsgrootte, het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers,
ouderbetrokkenheid maar ook aan zogenaamde locatie gebonden werkplannen. Zie voor
kwaliteitstoetsing en het toezicht daarop verder: Hoofdstuk 8.
4.3
Aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie
Binnen de peutercentra wordt de VVE in twee typen aangeboden: VVE-basis en VVE-intensief.
VVE-basis
Omschrijving
• Programma met vast dagritme
• Er zijn minder dan 30% gewichtenpeuters op de groep (16 kinderen, 2 pedagogisch
medewerkers)
• Alle kinderen met een VVE-indicatie komen 12 uur verspreidt over 3 of 4 dagdelen per week
• Ouders van kinderen met een VVE-indicatie ontvangen het 3e en 4e dagdeel gratis
• Reguliere kinderen mogen m.i.v. januari 2017 vier keer per week komen (3 ½ uur ‘s ochtends
en/of 3 uur ’s middags)
Kwaliteitseisen
• Er is aantoonbare aandacht voor taalstimulering conform de SLO-doelen
• Er is een vastgelegd plan voor ouderbetrokkenheid waaraan actief uitvoering wordt gegeven
• Er wordt gewerkt met het programma Uk & Puk of Actief Leren
• Er wordt gewerkt met een kindvolgsysteem en het Arnhemse overdrachtsformulier
• Alle professionals zijn geschoold op bovenstaande kwaliteitseisen
• Het peutercentrum levert gegevens aan PAS voor de Arnhemse VVE-monitor
• Het peutercentrum neemt deel aan de kwaliteitsaudits door PAS en de Onderwijsinspectie
12
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Diensten
Er is de mogelijkheid van:
• Ondersteuning door logopediste (PAS)
• VVE-advies (PAS)
• Deelname aan professionaliseringstrajecten georganiseerd via PAS
• Inzet van een Hbo-coach

VVE-intensief
Omschrijving
• Programma met vast dagritme
• Er zijn minimaal 30% gewichtenpeuters op de groep (16 kinderen, 2 pedagogisch medewerkers)
• Alle kinderen met een VVE-indicatie komen 12 uur verspreidt over 3 of 4 dagdelen per week
• Ouders van kinderen met een VVE-indicatie ontvangen het 3e en 4e dagdeel gratis
• Reguliere kinderen mogen m.i.v. 1 januari 2017 vier keer per week komen (3 ½ uur ‘s ochtends
en/of 3 uur ’s middags)
Kwaliteitseisen (vastgelegd in het Kwaliteitshandboek VVE-Arnhem)
• Er wordt gewerkt met Kaleidoscoop
• Er wordt gewerkt met het OntwikkelingsVolgModel (OVM) van Memelink
• Er wordt gewerkt met het Arnhemse overdrachtsformulier en een warme overdracht bij
zorgkinderen
• Er wordt een Educatief Partnerschap met ouders aangegaan
• Er wordt gewerkt met LOGO 3000 als methodiek voor de stimulering van de woordenschat
• Er is aantoonbare aandacht voor taalstimulering conform de SLO-doelen
• Alle professionals zijn geschoold op bovenstaande kwaliteitseisen
• Alle professionals hebben minimaal taalniveau 3F
• Er wordt gewerkt met een Hbo-coach op de groep
• Het peutercentrum levert gegevens aan PAS voor de Arnhemse VVE-monitor
• Het peutercentrum neemt deel aan de kwaliteitsaudits door PAS en de Onderwijsinspectie
• Er is een aantoonbare doorgaande lijn en een intensieve samenwerking met het basisonderwijs
Diensten
Er is de mogelijkheid van:
• Scholing en deskundigheidsbevordering door PAS
• Ondersteuning door logopediste (PAS)
• VVE-advies (PAS)
• Inzet van een Hbo-coach
4.4
Kaleidoscoop en Actief Leren; de achterliggende theorie
Kaleidoscoop is gebaseerd op het Amerikaanse programma High/Scope. Grondlegger David Weikart
startte in 1962 met een educatief programma voor peuters en kleuters.13

13

Hohmann, M., Weikart, D.P. (2002). Education Young Chidren Active Learning Pratices for Preschool and Child
Care.
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Actief Leren is de kern van Kaleidoscoop. Door een stimulerende en veilige omgeving aan te bieden,
kunnen kinderen spelen, experimenteren, ervaringen opdoen, ontdekken en leren. Uitgangspunt is
dat kinderen veel zelf kunnen.
Een actieve leersituatie heeft vijf kenmerken te weten:
1 Kinderen hebben de beschikking over voor hen interessante materialen.
2 Kinderen kunnen met de materialen spelen zoals zij dat willen.
3 Kinderen kunnen eigen doelen stellen en zelf bepalen waarmee ze spelen en wat ze gaan doen.
4 Kinderen laten op hun eigen manier weten wat ze aan het doen zijn en wat ze hebben gedaan.
5 Volwassenen ondersteunen wat de kinderen gaan doen.
Deze educatieve methode is gebaseerd op de cognitieve ontwikkelingstheorie van Jean Piaget (1896
- 1980), de onderwijsvisie van John Dewey (1859 - 1952) en de kijk op ontwikkeling van Lev
Semjonovitsj Vygotsky (1896 - 1934).
•
Jean Piaget beschouwt intelligentie als het vermogen van de mens om zich aan zijn omgeving
aan te passen door middel van assimilatie en accommodatie. Een kind ontwikkelt zich in een
voorspelbare volgorde en ieder kind heeft een gevoelige periode om iets nieuws te leren. Piaget gaat
ervanuit dat de cognitieve ontwikkeling van een kind verschillende stadia kent. Zijn uitgangspunt is
dat het geen zin heeft kinderen van alles te leren waar ze (nog) geen begrip voor hebben en ook niet
kunnen hebben, omdat het nog niet in hun wereldbeeld past. Leerkrachten en pedagogisch
medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat de kennis is aangepast aan het
ontwikkelingsstadium waarin het kind verkeert. Het klaslokaal en het peutercentrum moet een rijke
leeromgeving bieden, een omgeving die voldoende inspireert. Des te belangrijker is dat voor
kinderen die van huis uit weinig stimulering ervaren. In interactie met de omgeving construeert en
reconstrueert het kind zijn realiteit.
•
John Dewey heeft zich o.a. beziggehouden met de ontwikkeling van de mens tot
democratisch burger. Uitgangspunt zijn de interesses van kinderen, maar voor verbreding en
verdieping daarvan is de steun van volwassenen onontbeerlijk. Volgens Dewey gaat het in de school
niet alleen om de bekwaamheden die leerlingen zich eigen moeten maken, maar ook om het
bevorderen van de betrokkenheid bij en de binding aan alles wat een samenleving draaiende houdt
(sociale competentie). Dewey stelt de pedagogische taak van de school voorop. De ‘Doorgaande lijn’
en het belang van spelend leren staat bij hem voorop. Spelend leren dient te gebeuren met behulp
van uitgekiende speelmaterialen, die de spelactiviteit en het taalgebruik van kinderen op een hoger
plan moeten brengen en verder al spelend/lerend de sociale-, communicatieve-, creatieve-,
motorische- en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen (competenties) moet stimuleren.
Bijzonder hoogleraar pedagogiek, Micha de Winter, belicht met het thema ‘sociale verbondenheid
als pedagogische uitdaging’ de noodzaak van het leren van sociale competenties bij de opvoeding
van kinderen tot verantwoordelijk lid van de maatschappij. Verwijzend naar de theorieën van John
Dewey legt de Winter uit dat kinderen zich het beste al doende in de echte wereld kennis en
vaardigheden eigen kunnen maken (learning by doing), want boeken en methodes zijn al verouderd
op het moment van introductie.14
•
Lev Vygotsky heeft het begrip ‘Zone van de Naaste Ontwikkeling (ZNO)’ ontwikkeld als een
sleutelrol in de ontwikkeling van intelligentie en denken. De zone van de naaste ontwikkeling is een
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manier om de relatie tussen leren en ontwikkeling te conceptualiseren. Voor Vygotsky gebeurt de
ontwikkeling van gedrag op twee niveaus. Deze niveaus vormen de grenzen van de ZNO. Het laagste
niveau is het actuele ontwikkelingsniveau van het kind, dat wat een kind zelfstandig al kan
volbrengen. Het hoogste niveau is het maximum wat het kind kan bereiken wanneer het
ondersteuning krijgt bij de uitvoering van een activiteit. Het gebied tussen deze grenzen is volgens
Vygotsky de zone van naaste ontwikkeling. De ZNO is een mogelijkheid voor het kind om in
samenwerking met anderen op een hoger intellectueel niveau te komen en door middel van
‘imitatie’ over te gaan van wat het zelf al kan naar dat wat het nog niet kan. De ZNO wordt door
Vygotsky niet opgevat als een karakteristiek individueel kenmerk van het kind. Het is een product van
de interactie van het kind met een volwassene, of met een kind dat al verder is in zijn ontwikkeling.
‘Imitatie’ slaat in dit geval niet op het na-apen. Het slaat op het meedoen in al bestaande
sociaalculturele activiteiten, zoals bijvoorbeeld ‘doktertje spelen’ of ‘winkeltje spelen’. Bij zulke
imitaties leren kinderen steeds beter deelnemen aan de betreffende activiteit. Binnen een bepaalde
context leren kinderen dan op een zinvolle manier allerlei nieuwe specifieke handelingen. De
uitwisseling tussen kinderen en volwassenen in de ZNO vormt de eigenlijke grondslag van het
onderwijs en het opvoedingsproces. Het ontwikkelingsgerichte onderwijs pleit daarom voor het
aanbieden van kennis in voor de leerlingen betekenisvolle situaties, waaraan de kinderen al kunnen
en vooral willen deelnemen.
4.5
Uitgangspunten van Kaleidoscoop/Actief Leren
De belangrijkste uitgangspunten van Kaleidoscoop/Actief Leren zijn:
1
Kinderen verwerven kennis door hun actieve betrokkenheid bij mensen, materialen,
gebeurtenissen en ideeën, een proces dat gebaseerd is op motivatie van binnenuit (intrinsieke
motivatie).
2
Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden in een voorspelbare volgorde, maar ieder kind
ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. De steun van de volwassenen draagt bij aan de sociale-,
taal-, creatieve-, motorische- en cognitieve ontwikkeling.
3
Constante ondersteuning en respect van de volwassenen voor de keuzes van de kinderen, hun
gedachten en daden versterken het gevoel van eigenwaarde, het verantwoordelijkheidsbesef,
de zelfbeheersing en de kennis.
4
Zorgvuldige observatie van individuele kinderen is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van
het niveau van ontwikkeling en het is nodig om de juiste interacties met kinderen te kunnen
plannen en uitvoeren.
Sleutelervaringen
Sleutelervaringen vormen een belangrijk onderdeel van Actief Leren. Sleutelervaringen beschrijven
de sociale-, taal-, creatieve-, motorische- en cognitieve ontwikkeling van peuters en kleuters. Het
woord sleutel geeft aan dat het om een belangrijke, essentiële ervaring gaat, waardoor duidelijk
wordt hoe kinderen kennis verwerven. Het woord ervaring geeft aan dat kinderen die kennis
verwerven door op verschillende momenten gevarieerde ervaringen op te doen, bij voorkeur op
eigen initiatief. Iedere sleutelervaring omschrijft een ervaring die essentieel is voor de ontwikkeling.
Ze beschrijven wat kinderen doen, hoe zij de wereld ervaren en welke ervaringen belangrijk zijn voor
hun ontwikkeling. Sleutelervaringen worden gebruikt als:
houvast bij het
observeren,
kader voor
plannen,
leidraad voor
interacties.
In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingsgebieden ieder afzonderlijk nader toegelicht en uitgewerkt.
Zie voor lijst met sleutelervaringen bijlage: 4 en 5
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4.6

De belangrijkste voorwaarden voor een goede ontwikkeling van kinderen

De houding van pedagogisch medewerkers van het peutercentrum
Constante ondersteuning en respect van de pedagogisch medewerkers voor de keuzes van kinderen,
hun gedachten en daden versterken het zelfbewustzijn van kinderen. Zij leveren een bijdrage aan een
klimaat waarin Actief Leren kan plaatsvinden. Dat doen zij door:
• de zeggenschap met kinderen te delen,
• zich te richten op wat kinderen kunnen,
• respectvol om te gaan met de kinderen,
• op sommige momenten de ‘leiding’ uit handen durven te geven,
• het spel van de kinderen te ondersteunen,
• een probleemoplossende aanpak van conflicten te hebben.
De pedagogisch medewerker ondersteunt de actieve betrokkenheid en het initiatief van
kinderen. Positieve interacties zijn daarbij van het grootste belang, opdat de kinderen zich veilig
en vertrouwd kunnen voelen. Zie veder voor de uitwerking Speelwerkplan: Hoofdstuk 1.3. en 1.4.
Het spelen en de ontwikkeling van de peuter
In het peutercentrum staat het spelen (van de kinderen) voorop. Spelen is leuk voor kinderen, iets
vanzelfsprekends (een levenshouding) en alleen daarom al belangrijk. Het spelen komt de
ontwikkeling van een kind ten goede. Kinderen verwerven kennis door hun actieve betrokkenheid bij
mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden in een
voorspelbare volgorde, maar ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.
Dat proces is gebaseerd op motivatie van binnenuit (intrinsieke motivatie).
De inrichting van het peutercentrum
In een peutercentrum is de ruimte sfeervol en gezellig ingericht met gezellige hoeken waar kinderen
kunnen zien wat er in die hoeken gebeurt en met voldoende ruimte om goed te kunnen spelen. De
hoeken hebben namen die kinderen kunnen begrijpen, hebben een logische plaats en zijn duidelijk
afgebakend. Daarnaast is de ruimte veilig en hygiënisch, rekening houdend met voorschriften en
eisen, zoals ergonomisch verantwoord meubilair voor pedagogisch medewerkers en de aanwezigheid
van een risico-inventarisatie ‘Veiligheid en gezondheid’.
De aanwezigheid en keuze van het spelmateriaal
Het is belangrijk dat kinderen kunnen spelen met materialen en voorwerpen die uitdaging bieden en
aansluiten bij hun leeftijd en belevingswereld. In het peutercentrum zijn dan ook allerlei materialen
die kinderen kunnen onderzoeken of van vorm kunnen laten veranderen of kunnen combineren. Er
moeten voldoende veilige materialen zijn zodat een aantal kinderen op hetzelfde moment in een
hoek kunnen spelen. De speeltoestellen zijn veilig en voldoen aan de NEN-normen.
Het hanteren van een dagschema
Het dagschema is een vaste volgorde van de dagelijkse gebeurtenissen. Kinderen weten daardoor
wat er gaat gebeuren. Aan de hand van een vast dagschema kunnen pedagogisch medewerkers de
tijd goed indelen, zodat ze de kinderen actieve en uitdagende leerervaringen kunnen bieden. Ze
weten wanneer en hoe ze de kinderen op verschillende momenten een wisselend aanbod van
actieve en uitdagende leerervaringen kunnen bieden. Bij het plannen van activiteiten zullen ze
overdenken hoe ze de eigen initiatieven van de peuters voldoende ruimte kunnen geven. Het
dagschema wordt binnen Actief Leren omschreven als ‘een vaste volgorde van dagelijkse
gebeurtenissen’. Welke vaste onderdelen er op een ochtend of tijdens een middag op het
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peutercentrum allemaal aan bod komen, valt af te lezen aan het dagschema. Een afbeelding van het
dagschema is in de speelruimte aanwezig. Aan de hand van symbolen of tekeningen worden de
diverse onderdelen weergegeven. Peuters zien en weten daardoor wat ze kunnen verwachten en dat
geeft hen een gevoel van zekerheid en veiligheid. Het schema stelt grenzen aan activiteiten, maar
biedt wel ruimte om flexibel met de tijd om te gaan. De pedagogisch medewerker heeft de
mogelijkheid om spontaan te kunnen inspelen op de interesses en ideeën van kinderen. Soepele
overgangen van de ene activiteit naar de andere zorgen ervoor dat de peuters zich niet hoeven te
haasten, vervelen of onnodig lang moeten wachten. Zie voor dagschema’s verder het Speelwerkplan
Hoofdstuk 1.10 en bijlage: 1, 2 en 3.
Observatie
Zorgvuldige observatie van individuele kinderen is een noodzakelijke voorwaarde om op de hoogte te
zijn van het niveau van ontwikkeling en om de juiste interacties met kinderen te kunnen plannen en
uitvoeren. Een pedagogisch medewerker kan zich gericht met een peuter bezighouden om zo de
sterke kanten te stimuleren en de zwakke kanten te ondersteunen. Pedagogisch medewerkers zullen
informatie verzamelen over de kinderen door hen te observeren, interacties aan te gaan en notities
te maken van wat zij zien en horen. In de peutercentra van SPA gebruiken zij met regelmaat hun
notities om het Kind Observatie en Registratie (KOR) in te vullen. Dit is een observatie-instrument
gebaseerd op de sleutelervaringen. Voor alle peuters wordt verder het Arnhemse
overdrachtsformulier van peutercentrum naar basisschool ingevuld. Dit formulier gaat, alleen met
toestemming van de ouders, met de peuter mee naar de basisschool. Bij stagnatie op het gebied van
de sociale-, taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke- en/of cognitieve ontwikkeling kan de
pedagogisch medewerker advies vragen aan de coach passende kinderopvang. De coach passende
kinderopvang kan in samenspraak met ouders en pedagogisch medewerker een handelingsplan
maken.
Taal
De taalverwerving krijgt veel aandacht op het peutercentrum. Door taal kan een kind immers contact
maken. De taalontwikkeling vindt voor een belangrijk gedeelte plaats tussen twee en vier jaar. Actief
Leren biedt veel mogelijkheden om de taal van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren.

Elk kind ontwikkelt taal in zijn eigen tempo, waardoor aanzienlijke variatie ontstaat. Zo beginnen de
meeste kinderen met de eerste woordjes tussen de 9 en 18 maanden, maar er zijn ook kinderen die
tot hun tweede jaar nauwelijks spreken en vervolgens een ‘inhaalslag’ maken. Kinderen die
bijzondere aandacht nodig hebben zijn de twee- en meertalige kinderen. Het vaststellen van een
vermeend taalprobleem kan moeilijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de moedertaal van
het kind, die meestal de dominante taal van het kind is, niet de taal is van de samenleving waarin het
kind opgroeit. Het kind kan dan achterblijven in het begrijpen en spreken van de taal van de

29 Pedagogisch beleidsplan SPA: “Spelend leren”

samenleving, terwijl het wel over een goede taalvaardigheid in de moedertaal beschikt. Op de
VVEpeutercentra van de SPA wordt gewerkt met de taalmethode Puk & Ko (als bronnenboek) en met
Puk & Ko thuis, een programma voor ouders. Het doel van dit programma is om ouders te betrekken
bij de taalontwikkeling van hun peuter. Verder wordt er gewerkt met de interactieve Taallijn VVE van
Sardes.15 Dit houdt in: interactief voorlezen, aandacht voor woordenschat en gesprekjes voeren met
peuters. Deze thema’s worden geïntegreerd binnen Kaleidoscoop en het Actief Leren.
Logo 3000
Daarnaast wordt er gewerkt met LOGO 3000; dit is lesmateriaal voor de peutercentrum en het
basisonderwijs, gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met LOGO 3000
heeft elk pedagogisch medewerker een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig
en spelenderwijs veel woorden aan te leren.16 Taalontwikkeling is voor de jongste schoolkinderen
zeer belangrijk. Jonge kinderen kunnen in korte tijd verbazingwekkend veel woorden leren. Volgens
schattingen zou een doorsnee Nederlandstalig kind aan het begin van groep 3 gemiddeld 4500
woorden passief kennen.

4.7

Het ‘Rad van avontuur’; de methode schematisch weergegeven

Model: Rad van avontuur, Kaleidoscoop

Veel kinderen die opgroeien in een
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jonge kinderen.
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minder taalrijke omgeving beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Voor deze kinderen is
een goede opbouw van woordkennis in de peuter- en kleutergroepen van het allerhoogste belang.
Wie op jonge leeftijd al een achterstand oploopt, haalt in de meeste gevallen niet (moeilijk) meer in.
In het ‘Rad van avontuur ‘zijn de elementen van de methode Kaleidoscoop nog eens schematisch
weergegeven. Actief Leren staat centraal. Het gaat daarbij om initiatief en sleutelervaringen. Hierbij
zijn voor een optimaal rendement een goede observatie, interactie in een uitdagende leeromgeving
en de hantering van een dagschema van wezenlijk belang.
4.8
Ontwikkelingsvolgmodel (Memelink)
Op de peutercentra waar het programma VVE-intensief wordt aangeboden wordt het
OntwikkelingsVolgModel (OVM) van Memelink gebruikt. Het OVM van het Seminarium voor
Orthopedagogiek is zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument. Het OVM
biedt een ‘Doorgaande lijn’ voor de begeleiding van baby tot puber. Het OVM is één systeem met
daarbinnen voor verschillende leeftijdsgroepen verschillende edities speciaal afgestemd op de
behoefte in het werkveld. Binnen de peutercentra hanteren wij de editie- Zeer jonge kinderen (0-4
jaar).17 Het OVM is een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Hiermee kan continu
de ontwikkeling, het leerproces en het speel- leeraanbod van peuters bijgehouden worden en de
planning hierop afgestemd. Op basis van de ontwikkelingslijnen kunnen er tussendoelen gepland
worden. Er zijn ook handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.
4.9
Contacten met ouders/verzorgers
Het peutercentrum is een laagdrempelige voorziening waarbij de contacten met ouders belangrijk
zijn en heel natuurlijk en vanzelfsprekend verlopen. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van het
kind. De pedagogisch medewerker kan, als een bepaalde vraag veel voorkomt en actueel is, een
ochtend of avond voor alle ouders organiseren waarin dat thema wordt uitgewerkt. Over het
algemeen gebeurt dat in overleg met het consultatiebureau. Een onderwerp kan bijvoorbeeld zijn ‘de
koppige peuter’. Ieder peutercentrum heeft bovendien een oudercommissie en er worden uitstapjes
georganiseerd waarbij ouders/verzorgers helpen. Zie voor ouderbetrokkenheid en contacten met
ouders verder ook: Hoofdstuk 3.11, 6.9 en Speelwerkplan 1.9.

5

De ontwikkeling van peuters binnen Actief Leren

5.1
Inleiding
Ieder kind is uniek. Zo ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Het ene
kind zit bijvoorbeeld eerder of kruipt eerder, een ander kind crosst al op zijn driewieler, terwijl
leeftijdsgenootjes nog moeite hebben de trappers rond te krijgen. Het ene kind praat weer veel
eerder dan een ander kind, enzovoort. Ieder kind leert ook spelenderwijs om problemen op te
lossen. Kinderen leren ook logisch denken door de informatie die een ervaring met zich mee brengt,
te verklaren. Nieuwe informatie verandert de wijze waarop kinderen de wereld interpreteren. In het
vorige hoofdstuk werd al aangegeven dat sleutelervaringen een belangrijk onderdeel van Actief Leren
vormen. Iedere sleutelervaring omschrijft een ervaring die essentieel is voor de ontwikkeling. In de
ontwikkeling van peuters kunnen zes gebieden onderscheiden worden: de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de motorische
ontwikkeling, de ontwikkeling van de zintuigen en de cognitieve ontwikkeling.
5.2
De sociaal-emotionele ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen van jongs af aan hun vermogen om initiatief te nemen en relaties aan te gaan.
Als baby gaan ze al een sterke emotionele band aan met hun ouders of verzorgers. Als ze beginnen te
17
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lopen, wordt hun wereld groter en zoeken ze het gezelschap op van broertjes en zusjes, kinderen van
hun eigen leeftijd en volwassenen met wie ze vertrouwd zijn. Peuters gaan al meer interacties met
anderen aan. Ze kunnen praten en reflecteren. Daardoor zijn ze in staat om hun eigen behoeften en
gevoelens te onderscheiden van die van anderen (ik en jij). Ze kunnen hun gevoelens en gedachten
onder woorden brengen, zich het verleden herinneren en een beeld vormen van de toekomst. Het is
een sociaal en interactief proces. Via het spel kunnen kinderen bijvoorbeeld leren hun emoties te
verwerken, hun zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfbeeld te ontwikkelen en samen te werken. De
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt in de educatieve methode Actief Leren een
prominente plaats in. Actief Leren is in wezen een sociaal interactief proces. In interactie met zijn
omgeving leert een kind initiatieven te nemen en relaties aan te gaan. Het peutercentrum vormt hier
een veilige plek voor. De relaties die jonge kinderen aangaan met de mensen in hun omgeving
vormen de basis voor hun visie op en hun verwachtingen van de sociale werkelijkheid. Als peuters
positieve interacties hebben met andere kinderen en volwassenen, zien ze de wereld als een veilige
plaats en krijgen ze het gevoel ergens bij te horen. Ze krijgen vertrouwen in zichzelf en in de ander.
Dit is essentieel om in staat te zijn leerervaringen te hebben. De pedagogisch medewerker heeft een
belangrijke taak in dit proces en draagt zorg voor een veilige en liefdevolle omgeving. Ze is vriendelijk
tegen de kinderen, stimuleert hun initiatieven, legt de nadruk op wat kinderen kunnen, gaat op een
oprechte manier met hen om en hanteert een probleemoplossende benadering van conflicten.
Omgaan met regels
Op het peutercentrum gaat het er onder andere om dat peuters zich, in contact met elkaar, het
samen spelen eigen gaan maken. Maar dit samenspel tussen kinderen ontwikkelt zich niet vanzelf.
Vooral peuters hebben hier nog heel wat moeite mee.
Robert en Vincent, nog maar net op het peutercentrum, zijn hier zeer bedreven in. Voortdurend zijn ze
met elkaar in de weer. Dan weer is het de rode auto met koplampen waar ze net op hetzelfde
moment mee besluiten te gaan spelen, de volgende keer is het driewielertje met de aanhanger
waarvan de een de ander niet gunt dat hij ermee door de ruimte ‘crosst’.
Conflicten en flink oplopende ruzies zijn op deze leeftijd vrijwel onvermijdelijk. Deze leeftijd is nog
helemaal de leeftijd van het ‘ik’ en ‘van mij’. Peuters ontdekken ergens tussen hun tweede en derde
jaar hun eigen ik.
Deze ontdekking is zo overweldigend voor peuters, dat dit een ware explosie van egocentrisme tot
gevolg kan hebben. Alles wordt dan door de peuter vanuit zijn ‘ikkig’ standpunt bekeken. De wereld
is van hem en is er voor hem. Dit uit zich vaak in een territoriumgedrag en bezitsdrang.
Samenspelen lukt alleen als beide partijen zich houden aan bepaalde regels. Voorbeelden van regels
zijn: ‘ieder op z’n beurt’ en ‘als de een ergens mee speelt, mag de ander het niet afpakken’ of ‘ieder
speelt op zijn eigen plek’. Regels die erg lastig zijn voor peuters in deze fase. Dit betekent niet dat het
aanleren van regels dan maar achterwege moet blijven. Integendeel, regels zijn juist nodig. Ze bieden
rust en structuur voor peuters. Peuters weten zo waar ze aan toe zijn. Als je je als peuter aan de
regels houdt, weet je immers dat je je daarbinnen veilig en vertrouwd kunt voelen. En door regels
worden bovendien ongelukken en brokken op het peutercentrum voorkomen. Naast het aanleren
van regels lukt het samenspelen ook beter als je je als peuter veilig en vertrouwd voelt tussen de
andere kinderen. Dit veilige en vertrouwde gevoel heeft te maken met de sfeer en stemming in de
groep en weten wie de andere kinderen zijn doordat je ze bij naam kent, of met ze danst en zingt.
Een goede manier van aanleren van regels is door de regel keer op keer te herhalen als zich een
overtreding voordoet, zonder daarbij te beschuldigen. Het vrije spel met z’n steeds terugkerende
conflicten en botsingen tussen peuters biedt alle gelegenheid voor peuters om te leren met de regels
om te gaan. Soms is het daarbij de pedagogisch medewerker die de regels weer even in herinnering
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brengt. Maar de peuters zijn vaak ook zelf heel goed in staat om elkaar te corrigeren. Peter is daar
een voorbeeld van:
Peter is met Marloes bij het klimrek. Peter is al wat langer op het peutercentrum. Joris en Marloes zijn
er nog maar net. Joris en Marloes zijn dol op het klimrek en zitten er in een mum van tijd bovenop.
Peter is wat minder gretig en klautert er rustig op z’n gemak achteraan. Joris en Marloes staan
inmiddels al te dringen bij de glijbaan. Beiden willen als eerste naar beneden en het loopt uit op
geduw en getrek. Peter roept ‘om z’n beurt, hè’ en kijkt daarbij naar de pedagogisch medewerker om
dat bevestigd te krijgen. Joris en Marloes vergeten hun ruzie hierdoor. Marloes glijdt naar beneden en
Joris gaat erachteraan. Marloes klimt weer vlug het klimrek op, en Joris er weer achteraan. Ze
beginnen er plezier in te krijgen. De volgende keer als ze weer op het klimrek staan, roept Joris met
pret in zijn ogen ‘om z’n beurt’ en glijdt netjes op zijn beurt de glijbaan af.
Al spelend maken de peuters zich zo voor een deel de regels eigen. Deze regels over de omgang met
elkaar zijn bijvoorbeeld een vast onderdeel in de fruit- en melkkring: steeds een andere peuter de
appels of de melk laten uitdelen; op je beurt wachten wanneer er een peuter de appels of de melk
aan het uitdelen is; ervoor zorgen dat iedereen aan de beurt komt wanneer er een spelletje wordt
gedaan; wachten op je beurt met het vertellen totdat de ander is uitgepraat.
5.3
De spraak- en taalontwikkeling
De belangrijkste functie van taal is de communicatie tussen mensen. De leeftijdsperiode 0 tot 4 jaar is
de periode in het leven van een mens waarin ‘de taalverwerving’ plaatsvindt. In geen enkele andere
periode in zijn latere leven zal een mens nog ooit zo snel en gemakkelijk taal kunnen leren. Het is
dus van essentieel belang voor het verdere leven van de peuter om in de leeftijdsfase van 0 tot 4 jaar
aandacht te besteden aan een goede taalontwikkeling. Taal is immers het middel om contact te
maken (sociale ontwikkeling), om uitdrukking te geven aan gevoelens en behoeften (emotionele
ontwikkeling) en is het middel dat toegang verschaft tot een gemeenschappelijke denkwereld
(denkontwikkeling). Via de taal en spraak ondersteunt en ordent een kind zijn spel. Bijvoorbeeld als
hij een speelgoed-vrachtauto duwt, laat hij een zwaar gebrom en gepruttel horen. En hoe vaak
gebeurt het niet dat een peuter spontaan begint te zingen tijdens een activiteit. Het is niet voor niets
dat veel kinderliedjes hierbij aansluiten. Kinderen imiteren ook vaak elkaars geluiden, ze nemen
elkaars woorden over en niet op de laatste plaats die van de volwassenen.

Taalgedrag kan gesplitst worden in verschillende onderdelen:
•

Passieve taalkennis (de taal die het kind wel begrijpt en verstaat, maar zelf nog niet spreekt)
Actief taalgebruik (de taal die het kind zelf spreekt):
a) Spontaan actief taalgebruik (alles wat het kind zelf zegt);
b) Uitgelokt actief taalgebruik (alles wat het kind zegt als reactie op wat een ander zegt.

Allochtone kinderen hebben meestal te maken met een tweetalige ontwikkeling. In het gezin leren ze
de moedertaal van hun ouders en als tweede taal leren ze Nederlands, waarmee zij in aanraking
komen door oudere broertjes en zusjes, contacten in de buurt en op het peutercentrum. Kinderen
zijn goed in staat om twee talen te leren. Voorwaarde is wel dat de omgeving de kinderen helpt en
aanmoedigt door veel en gevarieerd met hen te praten. Ook moet dezelfde persoon steeds dezelfde
taal spreken om verwarring te voorkomen. Dus bijvoorbeeld de Turkse moeder spreekt altijd Turks
en de pedagogisch medewerker spreekt altijd Nederlands. In beide talen moeten kinderen een ruim
taalaanbod krijgen en moeten ze voldoende gelegenheid hebben om daarmee te oefenen. De
ontwikkeling van een tweede taal verloopt ongeveer in dezelfde volgorde als de eerste taal. Ook bij
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de verwerving van de tweede taal is het zo dat kinderen al een grote passieve taalvaardigheid (het
begrijpen van de taal) hebben voordat ze zelf gaan praten. Een tweetalige ontwikkeling heeft onder
de genoemde voorwaarden geen negatieve effecten op de cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Bovendien is tweetaligheid een verrijking voor kinderen; ze kunnen zich
bewegen in twee talen en twee culturen. Op veel peutercentra zitten tegenwoordig kinderen van
verschillende etnische komaf. Kinderen leren het best als ze hun ervaringen in hun eigen woorden
kunnen omschrijven. Daarom is het belangrijk dat ze in hun eigen taal of dialect kunnen spreken. Het
is dus belangrijk dat pedagogisch medewerkers hun uiterste best doen om de moedertaal van de
kinderen een gelijke status te geven. Dat kunnen ze doen door:
• een collega in te schakelen die de moedertaal van de kinderen spreekt,
• ouders, grootouders, broers of zussen van de kinderen te vragen om als vrijwilliger mee te
werken,
• met anderstalige gezinnen om te gaan om belangrijke woorden en zinnen te leren,
• positief te reageren op kinderen die in hun moedertaal proberen te schrijven,
• te zorgen voor liedjes, rijmpjes, boeken, folders, affiches, verpakkingen enzovoort in de
moedertaal van de kinderen,
• labels niet alleen te voorzien van een Nederlands woord, maar bijvoorbeeld ook van een
Surinaams, Turks of Marokkaans woord.
Taalontwikkeling en SPA
SPA vindt het van het grootste belang dat er in een peutercentrum de optimale voorwaarden worden
geschapen voor de ontwikkeling van de taal en spraak.

De omgeving van het kind is van wezenlijk belang voor de taalontwikkeling. Kinderen gaan praten
omdat ze in een omgeving verkeren waar met en tegen hen gepraat wordt. Volwassenen spelen
daarbij een belangrijke rol. Voor een snelle taalverwerving van het kind is het van belang dat wat de
vader, de moeder of de pedagogisch medewerker tegen hem zegt, aansluit bij het gedrag en
activiteiten. SPA wil d.m.v. haar activiteiten op het peutercentrum een bijdrage leveren aan ‘het via
de taal leren uitdrukken van gedachten, ervaringen en emoties in verstaanbare taal’. Ook wordt er
aandacht besteed aan het leren luisteren naar wat er wordt gezegd.
5.4
De ontwikkeling van de creativiteit
Jonge kinderen creëren ‘bij toeval’, al doende. Hun plezier zit hem in het bezig zijn, het doen, het
resultaat is niet belangrijk. Lekker kliederen met verf, tikken met een stokje tegen de
verwarmingsbuis en luisteren naar het geluid en zo al doende ontdekken. Terwijl sommige oudere
peuters iets willen maken om mee naar huis te nemen, iets concreets. Maar creatief zijn is meer dan
alleen maar bezig zijn met expressiemateriaal. Creatief zijn kan de hele dag: oplossingen bedenken
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voor allerlei situaties, creatieve uitingen in woordgebruik, op een creatieve wijze een peuter
troosten, enzovoort.

Creatieve representatie
Via het spelen ontwikkelen kinderen hun creatieve vermogen. Peuters zijn enorm fantasierijk. In hun
spel zijn ze steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden. In de duwkar kunnen ze blokken doen, maar
met een andere peuter erin maken ze er een kinderwagen van of een auto. Representatie is een
intern proces waarin kinderen symbolen bedenken voor dingen, mensen en ervaringen, en die
symbolen vormgeven. Door representatie zijn kinderen in staat om dat wat ze waarnemen te
vergelijken met hun herinneringen en hun voorstellingen van de toekomst. Hun kijk op het begrip
van de wereld verandert hierdoor. De nieuwe kijk drukken ze uit in taal en met andere middelen
zoals spel, dans, muziek, tekenen en schilderen, klei e.d. Het vermogen van kinderen om zich
gebeurtenissen uit het recente verleden te herinneren en zich gebeurtenissen in de nabije toekomst
voor te stellen, opent deuren voor fantasierijk spel en het maken van symbolen. Jonge kinderen
hebben een sterke behoefte om creatief te zijn. Ze vinden het prettig hun gedachten, gevoelens en
waarnemingen uit te drukken in een tekening, model of spel. Deze representaties en uitgewerkte
tekeningen zijn afhankelijk van hun ervaringen en voorkeuren. Representatie is een creatief proces
waarin de kinderen ‘artiesten’ zijn. Het is de rol van de pedagogisch medewerker om dit proces te
ondersteunen en te stimuleren. Jonge kinderen zijn vaak nog niet bewust bezig een representatie van
de werkelijkheid te geven. Vaak ontstaat iets bij toeval en geven ze daaraan een betekenis. In een
later stadium van hun ontwikkeling proberen ze wel op bewuste wijze de werkelijkheid vorm te
geven. Hiervoor is het van belang dat kinderen de gelegenheid krijgen om veel te experimenteren
met veel verschillende materialen.
Muziek
Muziek is een belangrijk onderdeel van het leven van jonge kinderen. Ze staan open voor muziek. Ze
luisteren er graag naar, durven erop te bewegen en vinden het leuk om muziek te maken. Via
muziek kunnen kinderen zich op een andere manier uiten en in contact komen met hun omgeving.
Via muziek komen ze ook in contact met hun cultuur en tradities, zoals bijvoorbeeld een verjaardag,
Sinterklaas, Kerstmis en het Suikerfeest.
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Creativiteitsontwikkeling en SPA
Bij creativiteitsontwikkeling gaat het er bij SPA onder andere om dat kinderen zich leren uit te
drukken naar hun eigen aard en oorspronkelijkheid. Om iets van jezelf naar buiten te brengen moet
je je op de eerste plaats vrij en veilig voelen. De voorwaarden daartoe zijn: een juf die je vertrouwen
kunt, een veilige en overzichtelijke ruimte, weten wat er gaat gebeuren en weten dat er hulp is als
iets nog niet zo goed lukt. Met activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de creativiteit
tracht SPA ‘elke peuter te helpen zich te leren uitdrukken naar zijn persoonlijke aard’. Daarbij
gebruikmakend van vrije expressie, zang, dans, muziek en beeldende vorming.
5.5
De ontwikkeling van de motoriek
Peuters zijn handig en soepel in hun beweging en bewegen met veel plezier. Ze glijden van de
glijbaan en rennen achter elkaar aan. Peuters hebben de tijd en de ruimte nodig om hun
vaardigheden in bewegen te ontwikkelen. Dat doen ze door allerlei bewegingen uit te proberen, met
andere kinderen te spelen en andere kinderen en volwassenen na te doen.
Naarmate kinderen ouder worden gaan ze steeds beter en complexer bewegen. Peuters worden zich
bewust van hun bewegingen en proberen deze onder controle te krijgen. Dat doen ze door
afwisselend te lopen, liggen, zitten, knielen, hurken, staan en ze bewegen hun armen, benen, romp
en hoofd op allerlei manieren. Deze bewegingservaringen vormen de basis om te begrijpen en te
ervaren wat hun lichaam kan. Jonge kinderen bewegen met veel plezier. Vanuit dit enthousiasme
ondersteunt de pedagogisch medewerker ervaringen op het gebied van dans en beweging. In een
actieve leeromgeving kunnen kinderen volop bewegen. Ze rennen, klimmen, gooien, dansen,
tekenen en schilderen. Daardoor leren ze niet alleen zichzelf en hun omgeving kennen, maar
ontwikkelen ze ook hun coördinatie en timing en verbeteren ze hun conditie. Door het plezier in deze
activiteiten krijgen ze meer vertrouwen in hun vermogen om te bewegen. Door het zien van
bewegingen die ze zelf nog niet kunnen uitvoeren, bereiden ze zich als het ware voor op latere
bewegingen. Ze vinden het plezierig om maat en ritme te ervaren en om samen met anderen te
bewegen. Bewegen is een van de vele manieren waarop peuters hun gevoelens, gedachten en
ervaringen kunnen overbrengen.
Op het peutercentrum is meestal een duidelijk verschil merkbaar tussen de jongste peuters en de
oudste peuters. Het bewegen gaat ze allemaal wat gemakkelijker af als ze ouder zijn. Ze rennen
beter, kunnen tempo versnellen en afremmen, een scherpe bocht nemen zonder te vallen en ze
springen hoger met beide benen van de grond. Sommige wijzen ook vol trots hulp af bij het aandoen
van hun jas; dat kunnen ze nu zelf. Maar dit wil nog niet zeggen, dat iedere peuter even ver is in zijn
ontwikkeling.
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Zo kan het zijn, dat Bart helemaal geen moeite heeft met het ‘kikkerspringen’, terwijl Jeroen bij de
eerste de beste sprong zijn evenwicht verliest. Toch zijn beide peuters even oud. Alleen Bart is een
veel beweeglijkere peuter dan Jeroen. Jeroen zit liever rustig in de zandbak te spelen of aan tafel een
puzzel te doen. Des te belangrijker is het voor peuters als Jeroen, dat er op het peutercentrum aan
‘bewegen’ wordt gedaan.

De motorische ontwikkeling en SPA
SPA probeert door de juiste condities en situaties te scheppen een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de motoriek van de peuter. Op het peutercentrum is er dan ook voor de peuters
alle mogelijkheid om spelenderwijs motorisch bezig te zijn (gymkids voor VVE).

5.6
De ontwikkeling van de zintuigen
Horen, zien, voelen, ruiken, proeven en met een en al aandacht luisteren en kijken, hoort er voor
peuters nog helemaal bij. Het begrijpen van de wereld om zich heen doet de peuter ook via de
zintuigen. Een bloem op een plaatje ziet er heel leuk uit. Maar een bloem gaat pas echt voor de
peuter leven als hij aan de bloem voelt. Pas dan vergeet de peuter niet meer wat ‘een bloem’ is.
Tom is de vorige dag samen met zijn moeder naar de kapper geweest. ’s Morgens voor hij naar de
peutercentrum gaat, doet zijn moeder gel in zijn haar, zodat zijn haartjes als stekeltjes overeind
blijven staan. Trots stapt hij het peutercentrum binnen. De pedagogisch medewerker reageert
gelijk enthousiast. ‘Oh, Tom, wat zie jij er mooi uit. Laat mij eens voelen. Je voelt net als een
borsteltje’! Nieuwsgierig geworden is er al gauw een kringetje van peuters om Tom heen. Ze
mogen allemaal een keer voorzichtig over Tom z’n stekeltje strijken. Tom glundert van oor tot oor.
Sofie staat naast Tom. De pedagogisch medewerker merkt dat Sofie’s prachtige angora wollen
trui op. Ze richt de aandacht naar Sofie. ‘Hebben jullie Sofie’s trui al gezien? Sofie’s trui is geen
borsteltje, maar heel zacht zoals een poesje. Voel maar eens’! Sofie is wat verlegen onder al die
aandacht. Maar als moeder haar komt ophalen roept ze van verre ‘mama, ik ben net een poesje’!
Omdat peuters nog zo zintuiglijk zijn ingesteld, zijn de pedagogisch medewerkers in het
peutercentrum vaak al spontaan met de zintuigen bezig. Juist omdat het ‘begrijpen’ zoveel te maken
heeft met het zelf voelen, beleven en ervaren worden op het peutercentrum dit soort momenten
zoveel mogelijk benut en/of gecreëerd.
5.7 De cognitieve ontwikkeling (rekenen)
Het gaat hierbij om classificatie (groeperen), seriatie (rangschikken), hoeveelheid (getalbegrip),
ruimte en tijd.
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Classificatie
Jonge kinderen onderzoeken de wereld om zich heen. Ze verzamelen en ordenen informatie om te
kunnen begrijpen wat ze doen en meemaken. Een van de manieren van ordenen is classificatie.
Classificatie is het groeperen van dingen, mensen en gebeurtenissen op basis van
gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen. Door classificatie beginnen jonge kinderen het
verband te zien tussen dingen die op elkaar lijken en ordenen ze deze dingen op specifieke
eigenschappen. Door de eigenschappen van dingen te onderzoeken, ze te sorteren en te vergelijken
krijgen kinderen inzicht in de wereld om zich heen. Ze ordenen nog grotendeels op hun gevoel. Maar
door de toenemende taalvaardigheid kunnen ze de relaties tussen de dingen ook steeds beter onder
woorden brengen.
Seriatie
Bij seriatie brengen kinderen een logische volgorde aan binnen een serie voorwerpen volgens een
bepaald criterium, zoals lengte, grootte of patroon. Bij seriatie worden voorwerpen gerangschikt op
basis van de verschillen. Het gaat om het aanbrengen van orde in de verschillen. Door seriatie
brengen kinderen orde aan in de wereld om zich heen. Jonge kinderen zijn eindeloos in de weer met
blokken en ontdekken uiteindelijk, met veel vallen en opstaan, dat blokkentorens het stevigst staan
als je de grote blokken onderaan zet en de kleine blokken bovenaan. Jonge kinderen beleven ook
veel plezier in het rangschikken van dingen in reeksen en patronen om iets te maken wat ze mooi
vinden, zoals bijvoorbeeld een kralenketting.
Hoeveelheid
Het getalbegrip ontwikkelt zich als jonge kinderen soortgelijke materialen sorteren en rangschikken.
Jonge kinderen observeren en trekken conclusies op basis van hun ontluikende getalbegrip. Door
ordenen, vergelijken en tellen, verwerven ze de kennis die ze nodig hebben om later te kunnen
rekenen. Het getalbegrip gaat gelijk op met inzicht in het classificeren en seriëren.
Joris maakt vijf vliegtuigjes van klei: ‘Deze drie hebben drie lichten omdat ze ’s nachts vliegen’ en
‘deze twee hebben maar twee lichten, want die vliegen overdag’.
Ontluikend getalbegrip hangt ook samen met het begrijpen van de één op één relatie. Bijvoorbeeld
bij elke auto hoort een poppetje. In een eerste stadium vergelijken kinderen vooral wat meer of
minder of evenveel is. Later schikken ze voorwerpen in een één op één relatie en vervolgens gaan ze
tellen.
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Ruimte
De belangrijkste ruimtelijke relaties in de peuterleeftijd hebben te maken met afstand (dichtbij en
veraf), ruimtelijke ordening (torens en rijen van blokken maken) en met besloten ruimte (binnen en
buiten). Jonge kinderen worden zich bewust van ruimtelijke relaties in hun directe omgeving door te
handelen en te ervaren. Kennis van hoe de ruimte om hen heen in elkaar zit, maakt dat ze zich vol
zelfvertrouwen durven te bewegen in die ruimte.
Jonge kinderen zijn dol op vullen en legen. Ze willen dingen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld alle
schelpen bij elkaar in een emmer stoppen of stukjes papier in snippers scheuren. Ze houden er ook
van om dingen in een ruimte te ordenen. Bij het bouwen van een toren zullen kinderen bijvoorbeeld
in eerste instantie gewoon maar wat blokken op elkaar stapelen. Maar als ze een paar keer hebben
meegemaakt dat de toren dan omvalt, zullen ze eerst gaan nadenken en beginnen met het grootste
blok. Door te spelen ontwikkelen kinderen ook hun voorstellingsvermogen. Dat is belangrijk bij het
kunnen ‘plannen’ en ‘vooruitzien’: ‘als ik het grootste blok pak, valt de toren om’. Het
voorstellingsvermogen speelt verder een rol bij het verwerken van ervaringen. Door gebeurtenissen
opnieuw in gedachten voor te stellen, kunnen kinderen er verder over nadenken.
Aukje gooit bonenzakken in een kartonnen doos, keert de doos om, gooit alle zakken er weer in. Bij
iedere ronde gaat ze verder van de doos vandaan staan.
De kinderen maken een uitstapje naar de winkel. Op de terugweg roept Carolien: ‘Hé, nu zijn we
achter de winkel’! (positie)
Tijd
Het duurt jaren voordat kinderen eenzelfde begrip van tijd ontwikkelen als volwassenen. Toch
beginnen ze als peuter steeds meer van tijd te begrijpen. Omdat hun voorstellingsvermogen zich
ontwikkelt, kunnen ze zich herinneren wat er in het recente verleden heeft plaatsgevonden en
kunnen ze zich een voorstelling maken van de nabije toekomst. Jonge kinderen kunnen een
eenvoudig begrip hebben van volgorde in verleden, heden en toekomst. Ze begrijpen dat sommige
gebeurtenissen zich hebben afgespeeld voorafgaand aan het heden en andere gebeurtenissen
daarna zullen plaatsvinden. Tijd zelf is een zeer abstract begrip; seconden, minuten en uren zeggen
een kind nog niets. Maar de pedagogisch medewerker zal aanduidingen voor tijd gebruiken die ze
begrijpen: tijd voor de kring, tijd voor buiten spelen. Het vaste dagschema biedt daarom veel houvast
voor jonge kinderen. Door een handeling te beginnen en te eindigen krijgen jonge kinderen notie van
tijdsintervallen. In hun spel gebruiken ze dingen die het begin of einde van een tijd aangeven zoals
bijvoorbeeld een stoplicht.
‘Ik vroeg aan mama of ik koekjes mocht’, zegt Lique. ‘En toen zei ze: na het eten’.
‘Op een keer had een bij me geprikt’, vertelt Mieke. ‘Mijn mama en papa hebben mijn vingers
gewassen en poeder op mijn vingers gedaan en toen een verbandje’.
5.8
De ontwikkeling tot democratisch burgerschap, jong geleerd oud gedaan!
In aansluiting op paragraaf 2 van dit hoofdstuk willen we nog wat uitvoeriger ingaan op de sociale
ontwikkeling. In interactie met zijn omgeving leert een kind initiatieven te nemen en relaties aan te
gaan. Op het peutercentrum kan dat op een veilige plek en manier. De relaties die jonge kinderen
aangaan met de mensen in hun omgeving vormen de basis voor hun visie op en hun verwachtingen
van de sociale werkelijkheid. Als peuters positieve interacties hebben met andere kinderen en
volwassenen, zien ze de wereld als een veilige plaats en krijgen ze het gevoel ergens bij te horen. Dat
is de basis. Vanuit die emotionele veiligheid kunnen bij kinderen de persoonlijke- en sociale
competenties zich al spelenderwijs goed ontwikkelen en leren de kinderen ook hun emoties te
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verwerken, te uiten en/of te beheersen. Bij de persoonlijke competenties moet je verder denken aan
o.a. het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en een positief zelfbeeld.
Bij de sociale competenties gaat het om het goed kunnen communiceren, samenwerken, anderen
helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Het is verder belangrijk dat de kinderen zich de normen
en waarden en de cultuur van de maatschappij eigen maken. Aan de ontwikkeling van alle vier
genoemde basisdoelen - competenties - (Riksen - Walraven),18 wordt binnen het Actief Leren veel
aandacht besteed. Door de kinderen te leren wat wel mag en niet mag en kennis te laten maken met
ook ongeschreven gedragsregels stel je kinderen in de gelegenheid zich te ontwikkelen tot personen
die goed kunnen functioneren in de samenleving. Als je het hebt, en we noemden het al, over
normen en waarden, over welke normen en waarden gaat het dan? Een belangrijk aspect binnen de
huidige complexe maatschappij is het democratisch burgerschap als concretisering van ons huidige
normen- en waardenstelsel. Is dit niet te ingewikkeld, te hoog gegrepen en zijn de kinderen er niet te
jong voor? Nee, zegt Anke van Keulen. “Met jonge kinderen werken aan ‘democratisch burgerschap’
is ervoor zorgen dat ze ervaringen kunnen opdoen en kunnen oefenen in democratische
praktijken”.19 Het peutercentrum is daar nu juist een mooie oefenplaats voor.
Het leren oplossen van meningsverschillen, noem ze ook gerust conflicten, kan heel goed aan
kinderen geleerd worden, zegt ook Mischa de Winter.20 Het onder leiding leren oplossen van
conflicten door de pedagogisch medewerkers; die zeggenschap met kinderen kunnen delen, zich
richten op wat kinderen kunnen, respectvol omgaan met kinderen, een probleemoplossende
benadering van conflicten hanteren en die kinderen leert om regels te hanteren zoals: ‘ieder op z’n
beurt’, ‘als de een ergens mee speelt, mag de ander het niet afpakken’ en ‘ ieder speelt op zijn eigen
plek’, legt de basis voor het opvoeden van kinderen tot jonge democratische burgers. De peuters
leren hiervan geduld op te brengen, respect en begrip te hebben voor anderen, samen te werken,
anderen te helpen en het in praktijk brengen van het sluiten van compromissen, om maar eens een
paar democratische deugden te noemen. Zie verder: Speelwerkplan Hoofdstuk 1.3. en 1.4.

6.

Brede school, Integraal Kind Centrum (IKC) en de Startgroepen

6.1
Brede school
SPA is in de gemeente Arnhem volop betrokken bij de ontwikkeling van het brede schoolconcept.
In de brochure ‘Het peuterspeelzaalwerk, de vanzelfsprekende partner binnen de brede school’ gaf
SPA een overzicht van de mogelijke specifieke functies van de peuterspeelzaal binnen de brede
school.21 De genoemde specifieke functies worden vanaf 1 juni 2014 vervuld door het
peutercentrum, deze zijn:
• het peutercentrum als entree van de brede school,
• broedplaats voor ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie,
• (eerste) contactplaats voor jonge ouders,
• voorportaal naar de basisschool,
• voorbereider op de basisschool,
• vindplaats voor opvoedingsproblemen en taal- en/of ontwikkelingsachterstanden.

18
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6.2
Integraal Kind Centrum (IKC)
Het IKC is de verdere doorontwikkeling van de brede school. Deze ontwikkeling wordt ondersteund
en gestimuleerd door wetgeving en door de gemeentelijke- en landelijke politiek.
Binnen het IKC werken kinderopvang en basisonderwijs, in afstemming met andere kindorganisaties,
zoals het Consultatiebureau, JGZ en de Wijkteams Jeugd met de jeugd- en gezinscoaches, samen.
Binnen het IKC wordt gewerkt vanuit één team en vanuit één pedagogisch-didactische visie.
Op deze wijze wordt er zorg gedragen dat alle talenten van elk kind optimaal tot bloei kunnen
komen. Er zijn idealiter geen muren en dichte deuren maar pleinen met plekken om te leren, te
spelen, te bewegen, samen te werken, te ontdekken, stil te zijn, te rusten en te slapen. Ook de
ouders hebben hun eigen plek om koffie te drinken, te praten, ontmoeten of te werken. Er zijn geen
klaslokalen en geen klassen, wel groepen. Niet één juf of meester maar een heel team is voor een
groep beschikbaar. Er is voor ouder en kind een eigen aanspreekpunt, de mentor die het leerproces
van het individuele kind bewaakt. Ook het leren op zich gaat anders, niet allemaal tegelijk leren in
dezelfde les. Kinderen leren er door te doen, ontdekken, beleven, proberen en experimenteren. Dat
doen we binnen en buiten, met boeken en computers, met speel-en werkmateriaal. En dat doen we
met behulp van een ‘doorgaande leerlijn’ dat voor elk kind op maat wordt gemaakt. Niet alleen de
kinderen maar alle professionals de werken binnen het IKC blijven leren, doen waar ze goed in zijn en
specialiseren zich. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het leren van het kind en ook het kind is
medeverantwoordelijk.

6.3
Aanleiding en doel van de twee ‘Pilot Startgroepen’
Er is al veel geïnvesteerd in de verrijking van het aanbod van peuters en kleuters door de
samenwerking in de voorschoolgroep. Het aanbieden van ontwikkelingskansen aan kinderen en de
aanpak van taalachterstanden vinden wij van groot maatschappelijk belang. De Inspectie van het
Onderwijs heeft erop gewezen dat er nog verdere verbeterstappen mogelijk zijn. Zowel in de
voorschoolse- als in de vroegschoolse periode. De verwachting is dat met investeringen in de
professionaliteit van de pedagogisch medewerker en leerkracht de ontwikkeling van de kinderen
bevorderd wordt. Ook de Onderwijsraad wijst erop dat er zowel in de peuter- als de kleuterperiode
kansen zijn om de kwaliteit van het aanbod te verbeteren.22 Doel van de ‘Pilot Startgroep’ is in een
projectopzet te onderzoeken of een verrijking van de leeromgeving van basisschoolpeuters met een
risico op een (taal)-achterstand hen kan stimuleren in hun ontwikkeling en hoe daarop aangepast
aanbod voor deze kleuters kan leiden tot een betere start in groep 3 van de basisschool. Het gaat bij
SPA om twee
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41 Pedagogisch beleidsplan SPA: “Spelend leren”

Startgroepen te weten de pilot Startgroep Speelrijk 1 in combinatie met basisschool Mozaïek en
Startgroep Speelrijk 3 in combinatie met basisschool de Johannes. Zie voor een uitgebreide
beschrijving ook de notitie ´Visie Project Startgroep, maart 2012’23; dit is een beschrijving van de
landelijke Pilot Startgroep met subsidie van OC&W een samenwerking tussen peutercentrum
Speelrijk 1 en basisschool Mozaïek en de notitie ‘Vroeg beginnen Goed beginnen’ 24; dit is een
beschrijving van de stedelijke Pilot Startgroep met subsidie van gemeente Arnhem een
samenwerking tussen peutercentrum Speelrijk 3 en basisschool de Johannes.
6.4
Looptijd project ‘Pilot Startgroep’
De subsidie van ministerie van OC&W is in eerste instantie verstrekt voor de duur van het schooljaar
2011 - 2012. De duur van het project ‘Pilot Startgroep’ is in vervolg hierop verlegd tot en met het
schooljaar 2015 -2016. De subsidie van de gemeente Arnhem wordt verstrekt voor de schooljaren
2013 - 2015 en is verlengd tot en met het schooljaar 2016 - 2017.
6.5
Van Voorschoolgroep naar Startgroep
Startgroep Speelrijk 1/basisschool Mozaïek: Doel van dit model is te onderzoeken hoe verrijking van
de leeromgeving door integratie van basisschool en de peuters van het peutercentrum met een risico
op een (taal)-achterstand peuters kan stimuleren in hun ontwikkeling. Tweede doel is te
onderzoeken hoe een daarop aangepast beredeneerd aanbod voor deze kinderen kan leiden tot een
betere start in groep 3 van de basisschool. De ontwikkeling en resultaten van de kinderen die
deelnemen in de startgroep OC&W worden gevolgd tot en met groep 4. De registraties m.b.t. het
ontwikkelingsniveau in het OVM dienen als nulmeting. OC&W heeft de subsidie die beschikbaar was
gesteld t/m het schooljaar 2016 inmiddels beëindigd.
Deze Startgroep wordt voor nu het scholjaar 2016 - 2017 gesubsidieerd door de gemeente Arnhem.
Startgroep Speelrijk 3/basisschool de Johannes: Heeft dezelfde doelstellingen als de Startgroep
Speelrijk 1 / basisschool Mozaïek. De Voorschoolgroep, bestemd voor de jongste kleuters en de
oudste peuters vanaf 3 jaar en 9 maanden werd omgebouwd tot een Arnhemse Startgroep SPA /
Johannesschool Delta bestemd voor peuters vanaf 2 jaar tot 4 jaar. Stichting PAS draagt zorg voor de
monitoring van deze Startgroep. De gemeente Arnhem heeft vooralsnog de subsidie verlengd t/m
het schooljaar 2016. De gemeente Arnhem heeft de subsidie voor deze Startgroep verlengd tot en
met het schooljaar 2016 - 2017.
6.6
Beschrijving Startgroepen
Een verrijking van de leeromgeving wordt gecreëerd door de pedagogisch medewerker en leerkracht
vijf dagdelen samen met de jonge kinderen te laten werken. De Startgroep beoogt dat peuters die
iets extra’s nodig hebben zich middels een opbrengstgerichte aanpak binnen een onderwijsomgeving
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De pedagogisch medewerker en leerkracht maken in dit model
gebruik van het VVE- programma Kaleidoscoop, Puk & Ko, Logo 3000 en gaan meer Opbrengst
Gericht Werken. De kwaliteitseisen peuterspeelzalen krachtens de Wet kinderopvang is van
toepassing. De financieringsstromen blijven ongewijzigd. Aan de randvoorwaarden zoals die zijn
neergelegd in het besluit ‘Basisvoorwaarden Voorschoolse Educatie’, moet blijven worden voldaan.
Het programma van VVE moet niet alleen gaan over taal, maar ook over rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling. De Startgroepen bieden plaats aan maximaal 16 peuters (2 tot 4
jaar). Het toezicht vanuit de GGD en de Inspectie van het Onderwijs blijft op dezelfde wijze
plaatsvinden. Naast de wet- en regelgeving op rijksniveau, blijft ook gemeentelijke regelgeving op het
terrein van VVE van kracht. In deze ‘Pilot Startgroep’ worden alleen bovenop de bestaande eisen
extra kwaliteitseisen gesteld. De pilot bouwt voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en
23
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de ontwikkelingen die in gang zijn gezet rond de Brede School en Voorschool. Aan de bestaande
samenwerking wordt in de komende jaren verder gebouwd door o.m.:
• De gescheiden werelden van het peutercentrum enerzijds en de basisschool anderzijds worden
bij elkaar gebracht doordat het aanbod voor peuters geïntegreerd wordt met het aanbod van
de basisschool tot één ‘Doorgaande ontwikkel- en leerlijn’.
• Voor de duur van de ‘Pilot Startgroep’ wordt er naast de pedagogisch medewerker een
leerkracht van de basisschool toegevoegd. De basisschool kan zo zijn voordeel doen met de
specifieke ervaring van het peutercentrum om jonge kinderen al spelend te laten leren.
Het peutercentrum kan profiteren van de ervaring van de basisschool met gestructureerd - en
opbrengstgericht werken.
• Er wordt gewerkt conform het Kwaliteitshandboek VVE-Arnhem: ‘Jong Geleerd Goed Gedaan’.
• Er worden op weekbasis meer dagdelen voorschoolse educatie aangeboden. In de Startgroepen
worden vijf dagdelen van 3 ½ uur aangeboden.
•

Tijdens deze dagdelen voorschoolse educatie wordt gestructureerd en opbrengstgericht
gewerkt. Opbrengst Gericht Werken (OGW) is een doelgerichte, ontwikkelingsgerichte en
systematische manier van werken die erop gericht is de ontwikkelingskansen en de
toekomstige onderwijsresultaten in de schoolloopbaan van de kinderen te verbeteren.
Op deze wijze ontstaat een ‘Doorlopende ontwikkel- en leerlijn’ vanaf de Startgroep tot en met
groep 8. Zie ook: Speelwerkplan Hoofdstuk 1.7, 2.3 en 2.4.

6.7
Opbrengst Gericht Werken (OGW)
De harmonisatie (d.w.z. meer op een lijn brengen) van wet- en regelgeving van peuterspeelzalen en
die van de kinderopvangcentra moet een impuls geven aan de kwaliteit.
Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties is een belangrijk onderwerp. Niet alleen scholen maar
ook de Inspectie van het Onderwijs hamert daarop. Onderzoek toont aan dat leerresultaten
verbeteren als er daadwerkelijk Opbrengst Gericht (OGW) gewerkt wordt. Een belangrijk speerpunt
in het onderwijskwaliteitsbeleid is het opbrengstgericht werken. In dat kader is per 1 augustus 2010
de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. Voor de VVE zijn er geen
referentieniveaus. Toch zijn de referentieniveaus ook voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie
relevant: om het taalniveau van leerlingen in groep 8 te verhogen is het noodzakelijk daar vroeg mee
te beginnen. Daarnaast is het van belang de aansluiting tussen voorschoolse instellingen en groep 1
en tussen groep 2 en groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoe doe je dat dan bij de
kleuters/peuters, hoe werk je opbrengstgericht bij de jongste kinderen? Zie onderstaand model!
Model: Opbrengst Gericht Werken, SLO.25
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Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). (2011) Checklist Voor- en Vroegschoolse educatie.
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Wat vraagt deze cyclus van de leerkracht/pedagogisch medewerker?
1) Vraagt om overzicht en kennis van de doelen voor aanvang.
2) Vraagt om de juiste interventies > doelen per activiteit stellen, nastreven en reflecteren.
3) Vraagt om overzicht van de materialen (en doelen hiervan).
4) Vraagt om het registreren van behaalde resultaten, observaties en bereikte doelstellingen.
5) Vraagt om overzicht van mogelijke screeningsinstrumenten.
Daarnaast neemt ook de maatschappelijke roep om de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse
Educatie te verhogen toe. Om een goede aansluiting van Voor- naar Vroegschoolse Educatie en
vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie te realiseren is een afstemming vanuit
leerplankundig perspectief nodig. Daartoe heeft de Stichting Leerplanontwikkeling voor drie
ontwikkelingsgebieden doelen ontwikkeld en uitgewerkt namelijk: voor taal, voor rekenen en voor
het sociaal-emotionele domein. De doelen op het gebied van motoriek zijn nog in ontwikkeling. Zie
verder: Speelwerkplan Hoofdstuk 2.3 en 2.4.
6.8
Deskundigheidsbevordering van betrokken professionals
Het Opbrengst Gericht Werken door spelend leren staat in de Startgroep centraal. De leerkracht en
de pedagogisch medewerker volgen een gezamenlijk scholingstraject opbrengstgericht werken.
Daarnaast wordt de leerkracht geschoold in het werken met jonge kinderen en moet hij/zij bevoegd
zijn om Voor- en Vroegschoolse Educatie te geven. De peuterperiode is een andere ontwikkelingsfase
dan de kinderen in de leeftijd van de basisschool en daar is specifieke kennis voor nodig. De
leerkracht moet beschikken over vakinhoudelijke kennis en over kennis van de
ontwikkelingspsychologie om het hele ontwikkelingsproces van de peuter goed te kunnen
begeleiden. De schoolleider kan niet zonder die kennis de regie over de Startgroep op zich nemen.
Ook zij/hij heeft die kennis nodig om te weten hoe groot het belang is van de ontwikkeling van
peuters voor de latere ontwikkeling op de basisschool. Het verschil wordt gemaakt door gebruik te
maken van elkaars expertise.
6.9
Rol ouders/verzorgers
De betrokkenheid van de ouders bij de Startgroepen is van groot belang. Het gaat o.a. om advies van
de medezeggenschapsraad en instemming van het personeelsdeel op grond van de Wet
medezeggenschap op scholen. Verder gaat het om advies van de oudercommissie op grond van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De erkende VVE-programma’s bevatten een
component ouderbetrokkenheid. Voor de ‘Pilot Startgroep’ is dat de oudercomponent Puk & Ko thuis
en LOGO 3000. Het stedelijk Ouderbetrokkenheid beleid bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie is
eveneens van toepassing op de Startgroepen. Hier wordt een educatief partnerschap aangegaan met
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de ouders en er vinden ouderbijeenkomsten/workshops plaats om ouders te betrekken bij de
speelleerontwikkeling van hun kind en om ouders te stimuleren tot ontwikkeling van ondersteunend
gedrag thuis.
6.10 Onderzoek
De effecten van de Pilot Startgroep Speelrijk 1 en basisschool Mozaïek (met subsidie van OC&W) zal
op een aantal manieren worden onderzocht:
• Er zal onderzoek worden verricht naar de opbrengsten bij de peuters. Bij dit onderzoek
worden de opbrengsten bij de peuters in de huidige situatie vergeleken met peuters die een
aanbod krijgen in de leeromgeving binnen de Startgroep. Om een goede vergelijking te
kunnen maken tussen het huidige aanbod en de leeromgeving binnen de Startgroep worden
er controlegroepen samengesteld. Deze controlegroepen worden gehaald uit het thans
lopende pre-COOL-onderzoek waarbij de controlegroepen worden samengesteld aan de
hand van vergelijkbare kenmerken van kinderen uit de Startgroepen.
• Om dit onderzoek goed te verrichten worden in de ‘Pilot Startgroepen’ vergelijkbare toetsen
en vragenlijsten gehanteerd als in het pre-COOL onderzoek. Het gaat om vragenlijsten voor
ouders en beroepskrachten voorschoolse educatie en om de Cito-toetsen voor kleuters in de
groepen 1, 2 en 3 van de basisschool. Hierdoor is het mogelijk om de opbrengsten bij de
kinderen jaarlijks te volgen. De effecten op de kleuterperiode en het voordeel voor de
scholen van deze aanpak, kunnen op deze wijze dus ook in kaart worden gebracht.
• Daarnaast is er beschrijvend onderzoek naar de ervaringen in de ‘Pilot Startgroepen’.

7

De interne- en externe zorgstructuur

A)

Interne zorgstructuur:

7.1
Mentorschap
Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun
ontwikkelingsdoelen te bereiken (vrij vertaald naar Cohen en Galbraith, 1995). Bij onze peutercentra
heeft ieder kind heeft zijn eigen mentor waardoor er meer ruimte is voor de pedagogisch
medewerker om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Hierdoor kunnen zij beter inspringen
op de behoeften van deze kinderen en zullen de kinderen ook eerder contact zoeken met hun
mentor. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich eerder emotioneel
veilig voelen. De mentor fungeert als vast aanspreekpunt voor ouders, doet de observaties voor het
OntwikkelingsVolgModel (OVM) van Memelink en voert de oudergesprekken. Als het zover is dat de
peuter naar de basisschool gaat Aan het eind van de peutercentrumtijd is er met heeft de mentor
een zogenaamd eindgesprek met de ouder/verzorger en draagt de mentor het OVM over aan de
basisschool waar het kind naar toe gaat. Dit gebeurt altijd met instemming van de ouders /
verzorgers (Zie voor de uitwerking de Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplannen).
7.2

Volgen en Signaleren

Volgen
Het systematisch volgen van alle kinderen is noodzakelijk om vorm te geven aan de ‘Doorgaande
Ontwikkelingslijn’. Het peutercentrum is de plek waar eventuele achterstanden en/of
ontwikkelingsproblemen op een vroegtijdig moment gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Op
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de peutercentra waar het programma VVE-intensief wordt uitgevoerd wordt de ontwikkeling van de
kinderen gevolgd met behulp van het OntwikkelingsVolgModel (OVM) van Memelink.26 Op de
peutercentra waar het VVE-basis programma wordt uitgevoerd volgt de Pedagogisch medewerker de
ontwikkeling van het kind door middel van het uitvoeren van het programma Kaleidoscoop. Als bij
het volgen van een kind blijkt dat er aanleiding is voor zorg, vindt een gerichte observatie plaats,
uitgevoerd door de pedagogisch medewerker, coach passende kinderopvang of specifiek
deskundige. Deze, op objectieve wijze, verkregen informatie is van belang om kinderen doelgericht in
hun ontwikkeling te begeleiden en te stimuleren. Uiteraard moet dit in nauw overleg en met
instemming van de ouders gebeuren. Een protocol geeft zowel aan de pedagogisch medewerkers als
ouders duidelijkheid over de te zetten stappen. Registratie en overdracht gebeurt d.m.v. het
‘Arnhems overdrachtsformulier peuters’.
Signaleren
Door het gevarieerde aanbod aan activiteiten binnen de methode van Kaleidoscoop en de gerichte
aandacht en observaties die nodig zijn voor het OVM hebben de pedagogisch medewerkers een goed
beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Zodra het OVM is ingevuld geeft dit nog extra inzicht in
de ontwikkeling van het kind en de mogelijke zorg. Doordat ieder kind gedurende zijn verblijf op het
peutercentrum wordt gevolgd en zijn ontwikkeling wordt besproken in de kindbespreking, komen
zorgen over zijn ontwikkeling en/of gedrag hier naar voren.
Op het moment dat er geconstateerd wordt dat er zorg is over een kind, wordt tijdens
dekindbespreking gekeken naar wat de verdere stappen moeten zijn. Uitgangspunt hierbij is het
'Stappenplan bij het signaleren en onderkennen van vragen, twijfels en zorgen bij kinderen'. Indien
uit het volgen van dat stappenplan blijkt dat de zorg gefundeerd is wordt overgestapt naar het
'Stappenplan aanpak zorgkinderen'. Zie instrumenten in de zorgmap VVE: ‘Alle kinderen zijn welkom’.
7.3

Signaleren en handelen in 6 stappen

Stap1 : Signaleren
De pedagogisch medewerker/mentor observeert en vult het OVM in. Op de peutercentra waar het
programma VVE-basis wordt uitgevoerd maakt de pedagogisch medewerker een Observatieverslag
en wordt het Arnhems overdrachtsformulier peuters gebruikt. Bij het OVM wordt gekeken naar waar
een kind nu zit in zijn ontwikkeling en, als het kind al langere tijd (3 maanden) op het peutercentrum
is, hoe de ontwikkeling verlopen is. Indien er sprake is van signalen van kindermishandeling wordt
gehandeld overeenkomstig de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013.
Stap 2: Verhelderen
De ontwikkeling van het kind wordt besproken in de kindbespreking. Ieder kind heeft een mentor.
Indien de mentor al heeft geconstateerd dat zij zorg heeft over dit kind, kan zij dit eventueel al kort
sluiten met ouders/verzorgers voor de kindbespreking om na te gaan of ouders de zorg herkennen
en om de ouders te betrekken. Naar aanleiding van de signalen kunnen pedagogisch medewerkers
met elkaar de verhelderingsvragen invullen. Als de coach passende kinderopvang niet bij de
kindbespreking aanwezig is wordt zij op de hoogte gesteld. De mentor van de betreffende peuter
neemt telefonisch of via email contact op met de coach passende kinderopvang en bespreekt wat de
zorg is om dit kind en wat de afspraken zijn. Pedagogisch medewerkers en coach passende
kinderopvang besluiten met elkaar of er voldoende bekend is over het kind of dat het nodig is dat de
pedagogisch medewerker of de coach passende kinderopvang het kind observeert.
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Stap 3: Met de ouders/verzorgers praten
De mentor bespreekt met de ouders wat het peutercentrum gesignaleerd heeft en welke
vervolgstappen er genomen kunnen worden. Als ouders de zorg over de ontwikkeling/het gedrag van
hun kind delen kan overgegaan worden naar stap 4.
Stap 4: Afwachten, aanpak wijzigen, gericht observeren, hulp van derden
Afhankelijk van de bevindingen in stap 1, 2 en 3 wordt gekozen voor een strategie.
 Afwachten: als de ouders en de mentor constateren dat er niet direct reden is tot zorg wordt er
(voorlopig) geen actie ondernomen.
 Aanpak wijzigen: Als er voldoende bekend is maken de coach passende kinderopvang en/of de
mentor een handelingsplan voor dit kind. Dit handelingsplan is gebaseerd op het OVM, de
verhelderingsvragen en de kindbespreking. Voor het 'Stappenplan aanpak zorgkinderen' en
‘Format handelingsplan’, zie: Instrumenten in de zorgmap VVE: ‘Alle kinderen zijn welkom’.
 Gericht observeren: Als er nog verdere verheldering nodig is, wordt met toestemming van de
ouders een gerichte observatie uitgevoerd door coach passende kinderopvang of derden.
 Hulp van derden: In sommige gevallen zal besloten worden dat (eventueel)naast het
handelingsplan voor binnen het peutercentrum, het noodzakelijk is om direct hulp van derden in
te schakelen of het kind aan te melden bij het Wijkteam Jeugd.
Het handelingsplan en eventuele andere stappen worden door de mentor met de andere
pedagogisch medewerkers in het team gecommuniceerd.
Stap 5: Met de ouders/verzorgers praten
De mentor bespreekt met de ouders de aanpak die de voorschoolse voorziening voorstelt en vraagt
hoe de ouders hier tegenaan kijken. Het handelingsplan wordt in dit gesprek ook met de ouders
besproken en eventueel aangevuld. In sommige situaties kan het nodig of gewenst zijn dat de coach
passende kinderopvang hierbij aanwezig is. Dit wordt per geval bekeken en door de pedagogische
medewerkers en de coach passende kinderopvang samen besloten. Als de coach passende
kinderopvang het kind komt observeren binnen het peutercentrum worden de ouders hier uiteraard
van op de hoogte gesteld door de mentor van de peuter. Als er besloten is om derden in te schakelen
wordt hiervoor schriftelijke toestemming aan de ouders gevraagd. De coach passende kinderopvang
zorgt ervoor dat de benodigde contacten worden gelegd. De coach passende kinderopvang zorgt ook
voor een brief/formulier voor ouders waarin wordt uitgelegd wat de zorg is en waar toestemming
voor wordt gevraagd. Ook als we informatie willen van het consultatiebureau, of samen met hen
willen overleggen, wordt hier schriftelijke toestemming voor gevraagd aan ouders/verzorgers. De
toestemmingsformulieren komen in het dossier bij de coach passende kinderopvang.
Stap 6: Mogelijke conclusie en vervolgstappen
De mentor kijkt met ouders/verzorgers terug op de gemaakte afspraken en de huidige situatie thuis
en in de voorschoolse voorziening. Indien een gerichte observatie is gedaan, wordt dit met ouders
besproken. Indien een aanpak is uitgeprobeerd of externe hulp is ingeschakeld, dan worden die
bevindingen aan de orde gesteld. De mentor legt na het gesprek de afspraken vast in een kort
verslag, bewaart dit verslag in het kinddossier en geeft een kopie aan ouders.
Afhankelijk van de gekozen aanpak in Stap 5 zijn er 4 vervolgacties mogelijk:
 Geen actie ondernemen, aanpak voortzetten.
 Alertheid noodzakelijk met eventueel aangepast handelingsplan. Zie zorgmap: ‘Stappenplan
aanpak zorgkinderen’.
 Uitvoering extra zorg in de voorschoolse voorziening, met handelingsplan. Zie zorgmap:
 ‘ Stappenplan aanpak zorgkinderen’.
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 Aanbod in voorschoolse voorziening niet passend. Er volgt plaatsing elders, eventueel met
ondersteuning van de jeugd en gezinscoach van het Wijkteam Jeugd.
7.4
Instrumenten om zorg te signaleren a Stappenplan ‘Signaleren en onderkennen van
vragen, twijfels en zorgen bij kinderen’.
b
Toelichting op het stappenplan ‘Signaleren en onderkennen van vragen, twijfels en zorgen
bij kinderen’. c Stappenplan ‘Aanpak zorgkinderen’. d Handelingsplan/stimuleringsplan. e
Formulier evaluatie handelings-/stimuleringsplan. f Stappenplan ‘Zorg signaleren, hoe gaat dat’.
7.5
Hoe ondersteunen wij de pedagogisch medewerkers bij het Volgen en Signaleren?
Binnen de methode Kaleidoscoop neemt observeren, volgen en signaleren een belangrijke plaats in.
Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers daartoe goed toegerust zijn en blijven. Om dit te
bewerkstelligen worden de pedagogische medewerkers van SPA continu geschoold, bijgeschoold,
ondersteund en begeleid. Op de peutercentra waar het programma VVE-intensief wordt uitgevoerd
werken de pedagogisch medewerkers met het OVM-instrument van Memelink, ook hiervoor volgen
zij jaarlijks een scholings- en/of bijscholingstraject. Daarnaast loopt er een bijscholingstraject m.b.t
de herziene meldcodehuiselijk geweld en kindermishandeling, 2013 en over communicatie met
ouders. In de ondersteuning wordt verder o.a. voorzien door de coach passende kinderopvang.
Verder kunnen zij voor advies terecht bij een logopediste in dienst van de Stichting PAS.
Daarenboven wordt voorzien in supervisie en intervisie.

B)

Externe zorgmogelijkheden:

7.6
Inschakelen hulp van derden en verwijzing
Verwijzing door de pedagogisch medewerkers en de coach passende kinderopvang naar externe
instanties gebeurt pas nadat een kind gewend is op de peutercentra en samen door de pedagogisch
medeweker en ouders/verzorgers geconstateerd wordt dat er zorg is over een kind. Bij het bepalen
of er zorg is om een kind wordt gekeken naar de resultaten van het OVM, de verhelderingvragen en
observaties van de pedagogisch medewerker en evt. de coach passende kinderopvang. Soms blijkt na
het uitvoeren van een handelingsplan door het peutercentrum, dat de geboden zorg niet voldoende
is voor het kind. In sommige gevallen kan ook de zorg zodanig zijn dat er gelijktijdig met het maken
van een handelingsplan zorg van derden wordt ingeschakeld. Als de pedagogisch medewerker en de
coach passende kinderopvang constateren dat er zorg blijft bestaan over het gedrag en/of de
ontwikkeling van het kind wordt het stappenplan zorgkinderen gevolgd. Mocht er na het volgen van
de stappenplannen blijken dat hulp van derden nodig is, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Aanpak
Hulp van derden wordt altijd ingeschakeld op basis van het interne traject ‘Signaleren en
onderkennen van vragen, twijfels en zorgen bij kinderen’ en/of 'Zorg signaleren, hoe gaat dat', en is
vastgelegd in genoemde stappenplannen. Zie verder: In de zorgmap. Voor verwijzingen en Signaal
afgeven in de VIRA: Zie verder: Paragraaf 10 van dit hoofdstuk. Uitzondering hierop kan zijn melden
bij Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De wijze van handelen bij
vermoedens van kindermishandeling zijn vastgelegd in een aantal protocollen. Zie: Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling, 2013.

C)

Extra zorgmogelijkheden binnen het peutercentrum:
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7.7
Logopedie
Binnen de peutercentra zijn er logopedistes actief. Streven van logopedistes is om alle kinderen te
screenen voor ze naar het basisonderwijs gaan. Bij twijfel over de spraak/taal van het kind kunnen
we de logopediste vragen eerder te kijken naar het kind. Deze vragen hebben voorrang boven het
screenen voordat de kinderen naar de basisschool gaande mogelijkheden van de logopediste zijn:
 Observeren, verhelderen van taal-spraak problemen.
 In de kleine groep activiteiten doen om de ontwikkeling van het kind op dit gebied te stimuleren.
 De pedagogisch medewerkers informeren welke activiteiten ondernomen kunnen worden om dit
kind te helpen.
 De pedagogisch medewerkers informeren over interactie en communicatie o.a. met behulp van
Video Interactie Begeleiding (VIB).
 De ouders informeren over wat zij thuis kunnen doen, bijvoorbeeld activiteiten om de
mondmotoriek te verbeteren.
 Een brief voor de huisarts meegeven aan de ouders met het verzoek tot doorverwijzing naar
reguliere logopedie, of andere instelling.
 De logopedist komt standaard eenmaal in 5 á 6 weken op de voorschoolse voorziening.
 Wanneer tijdens een kindbespreking er zorg gesignaleerd wordt over de taal-spraak ontwikkeling
van een kind, kan deze vraag neergelegd worden bij de logopedist.
7.8
Jeugd- en gezinscoaches van het Wijkteam Jeugd
Als er kindfactoren aanwezig zijn waardoor wij ons zorgen maken over de ontwikkeling van het kind,
of als het onduidelijk is waardoor er zorgen zijn, is er de mogelijkheid om de jeugd- en gezinscoach
van het wijkteam Jeugd in te schakelen. Vanaf 1 januari 2015 wordt alle hulpverlening voor kinderen
tot 18 jaar uitgevoerd door 8 Wijkteams Jeugd in Arnhem. Voor alle peutercentra is er een vaste
jeugd- en gezinscoach beschikbaar voor het stellen van vragen en het verwijzen van ouders en
kinderen voor hulpverlening.
De mogelijkheden van de jeugd- en gezinscoach zijn:
 Observatie zowel binnen het peutercentrum als thuis om te komen tot een inventarisatie van de
vragen en problemen die er liggen bij ouders en pedagogisch medewerkers over de ontwikkeling
van de peuter.
 Na observatie en overleg met ouders en het wijkteam wordt besloten of zij dit kind/gezin gaat
begeleiden of dat het zinvoller is om andere hulp in te schakelen. De jeugd- en gezinscoach is de
toegangspoort tot het inschakelen van onderzoek voor een diagnose en tweedelijns hulp.
 Het geven van advies aan de pedagogisch medewerkers van de peutercentra en/of aan de ouders
verzorgers.
 De jeugd- en gezinscoach blijft casusregisseur van het gezin en het kind bij alle ingezette
hulpverlening, ook nadat het kind niet meer naar het peutercentrum komt.
 Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand
of een motorische en/of verstandelijke handicap of een vermoeden daarvan en hun ouders.
Daarnaast wil Integrale Vroeghulp steun geven aan diegenen die kunnen helpen bij het opsporen
van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Integrale Vroeghulp kan zijn:
• Telefonisch geven van informatie en advies.
• Overleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn met een peuter.
• Observatie op het peutercentrum bij twijfel over de ontwikkeling.
• Een consult m.b.t. een specifiek probleem.
• Bij complexe vragen wordt een casemanager aangesteld. Deze bezoekt ouders thuis en
verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie. Er is veel aandacht voor de hulpvraag van de
ouders.
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7.9
Kentalis
Bij problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling van een peuter is verwijzen naar Kentalis een
goede optie. Zij doen dan verder onderzoek waarom een kind problemen heeft op dit gebied. Zij
doen onderzoek naar de taal en het spreken van een kind en doen ook onderzoek naar:
 Intelligentie
 Aandacht en concentratie
 Gehoor
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Verwijzing kan alleen plaatsvinden als problemen op het gebied van spraak en/of taal bij het kind de
belangrijkste indicatie is. Resultaten van het onderzoek geven een beeld van de (on)mogelijkheden
van het kind. Hieruit volgen adviezen om een behandeling op te zetten. Om aan te melden bij
Kentalis is een verwijzing van een arts noodzakelijk. Dit kan de consultatiebureauarts zijn maar ook
de huisarts. De logopedistes werkzaam binnen de peutercentra worden in dit geval ingezet om een
verzoek te formuleren richting huisarts of consultatiebureauarts en zij regelen de verwijzing.
7.10 Samenwerking met JGZ
Het consultatiebureau is voor de voorschoolse voorzieningen een belangrijke partner. Het gaat
daarbij om VVE-verwijzingen van het consultatiebureau naar de voorschoolse voorzieningen en
andersom. Het consultatiebureau gaat nu ook, naast het houden van spreekuren, vindplaatsgericht
werken. Dit gaat plaatsvinden op kinderdagverblijven, peutercentra en basisscholen.
Jeugdverpleegkundigen gaan onder andere naar peutercentra toe om daar de wensen en behoeften
bij professionals en ouders te inventariseren, advies te geven en activiteiten te organiseren. Er wordt
vraaggericht gewerkt, dus er ligt niet op voorhand vast hoe de inzet er uit gaat zien.
Jeugdverpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld:
• Het gebruik van de interne zorgstructuur stimuleren bij de professionals in de school.
• Aanschuiven bij ouderavonden/activiteiten.
• Zich richten op wat de professionals, ouders, kinderen en jongeren aangeven.
• Ouders op het schoolplein aanspreken of aansluiten bij gesprekken die daar gevoerd worden.
• Contact opnemen met de oudercommissie van de school, peutercentrum of
kinderdagverblijfnetwerken met andere professionals/voorzieningen.
7.11 Signaal afgeven in de VIRA
VIRA staat voor Verwijs Index Regio Arnhem. Het is een systeem waarop verschillende organisaties in
de keten van Jeugd, Onderwijs en Zorg zijn aangesloten om kinderen te signaleren waarover zorgen
bestaan. Als een kind in de VIRA wordt gezet en een andere instantie heeft dit ook gedaan, wordt er
contact opgenomen om samen tot een plan voor dat kind te komen. Dit om te voorkomen dat er
langs elkaar heen wordt gewerkt. Voor meldcriteria kun je de verwijsindex risico’s jeugdigen
raadplegen.27 De bevoegdheid een melding van een kind namens SPA in de VIRA te zetten is
voorbehouden aan de coach passende kinderopvang.
Aanpak
Binnen het interne zorgtraject kan tijdens een kindbespreking besloten worden een kind te melden in
de VIRA. De pedagogisch medewerker neemt hierover contact op met de coach passende
kinderopvang. Zij of de coach passende kinderopvang informeert de ouders over de melding. De
zorgcoördinator (coach passende kinderopvang) informeert de manager en voert de melding in de

27

www.meldcriteria.nl
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VIRA uit. In het kinddossier wordt vermeld dat de melding is gedaan. Zie verder in de zorgmap,
stappenplan: ‘Signaleren en onderkennen van vragen, twijfels en zorgen bij kinderen’.
7.12 Veilig Thuis, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf januari 2011 hebben organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars in het kader van de
zorgplicht de plicht een meldcode/protocol te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ook Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) is een organisatie op wie die plicht van toepassing is. Doel
van de meldcode is om beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Het protocol omvat een stappenplan die beroepskrachten stap voor
stap leidt door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel
een beslissing neemt over het doen van een melding. Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis, het Adviesen meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is ontstaan uit het samengaan
van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling -AMK- (provincie Gelderland) en Steunpunt
Huiselijk Geweld -SHG- (provincie Gelderland). Veilig Thuis is telefonisch bereikbaar op nummer
0800 - 2000 (7 dagen per week en 24 uur per dag).
Aanpak
Bij een ernstig vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en/of verwaarlozing, met
inbegrip van seksueel en eergerelateerd geweld bespreekt de pedagogische medewerker de signalen
die zij heeft opgevangen en/of geobserveerd met de coach passende kinderopvang. De wijze van
handelen bij ernstige vermoedens van kindermishandeling zijn vastgelegd in de protocollen
opgenomen in de herziene meldcode. Zie: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013.
Als het nodig is doet de coach passende kinderopvang de melding bij het meldpunt Veilig Thuis. De
manager wordt altijd op de hoogte gesteld bij een melding. In het kinddossier wordt een aantekening
gemaakt van de melding. Soms worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de melding. Dit
gebeurt altijd in overleg met de manager. Als ouders niet op de hoogte gesteld worden wordt
hierover een bericht opgenomen in het kinddossier. Soms wordt vanuit het meldpunt Veilig Thuis
contact opgenomen met de pedagogisch medewerker of de coach passende kinderopvang
bijvoorbeeld in geval er een melding is binnen gekomen van een andere instantie en zij graag
informatie willen over het functioneren van het kind op het peutercentrum. Als geverifieerd is dat
het verzoek inderdaad afkomstig is van het meldpunt Veilig Thuis dient de pedagogisch medewerker
de informatie ook door te geven. Pedagogisch medewerkers hoeven de ouders niet op de hoogte
brengen van de doorgegeven informatie.
7.13 Instrumenten voor externe zorgmogelijkheden a
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013 b
Verwijsoverzicht.
c
Sociale Kaart Peuterwerk.
d
Gegevens- en adressenlijst externe zorgmogelijkheden
Uitgebreider informatie en zorgschema’s staan in de map: ‘Interne zorgstructuur Voorschoolse
Voorzieningen Arnhem’.
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8
Veiligheids- en gezondheidsbeleid, medezeggenschap, kwaliteitstoetsing en
klachtenregeling
8.1
Veiligheid & gezondheid
Met de, in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK), genomen Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk’ maakt de jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats voor
een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. In de praktijk betekent dit een verschuiving van de
aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid in de
praktijk. Deze verschuiving van aandacht moet bewerkstelligen dat er een betere weging komt tussen
de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen moeten
beschermd worden tegen grote risico’s en geleerd worden om te gaan met kleine risico’s. Er zal een
voorbeeld Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan worden gemaakt dat door ieder peutercentrum
verder uitgewerkt en toegesneden worden op de locatiespecifieke omstandigheden. Iedere
oudercommissie en de centrale oudercommissie zal gevraagd worden, voor 1 januari 2018, advies uit
te brengen over het Pedagogisch beleidsplan 2018 en relevante protocollen.

8.2
Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan
In het locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan van de afzonderlijke peutercentra worden een aantal
zaken uitgewerkt die met name betrekking hebben op die specifieke locatie zoals; de huisvesting, de
openstelling, de personele situatie, de manier van werken, de indeling van het peutercentrum, de
feesten die gevierd worden, de ouderavonden en de ouderparticipatie. Met de invoering van de Wet
IKK moet daarin, binnen het domein veiligheid & gezondheid, in ieder geval ook zijn opgenomen de
risico’s m.b.t. veiligheid en gezondheid en welke maatregelen daartoe zijn genomen teneinde de
risico’s te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast moet in het locatiegebonden werkplan
beschreven worden hoe kinderen wordt geleerd met kleine risico’s om te gaan. Het beleid en het
plan van aanpak hiertoe wordt op de betreffende locatie samen met de pedagogisch medewerkers
ontwikkeld. en actueel gehouden. Het locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan is te vinden op onze
website: www.spa-arnhem.nl en www.spo-overbetuwe.nl
8.3
Continue screening VOG en personenregister kinderopvangmedewerkers
Sinds 1 maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu
gescreend op strafbare feiten. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of
personen die werken in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk nieuwe strafrechtelijke
gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit
mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de
toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe
VOG krijgt is dat reden voor ontslag omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de
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kinderopvang. In het eerste kwartaal van 2018 zal er een personenregister, waarin alle medewerkers
zich actief moeten inschrijven, worden ingevoerd. Inschrijving in het personenregister is een
voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang. Voordeel van het register is dat bij wisseling
van werkgever geen nieuwe VOG hoeft te worden aangevraagd en dat de werkgever de VOG van de
medewerkers niet meer in zijn administratie hoeft op te nemen.
8.4
Het vierogenprincipe
Het is belangrijk dat er naast een aantal richtlijnen aandacht is voor hoe omgegaan wordt met de
kinderen en met elkaar. Zonder aandacht voor de gang van zaken zijn richtlijnen dode letters. Wij
streven een open aanspreekcultuur na. Mochten signalen worden opgevangen over interacties
tussen of met kinderen waar je vraagtekens bij zet, maak dit dan bespreekbaar.
Op de peutercentra zorgen wij ervoor dat:
• Er is altijd meer dan één pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep.
• Pedagogisch medewerkers altijd me z’n tweeën (of meer) op stap gaan met kinderen.
• Er doorzichtige afscheidingen tussen groepsruimtes en gangen zijn.
In het locatiegebonden werk- en ouderbeleidsplan zal dit verder worden uitgewerkt.
8.5
Protocol grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels
Met haar handelen, met haar beleid en met het ‘Protocol grensoverschrijdend gedrag en
gedragsregels’ willen wij grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken.
Dit protocol is mede gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling en het Protocol kindermishandeling. In het ‘Protocol
grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels’ staat o.a. beschreven hoe te handelen als
grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld. De gedragsregels moeten zorgen dat iedereen weet
wat van hem of haar wordt verwacht en duidelijk maken dat er geen plaats is voor machtsmisbruik,
ongewenste intimiteiten, pesten en ander dergelijk ongewenst gedrag. Dit alles om een prettig en
vooral veilig klimaat te scheppen binnen de peutercentra. Medewerkers (inclusief stagiaires en
vrijwilligers) krijgen de gedragsregels uitgereikt bij indiensttreding. Iedereen wordt geacht de
gedragsregels na te leven. Iedereen, ook de ouders, kunnen de gedragsregels op onze website
nalezen. Ouders worden daarnaast per nieuwsbrief over dit onderwerp geïnformeerd. Verder zal er
een exemplaar van de gedragsregels op het informatiebord van het peutercentrum worden
opgehangen. Het protocol zal ook worden opgenomen in het ‘protocollenboek’ van het
peutercentrum. Daarnaast is het belangrijk om ook in contacten met ouders, in voorkomende
gevallen, nog eens ook persoonlijk de gedragsregels onder de aandacht te brengen. Froukje de Jager
is aangesteld als interne contactpersoon. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0630419095 of per e-mail via e-mailadres fdejager@spa-arnhem.nl . Alle vragen of klachten over
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen kunnen
voorgelegd worden aan de interne contactpersoon. De interne contactpersoon probeert de vragen
en klachten zelf af te handelen. Zij schakelt indien nodig of wenselijk de externe vertrouwenspersoon
in. Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of
verzorgers op de hoogte gebracht. Als er sprake is van strafbare feiten zal de politie ingeschakeld
worden. Mevrouw Michelle Haagmans en/of mevrouw Marijke van de Brink (vertrouwenspersonen
GGD Gelderland-Midden) fungeren als externe vertrouwenspersonen. De externe
vertrouwenspersonen staan los van de organisatie zodat er geen vermenging van belangen op kan
treden. Zij zijn bereikbaar via telefoon: 088 - 3556000 en kunnen worden ingeschakeld bij
grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen
ouder en medewerker. De externe vertrouwenspersonen kiezen altijd de kant van het slachtoffer,
informeren en ondersteunen het slachtoffer (of diens wettelijke vertegenwoordiger). Ook
ondersteunen zij de interne contactpersoon.
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8.6
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013 verplicht SPA, per 1 juli
2013, tot het instellen van een meldcode en die te gebruiken bij mogelijke aanwijzingen bij een
geweld- of zedendelict. We maken gebruik van de, n.a.v. de gewijzigde wet- en regelgeving, door de
brancheorganisatie Kinderopvang uitgebrachte herziene versie van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, juli 2013. Niet alleen moet SPA over een meldcode beschikken maar ook moet
het gebruik daarvan worden bevorderd. Alle medewerkers zijn over de invoering van de meldcode
en alles wat daarmee samenhangt in oktober 2013 per SPA info-special, en ook daarna regelmatig,
geïnformeerd.
De meldcode is een belangrijk instrument maar daarnaast zal ook ter verbetering en borging van de
kwaliteit opleiding en bijscholing als instrument worden ingezet. In het kader van de bijscholing is in
februari 2014 een thema-avond georganiseerd waar ook de herziene meldcode en de daarbij
behorende handleiding is geïntroduceerd en toegelicht. De meldcode is ook aan de cliëntenraad
gepresenteerd. De meldcode is op ieder peutercentrum beschikbaar waar hij ook door ouders kan
worden ingezien en staat eveneens op onze site.
8.7
Meldplicht en overlegplicht
Met de Wijzigingswet kinderopvang 2013 is tevens de zgn. meldplicht en overlegplicht ingevoerd. De
meldplicht heeft betrekking op de omstandigheid dat als er aanwijzingen zijn dat een collega
professional betrokken is bij een geweld- of zedendelict jegens een kind dit onverwijld moet worden
gemeld bij de houder van de organisatie, de werkgever. De overlegplicht heeft betrekking op de
omstandigheid dat als de werkgever, houder van de organisatie, aanwijzingen heeft dat een
werknemer mogelijk seksueel of ander geweld gebruikt tegen een kind hij sinds 1 juli 2013 verplicht
is direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Als het om
een strafbaar feit gaat dan moet de werkgever aangifte doen. Medewerkers en ook ouders kunnen in
geval van vermoeden van geweld- of zedendelict tegen een kind de vertrouwensinspecteur om
advies vragen. Het telefoonnummer van het team van vertrouwensinspecteurs is 0900 - 111 31 11.
Zie ook: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013.
8.8
Aandachtfunctionarissen
Froukje de Jager heeft de landelijke training aandachtfunctionaris kindermishandeling bij het
Spectrum CMO Gelderland gevolgd. De aandachtfunctionarissen hebben in een aantal situaties een
specifieke rol. Dit is in het stappenplan opgenomen en in de meldcode uitgewerkt.
8.9
Achterwachtregeling
Indien op een peutercentrum van SPA slechts één pedagogisch medewerker op de locatie is de
zogenaamde achterwachtregeling van kracht. De uitwerking van deze regeling is opgenomen in het
locatiegebonden werkplan van desbetreffend peutercentrum.
8.10 Kinder-EHBO
Op iedere peutercentrum van dient tijdens de openingsuren altijd minimaal één volwassene
aanwezig te zijn die beschikt over een gecertificeerd ‘Kinder-EHBO’ diploma. Bij de roostering wordt
rekening gehouden met de aanwezigheidseis.
8.11 Actueel houden en evalueren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Periodiek minimaal jaarlijks en als daar aanleiding voor is zal, op de te houden pedagogisch
medewerkerbijeenkomsten het veiligheids- en gezondheidsbeleid, zoals omschreven in het
Pedagogisch beleidsplan, Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplannen en relevante protocollen
worden geëvalueerd, teneinde deze onder de aandacht te blijven brengen, actueel te houden en zo
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nodig bij te stellen. Daarnaast zal periodiek, door de locatiemanagers samen met de pedagogisch
medewerkers, overlegd worden of er wijzigingen zijn in de omstandigheden die betrekking hebben
op de veiligheid en gezondheid op het desbetreffende peutercentrum. De pedagogisch medewerkers
zullen eveneens periodiek overleg hebben, tenminste halfjaarlijks, met de oudercommissie over de
veiligheids- en gezondheidsaspecten op hun peutercentrum

8.12 Inspectie door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Regelmatig en onaangekondigd worden alle peutercentra en ook onze BSO aan een inspectie
onderworpen. De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert bij deze inspectie
een onderzoek uit naar de kwaliteit van het peutercentrum en/of BSO. Getoetst wordt of aan de
gestelde wettelijke eisen wordt voldaan. Het gaat hierbij om onder andere:
•
•
•
•
•
•

Pedagogische praktijk
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Beroepskracht-kindratio
Groepsgrootte
Beroepskwalificaties
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s)

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. U vindt de GGD-inspectierapporten op
onze website. De rapporten zijn daarnaast ook in te zien op de website van het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
8.13 Inspectie van het Onderwijs
Eveneens zijn in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen kwaliteitseisen voor de
voorschoolse educatie opgenomen. In de Wet op het onderwijstoezicht is geregeld dat de Inspectie
van het Onderwijs, op de VVE-peutercentra, onderzoek doet naar de kwaliteit van de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust
voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor zij grote kans lopen om achterop te
raken. Het rapport dat door de inspectie wordt opgesteld ligt op het betreffende peutercentrum ter
inzage.
8.14 Oudercommissies
Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is het verplicht dat
ieder peutercentrum een oudercommissie heeft. Naast de wettelijke verplichting vindt SPA het ook
belangrijk dat er oudercommissies zijn. De oudercommissie geeft adviezen over het beleid van het
peutercentrum. Dit kan betrekking hebben op verantwoorde kinderopvang in het algemeen en/of
over voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel- en
ontwikkelingsactiviteiten, de prijs en bijvoorbeeld over een klachtenregeling. De oudercommissie
kan zowel gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directeur bestuurder.
Wettelijk geregeld is nu ook dat:
a)
De oudercommissie moet functioneren op basis van een vast te stellen huishoudelijk
reglement. Voor het vaststellen van genoemd reglement zullen we gebruik maken van het
modelreglement van de brancheorganisatie voor de Kinderopvang. Het is overigens de
oudercommissie zelf die haar eigen reglement definitief vaststelt.
b)
Ook oudercommissies zogenaamd klachtrecht krijgen. Om oudercommissies in de
gelegenheid
te stellen zich te informeren en/of een klacht in te dienen, is de Stichting
Peutercentra Arnhem aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Zie verder: Hoofdstuk 8.17.
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8.15 Centrale Oudercommissie
Overeenkomstig zoals is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen, die
sinds februari 1996 van kracht is, functioneerde binnen SPA een cliëntenraad. De werkwijze van de
cliëntenraad was vastgelegd in het ‘Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad Stichting Peutercentra
Arnhem (SPA)’. SPA vindt het belangrijk dat ouders zowel vanuit de doelstellingen van de organisatie
als vanuit de optiek van ‘ouder en cliënt van SPA zijn’ meedenken. Het gaat dan om zowel
beleidsaspecten die direct te maken hebben met het peutercentrum zoals de huidige ouders dat
ervaren maar ook om beleidsaspecten op de langere termijn. Nu SPA vanaf september 2014 onder de
Wet kinderopvang is gebracht is de wettelijke vereiste een cliëntenraad te installeren niet meer van
kracht. Gezien het belang dat SPA hecht aan de medezeggenschap van ouders hebben wij per januari
2016 een Centrale Oudercommissie ingesteld.
8.16 Intern klachtenreglement
Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers en of een oudercommissie een klacht hebben over onze
organisatie of over de gang van zaken op één peutercentrum. Wij nodigen u van harte uit om in dat
geval contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers, de manager of de directeur bestuurder. Zij zijn altijd bereid om naar uw klacht te luisteren en indien nodig samen met u te
zoeken naar een oplossing. Mocht u het gevoel hebben dat uw klacht onvoldoende gehoor heeft
gekregen dan ontvangen wij uw klacht graag schriftelijk, te richten aan de directeur - bestuurder.
Deze zal de ontvangst van uw klacht binnen 5 werkdagen bevestigen. De klacht zal zorgvuldig worden
onderzocht, dat zal zij doen door zich binnen 1 week na ontvangst van de schriftelijke klacht op de
hoogte te stellen van de situatie en door alle betrokkenen, ook de ouder, mondeling te horen. Mocht
de ernst van de klacht daartoe aanleiding geven zal dit uiteraard allemaal op de kortst mogelijke
termijn plaatsvinden. De ouder wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek
en de klacht zal in ieder geval binnen 6 weken worden afgehandeld. De ouder ontvangt binnen deze
6 weken een schriftelijk inhoudelijk, met redenen omkleed, onderbouwd oordeel over de
bevindingen van het onderzoek en, indien nodig, binnen welke termijn de eventueel te nemen
maatregelen zijn gerealiseerd.
8.17 Externe klachtenregeling
Mocht u als ouder en/of oudercommissie het gevoel hebben dat u uw klacht niet intern kunt
bespreken of wordt uw klacht niet op een bevredigende wijze afgehandeld dan kunt u terecht bij de
Geschillencommissie Kinderopvang, waarbij wij geregistreerd staan. Aan de Geschillencommissie is
teven het Klachtenloket Kinderopvang verbonden (zie ook:
www.klachtenloketkinderopvang.nl/ouders/). De Geschillencommissie voert zowel de klacht/geschilregeling uit voor ouders alsook voor oudercommissies. Voor verdere informatie zie de website:
www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/.
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Deel 2
De antroposofische visie en aanpak
Peutercentrum ‘de Karbonkel’
1

Peutercentrum de Karbonkel

1.1
Inleiding
SPA exploiteert ook één peutercentrum die werkt op basis van antroposofische uitgangspunten te
weten peutercentrum de Karbonkel. In dit onderdeel van het pedagogisch beleidsplan en het
speelwerkplan wordt ingegaan op de visie en de werkwijze van de Karbonkel.
1.2
Pedagogische visie van de Karbonkel
De antroposofie vormt de basis voor de werkwijze op peutercentrum de Karbonkel. Antroposofie is
een visie op het leven, ontwikkeld door Rudolf Steiner. Behalve een visie op pedagogiek, omvat de
antroposofie ook een brede visie op landbouw, geneeskunde, voeding en architectuur.
De antroposofie gaat uit van vier wezensdelen van de mens: het fysieke lichaam, het etherlichaam,
het astrale lichaam en het ik. De eerste 7 jaren staat het fysieke lichaam centraal. Een kind is bezig
eigen te worden met zijn lichaam. Het moet zijn eigen lichaam ontdekken en zich goed in zijn lijf
voelen. Daarvoor is het belangrijk dat het kind in een omgeving verblijft die warmte, veiligheid,
liefde, ruimte, voeding en kleding biedt.
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Om hieraan tegemoet te komen is het programma op het peutercentrum zodanig vormgegeven dat
de zintuigen, die het belangrijkste zijn voor het jonge kind, ruim aan bod komen.
•
De tastzin: via aanraken, tasten en grijpen komt een kind tot begrijpen en tot begrip. Zoals ‘ik
woon in dit lichaam’, waardoor zelfbeleving en zelfbewustzijn ontstaan. Een goede ontwikkeling van
de tastzin geeft vertrouwen in de wereld. Op het peutercentrum wordt veel gebruikgemaakt van
natuurlijke materialen, zoals zand, water, deeg, wol, zijde, stenen, mineralen en verf.
•
De levenszin: met de levenszin ervaart een kind of het zich goed voelt of niet. De sfeer waarin
het kind op de peutercentrum verblijft, is warm en omhullend. Een kind moet zich er veilig voelen.
Dit kan o.a. bereikt worden door de rust en regelmaat van het programma. Het dagritme is een
afwisseling van ‘in- en uitademing’. Het kind krijgt de tijd om de opgenomen dingen te verwerken.
De bewegingszin: de bewegingszin stelt ons in staat om van binnenuit onze eigen
bewegingen waar te nemen. Het kind ervaart zichzelf in de ruimte, zowel grof als fijn motorisch. Het
ontdekt zo wie hij is en waartoe hij in staat is en tast de grenzen van zijn eigen lichaam af. Op het
peutercentrum is veel gelegenheid tot bewegen. Vaak gebeurt dit aan de hand van liedjes, versjes,
kringspelletjes en ritmische bewegingsspelletjes. Elke dag gaan de kinderen naar buiten. Daar ervaart
het kind de natuurelementen in al zijn facetten en het terugkerend ritme van de seizoenen. De
evenwichtszin: door het zich oprichten en het leren lopen, ontwikkelt het kind het vermogen tot
ruimtelijke oriëntatie. De evenwichtszin legt de basis voor de innerlijke rust en evenwicht in het
verdere leven van het kind.
1.3

De zichtbaarheid van de visie op het peutercentrum.

Het spel
Spelen is een noodzakelijke activiteit om de wereld te leren kennen. Via spel leert een kind alles wat
het nodig heeft voor de toekomst. Spelen is ook leren omgaan met gevoelens zoals blijdschap,
verdriet, boosheid, vreugde, angst of woede. Tijdens het spelen ontdekt het kind zichzelf en de
wereld om hem heen. Bij het spelen gaat het om het proces en niet om het resultaat. Spelen is een
doel op zichzelf en het ontdekken staat hierin centraal.

Omgeving
De pedagogisch medewerkers creëren een warme en omhullende huiselijke sfeer. Het gebruik van
natuurlijke materialen bij de inrichting en bij de aanschaf van spelmaterialen staat voorop. Het
peutercentrum is geschilderd in zachte kleuren en de inrichting is rustig. De spelmaterialen zijn zo
veel mogelijk van hout en de kinderen spelen met veel natuurlijke materialen zoals wol,
dennenappels, stoffen poppen e.d..
Er worden zo weinig mogelijk plastic materialen gebruikt. De voeding is biologisch.
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De houding
Het peutercentrum is een plek waar het kind zich in vrijheid kan en mag ontwikkelen. De kernvraag
hierbij is ‘wat vraagt het kind van ons?’ en niet ‘wat vragen wij van het kind?’ Elk kind vraagt iets
anders. De pedagogisch medewerker is daarbij niet vormend maar voorwaardenscheppend bezig,
zodat de individuele talenten van het kind de ruimte krijgen om tot ontplooiing te komen. Vanuit
liefdevolle interesse probeert ze ieder kind te begrijpen en de nabootsingdrang, de eigen fantasie,
het eigen tempo en de eigen wijze van ontwikkeling te respecteren. Zij creëert een sfeer waarin het
kind zich veilig en vertrouwd voelt. Zij geeft aandacht aan kind en ouders en aan de dagelijks
terugkerende activiteiten.
Ritme
Ritme is zeer belangrijk voor het kind, zowel het jaarritme als het dagelijks ritme. Op het
peutercentrum beleeft het kind het jaarritme door het vieren van de jaarfeesten. De jaarfeesten
hangen samen met het ritme van de zon, de maan en de sterrenstand. Ieder feest doet een ander
appél op het kind en heeft zijn eigen ervaringswereld voor het kind. Zo worden de volgende feesten
gevierd op de speelzaal: Michaelsfeest (oogst), Sint Maarten (licht), Advent, Sinterklaas, Kerstmis,
Carnaval, Pasen en Sint Jan (zomer). De jaarfeesten worden ondersteund door een jaartafel, waarop
spulletjes staan die te maken hebben met het betreffende feest.
Het dagelijkse ritme is een natuurlijke beweging van ‘in- en uitademen’. Het is een afwisseling tussen
inspanning en ontspanning, zodat opgedane ervaringen de gelegenheid krijgen om verwerkt te
worden. Alle activiteiten op een ochtend of middag lopen soepel in elkaar over door middel van een
liedje, versje of spelletje. De dagelijkse terugkerende activiteiten (ritme) bieden het kind houvast,
zekerheid, veiligheid en vertrouwen.
Bij binnenkomst begroet de pedagogisch medewerker het kind en de ouders. Na een kortdurend
contact nemen ouders afscheid en gaan de kinderen in een kring zitten voor het begroetingsritueel
met het vuurmannetje. Vanuit de kring gaan de kinderen vrij spelen, waarbij het kind in vrijheid zijn
spel mag kiezen.
Het kind krijgt de ruimte om te experimenteren met alle aanwezige materialen. Het spel duurt
ongeveer 1 à 1,5 uur, waarna er opgeruimd wordt. De gezamenlijke maaltijd aan tafel daarna vormt
een rustpunt. Het kind krijgt de gelegenheid om in alle rust zijn meegebrachte boterham op te eten.
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Het is niet alleen gezellig om met zijn allen te eten en te drinken, maar het heeft het ook een sociaal
aspect. Na het eten gaan alle kinderen naar buiten. Zo ervaren ze de verschillende elementen van de
natuur. Als ze weer binnen zijn, is er nog tijd en gelegenheid voor een verhaaltje, een kringspelletje
en liedje, waarna de ochtend of middag wordt afgesloten.
Verjaardag
De verjaardag van het kind wordt vanuit de antroposofische visie gevierd. Het kind komt vanuit de
geestelijke wereld naar de fysieke wereld. Het feest wordt met ouders gevierd. Het kind krijgt een
sterrenpopje en een kristal als het naar de basisschool gaat.
Het peutercentrum de Karbonkel beoogt een veilige plaats te zijn voor het kind, waar het mag zijn
wie het is en waar het de vrijheid krijgt om zich te mogen ontwikkelen op zijn eigen wijze en in zijn
eigen tempo.
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Deel 3

Speelwerkplan

1

Voorwaarden voor het werken binnen het peutercentrum

1.1
Inleiding
Spelen (spelend leren) is de kern van de activiteiten op het peutercentrum. Spelen met een plan,
Spelen is leren, Spelen doe je samen! Spelen doen kinderen in het peutercentrum in een zo
uitdagend mogelijke ruimte (leeromgeving). Om een klimaat te realiseren waarin kinderen zich zo
optimaal mogelijk ontwikkelen is de houding van de pedagogisch medewerker (volgend, stimulerend
en probleemoplossend) essentieel. Vervolgens is taalverwerving voor de verdere ontwikkeling van
kinderen van groot belang. Observatie is van belang om te weten wat kinderen bezighoudt en hoe ze
zich ontwikkelen. Daarnaast zijn het contact met de ouders/verzorgers, de inrichting van de binnenen buitenruimte, het aanwezige spelmateriaal en het dagschema belangrijke factoren.
1.2
Spelen is de kern
We noemen het nog even; spelen is de kern, de kwaliteit en de kracht van de activiteiten op het
peutercentrum. Kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze spelen en wat ze spelen. Kinderen leren
door te spelen. Op het peutercentrum is het spel van peuters plezierig en spontaan, creatief en
onvoorspelbaar. Peuters maken geen voorbewerkte werkstukken. Ze spelen met allerlei materialen,
en mogen bijvoorbeeld binnen en buiten met zand en water spelen. Door te spelen onderzoeken
peuters de functie en werking van dingen. Op die manier proberen ze ook karakters van mensen,
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interacties en de schaduwzijde van het bestaan te doorgronden. Spel kan veel vormen aannemen en
wordt complexer naarmate kinderen veranderen en groeien. Heel jonge kinderen zijn bezig met
onderzoekend spel. Eenvoudig spel met veel herhaling waarin ze de eigenschappen en functies van
materialen en voorwerpen onderzoeken. Gewoon voor hun plezier. Dit vroege spel ontwikkelt zich
tot constructief spel en dramatisch spel, waarin kinderen rollen spelen en hun eigen scenario’s over
mensen en dieren uitspelen. Als kinderen ouder worden, beginnen ze spelletjes te spelen volgens
regels. Het is noodzakelijk het onderscheid tussen die verschillende vormen van spel te kunnen
maken en om het spel van kinderen op een goede manier te ondersteunen zonder het te verstoren.
Als men vanuit de sleutelervaringen gericht naar het spel van kinderen kijkt, zal men verrast zijn over
de grote variatie aan sleutelervaringen waarmee kinderen spelenderwijs in aanraking komen. Hoe
rijker de leeromgeving is, hoe rijker het spel van kinderen zich kan ontwikkelen.
Zie voor de lijst met sleutelervaringen: Bijlage 4 en 5.
De speel-leeromgeving stelt kinderen in staat om keuzes te maken en daarnaar te handelen.
De pedagogisch medewerker ondersteunt het spel van de peuter en breidt het spel uit. De methode
Actief Leren besteedt dan ook veel aandacht aan de inrichting van de ruimte, er wordt gewerkt met
een vast dagschema dat het Actief Leren ondersteunt. De pedagogisch medewerker creëert zowel
binnen als buiten een leeromgeving waar kinderen handelend en ontdekkend kunnen spelen, waar
ze letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Kortom, een leeromgeving die
kinderen stimuleert op alle ontwikkelingsgebieden, die al hun zintuigen aanspreekt en rekening
houdt met de verschillende intelligenties van kinderen.
1.3
De vier pedagogische basisdoelen
Met de vier pedagogische basisdoelen samen beschrijft Riksen - Walraven welke kwaliteiten
(voorwaarden) nodig zijn om goede, verantwoorde opvang voor (jonge) kinderen te kunnen bieden.28
1.
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
2.
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3.
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4.
Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving
eigen te maken.
Bovengenoemde pedagogische basisdoelen kan je vertalen in de volgende vragen :
1.
Heeft een kind het naar zijn zin?
2.
Heeft een kind iets geleerd dat zinvol is voor hem?
3.
Heeft een kind met andere kinderen gespeeld?
4.
Heeft een kind geleerd op een sociale en respectvolle wijze met anderen om te gaan?
1)
Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid:
Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet
open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid op het peutercentrum wordt bepaald door
de pedagogisch medewerkers, ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.
2)
Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties:
Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit ontwikkelen. Het kind moet
zich kunnen ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden, motorisch, cognitief, emotioneel
en sociaal.
3)

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties:

28

IJzendoorn, R. van, Tavecchio, L.W.C. & Riksen - Walraven (2011). De kwaliteit van de Nederlandse
kinderopvang.
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Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren,
samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale
competenties geeft je aan kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen
functioneren in de samenleving.
4)

Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving
eigen te maken:
De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander
geen pijn doen, samen delen, om de beurt, etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met
kinderen probeer je ze dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. Je laat kinderen
kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen in onze samenleving.
1.4
De houding van de pedagogisch medewerkers
De pedagogisch medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat waarin peuters zich zo
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat vraagt van hen een ondersteunende rol en een actieve
betrokkenheid bij de peuters. De volgende aspecten spelen daarbij een rol.
De zeggenschap met kinderen delen
Om de zeggenschap te kunnen delen, moet er sprake zijn van wederkerigheid, van geven en nemen
tussen volwassenen en kinderen. Dit kan door goed te letten op wat kinderen doen of zeggen, mee
te doen op voorwaarden van de kinderen, van kinderen te leren en de leiding uit handen durven te
geven. Door kinderen tijdens het spel en gesprekjes het voortouw te laten nemen, geeft de
pedagogisch medewerker ze de kans om hun eigen ideeën te uiten en deze uit te voeren.
Richten op wat kinderen kunnen
Pedagogisch medewerkers moeten open staan voor wat de kinderen voelen en denken, willen en
kunnen. Ze dienen zichzelf niet als een alwetende te zien, maar zich op te stellen als de partners van
de kinderen. Ze doen dat door enthousiast met de kinderen mee te doen, hun aanwijzingen op te
volgen en bereidwillig de rollen op zich te nemen die de kinderen hun geven.
Respectvol omgaan met kinderen
Het is noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers in alle opzichten zichzelf zijn, zodat ze een
positieve invloed op de kinderen kunnen uitoefenen. De ervaring van wederkerigheid en wederzijds
respect - eigen aan oprechte relaties - ondersteunt en stimuleert.
De leiding uit handen geven
Pedagogisch medewerkers/volwassenen zijn in de ogen van kinderen groot en machtig. Soms is het
nodig om van die macht gebruik te maken en grenzen te stellen zodat kinderen zich veilig en zeker
voelen. Er zijn ook momenten waarop een deel van de macht moeten afstaan zodat kinderen de
invloed en kracht van hun eigen ideeën en ingevingen kunnen ervaren.
Het spel van de kinderen ondersteunen
Spel is plezierig, spontaan, creatief en onvoorspelbaar. Actief betrokken zijn bij spel leidt tot het leren
en dat is waarschijnlijk de reden dat zowel kinderen als volwassenen steeds weer in zijn voor een
spelletje. Kinderen spelen vanuit de behoefte om hun leven betekenis te geven. Ze moeten al hun
zintuigen gebruiken om dingen te onderzoeken. Tijdens spel komen alle aspecten van Actief Leren
aan de orde:
• Kinderen hebben diverse materialen ter beschikking om mee te spelen.
• Ze kunnen kiezen wat, waar, hoe en met wie ze spelen.
• Ze kunnen in hun eigen woorden praten over hun spel.
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•

De pedagogisch medewerkers ondersteunen het spel van de kinderen. Ze scheppen
voorwaarden en doen zelf mee.

Een probleemoplossende aanpak van conflicten hanteren
Als kinderen aan het spelen zijn, ontstaan er soms conflicten. Conflictsituaties bieden kinderen de
mogelijkheid om vaardigheden in het oplossen van sociale problemen te ontwikkelen. Hoewel
conflicten met leeftijdgenootjes vervelend kunnen zijn, is het zaak kinderen in staat te stellen de
kwestie op te lossen, in plaats van hen te straffen omdat hun sociale vaardigheden te kort schieten.
Deze probleemoplossende benadering is geschikt voor heel jonge kinderen.
1.5
Observatie
Het pedagogisch didactisch concept van Actief Leren legt nadruk op het zelfstandig plannen en
uitvoeren van activiteiten en het daarop terugkijken (de zogenaamde plan-do-review-cyclus) door de
kinderen. De kinderen worden in deze cyclus regelmatig geobserveerd en kwalitatief geëvalueerd,
onder andere aan de hand van de sleutelervaringen met behulp van het Kind Observatie en
Registratiesysteem (KOR).
De groep kinderen wordt begeleid door een pedagogisch medewerker en een assistent- pedagogisch
medewerker, zij vormen een koppel. Een koppel dat goed kan samenwerken vanuit eenzelfde visie,
kan de volle aandacht geven aan de kinderen. Beiden verzamelen elke dag informatie over de
kinderen door hen te observeren, interacties met hen aan te gaan en notities te maken van wat zij
zien en horen. Ze overleggen met elkaar voordat de kinderen komen en nadat de kinderen naar huis
zijn. Observatie is een belangrijk middel dat ingezet wordt om erachter te komen wat de kinderen
bezighoudt en om te ontdekken wat hun sterke kanten zijn. Tijdens hun werkoverleg hebben de
pedagogisch medewerkers de lijst met sleutelervaringen nodig omdat die inzicht geeft in de
ontwikkeling van peuters en kleuters. Deze lijst specificeert soorten activiteiten en gedragingen op de
belangrijkste ontwikkelgebieden van taal, ontluikende geletterdheid, ontluikende rekenvaardigheden
en sociale- emotionele competentie. De sleutelervaringen geven een beeld van waar kinderen van 2
tot 6 jaar in hun dagelijks leven mee bezig zijn, wat ze denken en doen, hoe ze de wereld ervaren en
welke ervaringen belangrijk zijn voor de ontwikkeling. Elke sleutelervaring is een ervaring die
essentieel is voor de ontwikkeling.

1.6
Volgen en Signaleren van de peuters
Het Arnhems Overdrachtsformulier Peuterspeelzaal naar Basisschool is binnen SPA van kracht. Het
Arnhems Overdracht formulier geldt als een beperkt kindvolgsysteem. Het formulier komt voort uit
de behoefte van scholen, peutercentra en kinderdagverblijven aan een hanteerbaar
overdrachtssysteem. Alle betrokken organisaties en alle basisscholen hebben het protocol
onderschreven dat behoort bij het overdragen van het formulier. Daarin staat onder meer dat ouders
schriftelijk toestemming moeten geven. De pedagogisch medewerkers vullen het formulier voor alle
peuters minstens eenmaal in en bespreken het met de ouders. Vervolgens wordt het formulier
doorgestuurd naar de basisschool.
Het komt nauwelijks voor dat ouders/verzorgers een formulier niet ondertekenen. Naast
het overdrachtsformulier wordt gebruikgemaakt van het observatie-instrument Kind
Observatie en Registratie (KOR) van Kaleidoscoop.
1.7
Opbrengst Gericht Werken
Een belangrijk speerpunt in het onderwijskwaliteitsbeleid is het Opbrengst Gericht Werken. In dat
kader is per 1 augustus 2010 de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in werking
getreden. De Inspectie van het Onderwijs definieert opbrengstgericht werken als: ‘doelgericht en
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systematisch werken aan maximale leeropbrengsten bij alle leerlingen’. Centraal bij het
opbrengstgericht werken staat het stellen van concrete doelen op het niveau voor de leerling. Voor
de VVE zijn er geen referentieniveaus. Toch zijn de referentieniveaus ook voor de Vroeg- en
Voorschoolse Educatie relevant: om het taalniveau van leerlingen in groep 8 te verhogen is het
noodzakelijk daar vroeg mee te beginnen. Daarnaast is het van belang de aansluiting tussen
voorschoolse instellingen en groep 1 en tussen groep 2 en groep 3 zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Om die goede aansluiting van voor- naar vroegschoolse educatie en vervolgens een
vloeiende overgang naar de schoolse situatie te realiseren is een afstemming vanuit leerplankundig
perspectief nodig. Daartoe heeft Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) voor drie
ontwikkelingsgebieden doelen ontwikkeld en uitgewerkt namelijk voor taal, voor rekenen en voor het
sociaal-emotionele domein.
Model: Opbrengst Gericht Werken, SLO.29

Wat vraagt deze cyclus van de leerkracht/pedagogisch medewerker?
1) Vraagt om overzicht en kennis van de doelen voor aanvang.
2) Vraagt om de juiste interventies > doelen per activiteit stellen, nastreven en reflecteren.
3) Vraagt om overzicht van de materialen (en doelen hiervan).
4) Vraagt om het registreren van behaalde resultaten, observaties en bereikte doelstellingen.
5) Vraagt om overzicht van mogelijke screeningsinstrumenten.
Daarnaast neemt ook de maatschappelijke roep om de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse
Educatie te verhogen toe. Om een goede aansluiting van Voor- naar Vroegschoolse Educatie en
vervolgens een vloeiende overgang naar de schoolse situatie te realiseren is een afstemming vanuit
leerplankundig perspectief nodig. Daartoe heeft de Stichting Leerplanontwikkeling voor drie
ontwikkelingsgebieden doelen ontwikkeld en uitgewerkt namelijk: voor taal, voor rekenen en voor
het sociaal-emotionele domein. De doelen op het gebied van motoriek zijn nog in ontwikkeling
30
Zie ook: Hoofdstuk 6.7, 6.8 en voor richtlijnen verder Speelwerkplan 2.3 en 2.4.
1.8
De taalverwerving
Veel allochtone peuters zijn meertalig. Meestal is hun eigen taal verder ontwikkeld dan het
Nederlands, zeker als ze voor het eerst naar een peutercentrum gaan. Taal speelt een grote rol in de
ontwikkeling van kinderen. Veel kinderen die opgroeien in een minder (Nederlands) taalrijke
omgeving beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Voor deze kinderen is een goede
29
30

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). (2011) Checklist Voor- en Vroegschoolse educatie.
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). (2011). Checklist Voor- en Vroegschoolse Educatie.
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opbouw van woordkennis in de peuter- en kleutergroepen van het allergrootste belang. Wie op
jonge leeftijd al een achterstand oploopt, haalt in de meeste gevallen niet meer in. Het programma
Kaleidoscoop besteedt daarom veel aandacht aan de taalontwikkeling van het Nederlands. Actief
Leren biedt veel mogelijkheden om de taal van kinderen gericht te ondersteunen en te stimuleren.
Kinderen willen graag communiceren en hun taal wordt geleidelijk aan complexer door de
gesprekken die ze onderling en met volwassenen voeren. Kinderen leren te praten door zich vrijelijk
te uiten over wat ze meemaken. De pedagogisch medewerker kan daarbij de kinderen
ondersteunen door naar hen te luisteren en belangstellend te reageren op hun pogingen om hun
wensen, gedachtes en ervaringen onder woorden te brengen. Door het lokaal en de hoeken
uitdagend en met veel materialen in te richten, biedt de pedagogisch medewerker de kinderen
nieuwe ervaringen aan die hen stimuleren om te gaan praten.
Taallijn
Binnen de VVE-peutercentra gebruiken we o.a. het programma ‘De Taallijn. Peuters interactief met
taal’. Het taallijn-programma is ontwikkeld door het expertisecentrum Nederlands en Sardes.31 Het
taallijn-programma kan los worden ingezet maar is geen vervanging van een VVE-programma. Alle
pedagogisch medewerkers volgen de training ‘Interactieve taallijn’, een cursus taalstimulering voor
kinderen van 2 tot 6 jaar. De belangrijke onderdelen hiervan zijn: interactief voorlezen, gesprekken
met peuters, werken aan woordenschat, peuters en ICT en gezinsportfolio.
Puk & Ko
Puk & Ko is een speels totaalprogramma voor meertalige peutergroepen. Puk & Ko wordt gebruikt als
bronnenboek en is geïntegreerd in de methode Kaleidoscoop. Puk & Ko wordt gebruikt op de
peutercentra waar gewerkt wordt met het programma VVE-volledig en de voorschoolgroepen.
Puk & Ko kent de volgende thema’s:
• Welkom Puk; dit is het eerste thema van Puk & Ko. In dit thema maken de kinderen kennis
met Puk, de handpop.
• De observatielijst; bij Puk & Ko is een observatielijst ontwikkeld. De lijst is een hulpmiddel om
te bepalen of een kind voldoet aan (een groot deel van) de voorwaarden om moeiteloos te
kunnen instromen in groep 1 van het basisonderwijs.
Andere thema’s zijn:
• Wat heb jij aan vandaag?
• Hatsjoe
• Hoera, een baby
• Eet smakelijk
Knuffels

Dit ben ik!

Puk & Ko thuis
Op de VVE-volledig peutercentra wordt ook gewerkt met Puk & Ko thuis, een programma voor
ouders. Het doel van Puk & Ko thuis is om het thuisfront te betrekken bij de taalontwikkeling van hun
peuter. Met Puk & Ko thuis komen peuters thuis, net als bij Puk & Ko in het peutercentrum, in
aanraking met de taal die zo beter te begrijpen en te gebruiken is. De ouders/verzorgers krijgen twee
keer per week, in een bijeenkomst van een uur uitleg over de activiteiten die peuters op het
peutercentrum krijgen aangeboden. Het is de bedoeling dat ouders thuis de activiteit met de peuter
herhalen. Het combineren van Puk & Ko thuis met Kaleidoscoop en Puk & Ko als bronnenboek is een
succesvolle formule om de woordenschat van de peuter te vergroten. Kinderen worden in het

31

Judith Stoep en Willy van Elsäcker. (2013). Peuters Interactief met Taal. De Taallijn VVE: Taalstimulering voor
jonge kinderen.
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peutercentrum en thuis gestimuleerd. Door de ondersteuning die Puk & Ko thuis biedt, raken
ouders/verzorgers actiever betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en worden ze vertrouwd
gemaakt met de werkwijze van het peutercentrum en de voorschool. De begeleiding van de moeder
wordt verzorgd door de buurtmoeder die qua culturele achtergrond dicht bij de moeder staat en
haar taal spreekt. De moeders krijgen bovendien speciaal ontwikkelde werkbladen en prentenboeken
mee naar huis om thuis met hun kind uit te voeren en voor te lezen.
LOGO 3000
Verder wordt er gewerkt met LOGO 3000. De LOGO 3000-methode is mooi vormgegeven en bestaat
uit platen, kaarten en kant en klare woordenschatactiviteiten voor kinderen, hun ouders,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor het peutercentrum
en het basisonderwijs en gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Op alle
peutercentra waar het programma VVE-volledig wordt uitgevoerd hebben inmiddels het materiaal
aangeschaft. Met LOGO 3000 heeft elk pedagogisch medewerker een instrument in handen om de
jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden aan te leren. Taalontwikkeling is voor
de jongste schoolkinderen zeer belangrijk. Jonge kinderen kunnen in korte tijd verbazingwekkend
veel woorden leren. Volgens schattingen zou een doorsnee Nederlandstalig kind gemiddeld 4500
woorden passief kennen aan het begin van groep 3. Vanaf 2014 zijn alle pedagogisch medewerkers
die op een VVE-peutercentrum werken bekend met het materiaal dat gebruikt wordt bij LOGO 3000,
hebben zij de training ‘Met woorden in de weer’ (Nulft en Verhalle)32 gevolgd en wordt op alle VVEpeutercentra ook gewerkt met het materiaal LOGO 3000.
LOGO 3000 en ouders
Ouders worden direct betrokken bij het aanleren en oefenen van de 3000 woorden, zodat zij zelf de
woorden beheersen en hun kind daarbij kunnen ondersteunen in de thuissituatie.
1.9
Het contact met de ouders/verzorgers
Elk peutercentrum geeft op eigen manier een invulling aan het contact met de ouders/verzorgers.
• Bij het eerste bezoek van de peuter aan het peutercentrum wordt een intakeformulier ingevuld
met aanvullende, gegevens die voor de peuter belangrijk zijn, zoals mogelijke voedselallergieën,
het karakter van het kind, zijn plaats in het gezin, enzovoort. Tijdens de eerste ochtend blijft de
ouder meestal samen met de peuter op het peutercentrum. Terwijl de peuter het
peutercentrum bezoekt, kunnen ouders opvoeding ondersteunende vragen stellen aan de
pedagogisch medewerkers.
• Tijdens het brengen en ophalen van de peuters is er contact met de ouders of verzorgers.
Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen vragen stellen, wensen kenbaar maken en
problemen naar voren brengen.
• Verder zijn er praktische werkavonden waarbij ouders het werk van de pedagogisch
medewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van het Sinterklaasfeest.
• Ook zijn er themavonden waarop aspecten van de opvoeding waar ouders moeite mee kunnen
hebben, besproken worden.
• Alle peutercentra hebben een oudercommissie die de ouders/verzorgers vertegenwoordigt en
met de pedagogisch medewerkers kritisch kijkt naar de dagelijkse gang van zaken.
• Ouders helpen bij de uitstapjes met de peuters naar bijvoorbeeld bibliotheek of kinderboerderij.
• Ouders helpen bij het schoonmaken van het speelgoed, de buitenspeelruimte en repareren
kapot speelgoed.

32

Dirkje van den Nulft en Marianne Verhalle. (2009). Met woorden in de weer.
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•

Iedere peuter krijgt een overdrachtsformulier mee naar de basisschool, dit formulier wordt door
de pedagogisch medewerkers besproken met de ouders/verzorgers in een zogenaamd
tienminuten gesprekje.

Actief ouderschap
In oktober 2013 is er een bijeenkomst, kick off, met de pedagogisch medewerkers geweest o.l.v.
Stichting Actief Ouderschap. De peutercentra zijn of zullen worden bezocht door een van de
medewerkers van Stichting Actief Ouderschap. Er wordt dan bij dat specifieke peutercentrum, door
middel van een matrix, een eerste scan gemaakt van de stand van zaken m.b.t. de
ouderbetrokkenheid. In maart en mei 2015 wordt er voor alle (aspirant) leden van de
oudercommissies een bijeenkomst georganiseerd onder leiding van Stichting Actief Ouderschap. Het
moet resulteren in een aanbod van een Plus-arrangement variant A voor VVE-locaties met minder
dan 30% doelgroep ouders en een Plus-arrangement variant B voor alle VVE-locaties met meer dan
30% doelgroep ouders en weinig ( in het Nederlands) taalvaardige ouders.33
1.10 Het hanteren van een dagschema
Voor het opstellen van een dagschema gelden een aantal voorwaarden:
• Het dagschema moet de bouwstenen bevatten van vooruitkijken, speelwerken,
terugkijken, speelleren in de kleine groep, speelleren in de grote groep, buiten
spelen, eten en drinken, en tijd om overgangen te maken.
-

-

-

-

-

-

-

33

Vooruitkijken: de peuter denkt even na over wat hij/zij zou willen doen en geeft
dit met woord of gebaar aan. Door te plannen wordt het kind bewust van de
relatie tussen denken en doen.
Speelwerken: alle peuters gaan hun plannetjes uitvoeren, tot ze van gedachten
veranderen of de tijd om is. De pedagogisch medewerker observeert, stimuleert
en helpt de kinderen als dit nodig is.
Terugkijken: de peuter vertelt in de groep wat hij heeft gedaan. Hij wordt hierbij
ondersteund door de pedagogisch medewerker. Terugkijken helpt de peuter bij
het overdenken van zijn plannetje en dit te begrijpen.
Speelleren in de kleine groep: de pedagogisch medewerker kiest een activiteit,
waarbij de kinderen kunnen experimenteren met nieuwe materialen. De
pedagogisch medewerker stimuleert de peuters om zelf te ontdekken wat ze met
het nieuwe materiaal kunnen doen. Ze observeert, ondersteunt en is samen met
de kinderen bezig.
Speelleren in de grote groep: hierbij staat het samen doen centraal, via zingen,
bewegen, dansen, verhalen vertellen en naspelen. De pedagogisch medewerker
initieert en begeleidt de peuters en zij staat open voor nieuwe variaties en ideeën
die de peuters bedenken.
Buiten spelen: elke dag gaat de hele groep minimaal één keer naar buiten. Hier
kunnen de kinderen zich lekker uitleven, lawaai maken, rennen en wilde
spelletjes doen. In de open ruimte voelen kinderen zich vrijer om te bewegen, te
praten, te onderzoeken en de dingen van de natuur te leren kennen.
Eten en drinken: de kinderen zitten gezamenlijk in de kring of aan een tafel. Dit is
een moment van rust en sociale interactie tussen de peuters onderling of met de
pedagogisch medewerkers. De peuters leren op hun beurt te wachten en
rekening te houden met de anderen in de kring.

Stichting Pas & gemeente Arnhem. (2013). VVE Arnhem: Ouders doen mee met VVE.
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De hierboven genoemde begrippen speelwerken en speelleren hebben een duidelijke eigen
inhoud:
Speelwerken: Staat voor de eigen spelkeuze van het kind. In het dagschema neemt het
vooruitkijken, een plannetje maken, een belangrijke plaats in. De peuter kan tijdens het
vooruitkijken zelf vertellen waar hij die dag mee wil spelen. De pedagogisch
medewerker houdt in de gaten of er voldoende spelmateriaal en speelruimte is voor elk
kind. De pedagogisch medewerker speelt mee en observeert de peuters en ziet met
welke sleutelervaring elk kind bezig is, daar kan zij weer op inspelen tijdens het
speelleren.
Speelleren: Biedt de pedagogisch medewerker de mogelijkheid om nieuw materiaal en
andere activiteiten aan te bieden. Het gaat daarbij altijd om een activiteit die aansluit bij
de belangstelling en ontwikkeling van de peuter. Zo kunnen in de kleine groep en in de
grote groep ook bepaalde sleutelervaringen aan bod komen die niet spontaan voldoende
aandacht krijgen. Elke peuter krijgt via deze afwisselende manier van werken en spelen
een veelzijdig aanbod aan ontwikkelingskansen. De pedagogisch medewerker ervaart
tijdens speelleren welke spelvormen en activiteiten ze ook spontaan op andere
momenten, tijdens de begroetingskring, het meespelen bij het speelwerken, het
vooruitkijken en het buiten spelen kan gebruiken om de peuters te stimuleren.
• Het dagschema moet voldoen aan een evenwichtige samenstelling van
bovengenoemde elementen, zodat kinderen allerlei verschillende leerervaringen
kunnen opdoen. Het evenwicht maakt het mogelijk dat zowel de peuters als de
pedagogisch medewerkers initiatieven kunnen nemen. Er ontstaat een gedeelde
zeggenschap over de activiteiten op een dag. Voor alle deelnemers (peuters en
pedagogisch medewerkers) is er ruimte om met aanvullende ideeën te komen of
variaties voor te stellen.
•

Er is sprake van soepele overgangen. De overgangen mogen niet abrupt worden
ingezet maar dienen zo rustig mogelijk te verlopen. Doordat er tijd is tussen het ene
en het andere onderdeel kunnen peuters hun spel nog even afmaken en hoeven ze
zich niet te haasten. Het dagschema op papier is een ander dagschema dan in de
praktijk. Als de peuters de opbouw van het dagschema doorhebben, weten ze wat er
gaat gebeuren en kunnen ze zich daarop voorbereiden. Daarom kan het ene
onderdeel al worden ingezet als het vorige nog niet helemaal klaar is. De kinderen
gaan vanzelf mee doen als ze klaar zijn met het ene onderdeel.

•

Bij het opstellen van een dagschema moet er rekening gehouden worden met de
specifieke behoefte en mogelijkheden van een peutercentrum. De volgorde van de
elementen van het dagschema kan daardoor per locatie verschillen. Ook de lengte
van een dagdeel kan van invloed zijn op de volgorde. De hoeveelheid beschikbare
tijd bepaalt vaak de volgorde. Een ochtend op een peutercentrum duurt immers
langer dan een middag. Soms is een peutercentrum afhankelijk van medegebruikers
in een pand. Het buitenspeelterrein moet bijvoorbeeld gedeeld worden voor het
buiten spelen of een gymzaaltje kan alleen op een bepaald tijdstip gebruikt worden
voor het speelleren in de grote groep. Daarnaast kunnen de weersomstandigheden
grote invloed uitoefenen op het dagschema. Koude, hitte of regen bepalen vaak het
moment waarop naar buiten wordt gegaan. Zie voor dagschema’s verder: Bijlage 1, 2
en 3.
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Concluderend
Het dagschema ondersteunt de uitgangspunten van de methode Actief Leren. Alle
elementen komen aan de orde. Het geeft ondersteuning aan de initiatieven van de
peuters en geeft de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om elke dag iets nieuws
met de peuters te ervaren. Centraal onderdeel van het dagschema is de cyclus
vooruitkijken-speelwerken-terugkijken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen en
begeleiden de peuters en stimuleren hen in hun drang naar het ontdekken van de wereld
om hen heen. Het dagschema biedt de peuters een psychologisch veilige omgeving en
geeft hun het gevoel ergens bij te horen.

2

Richtlijnen voor de pedagogisch medewerkers, materiaal en ruimten

2.1
Inleiding
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor de pedagogisch medewerkers als een ondersteuning bij het
stimuleren van de taalontwikkeling , Opbrengst Gericht Werken (OGW) in de voor- en vroegschoolse
situatie m.b.t. de aandachtsgebieden zowel voor de taal, als ook voor rekenen en de
sociaalemotionele ontwikkeling. Daarnaast worden er richtlijnen uitgeschreven voor het omgaan met
de ICT-omgeving en met materiaal en de inrichting van de binnen en buiten ruimten. Zie voor de
uitwerking hiervan:
2.2
Voor stimulering van de taalontwikkeling
2.3
Voor Opbrengst Gericht Werken
2.4
Voor aandachtsgebieden voor de taal-, reken- en sociaal-emotionele ontwikkeling
2.5
Voor de inrichting van het peutercentrum en het buitenterrein
2.6
Voor de aanwezigheid en kiezen van het spelmateriaal (binnen en buiten)
2.7
Voor het kiezen van materialen
2.8
Voor het opbergen van het speelgoed
2.9
Voor een interactieve leeromgeving
2.10
Voor de inrichting van een computerhoek
2.11
Voor de keuze van cd-roms t.b.v. de woordenschatstimulering
2.2
Stimulering van de taalontwikkeling
Taalstimulering bij peuters is alleen zinvol als deze aansluit bij de ontwikkeling van de peuter. De rol
van de pedagogisch medewerker is vooral uitdagend, zij daagt peuters uit om taal te leren door een
speelleeromgeving te creëren die herkenbaar is maar ook nieuwe elementen bevat.
Hoe kun je taalontwikkeling versterken?
• Zorg voor een goede interactie tussen jezelf en het kind.
• Stel je sensitief en stimulerend op naar peuters.
• Bepaal door observatie in welke fase een kind zit en pas het taalgebruik hier op aan.
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•
•

Gebruik de observatielijst van Puk & Ko.
Versterk de doorgaande lijn naar de Voorschoolklas met behoud van de eigen werkwijze.

Hoe kun je taalontwikkeling verder stimuleren?
• Kaleidoscoop: stimuleert de ontwikkeling door uit te gaan van de interesses van het kind en
daarbij aan te sluiten.
•
•
•
•

Zorg ervoor dat alle kinderen alle relevante sleutelervaringen in voldoende mate meemaken.
Gebruik Puk & Ko als bronnenboek.
Bied woorden aan volgens de methodiek ‘Met woorden in de weer’, (Nulft & Verhalle, 2009).
Lees boeken voor op een interactieve manier.
Gebruik multimedia als ondersteuning.

2.3
Opbrengst Gericht Werken
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in een verschillend tempo. Daardoor klinkt
Opbrengst Gericht Werken in eerst instantie misschien niet passend voor de peuterperiode, veel te
zakelijk. Toch doe je op een peutergroep waarschijnlijk al een aantal dingen die je opbrengstgericht
zou kunnen noemen, bijvoorbeeld als je met activiteiten werkt aan doelen of de taalontwikkeling van
kinderen observeert. Opbrengst Gericht (OGW) werken voegt daar iets aan toe: Je kijkt naar de
opbrengsten van al je inspanningen om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Onderzoek
toont aan dat leerresultaten verbeteren als er daadwerkelijk Opbrengst Gericht (OGW) gewerkt
wordt. Opbrengst Gericht Werken is een belangrijk speerpunt in het onderwijskwaliteitsbeleid en van
belang om de aansluiting tussen voorschoolse instellingen en groep 1 en tussen groep 2 en groep 3
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het methodisch werken met 4D cyclus (Data verzamelen,
Duiden, Doelen stellen en Doen) t.b.v. Opbrengst Gericht Werken is nog maar heel recent goed en
overzichtelijk uitgewerkt in het boekje ‘Peuterstappen’.34 De punten van het Inspectiekader
(Inspectie van het Onderwijs, 2010) zijn verwerkt in de Opbrengst Gerichte Werkwijze van
Peuterstappen. Het methodisch werken in onderstaand model komt in grote lijnen overeen met het
4D-model, er is eigenlijk ‘Samenstellen passend aanbod’ en ‘Evalueren en reflecteren’ aan
toegevoegd. Opbrengst Gericht Werken doe je systematisch en methodisch.
Model: 4D cyclus (aangevuld), CED-Groep

34

Marléone Goudszwaard en Vera Vergunst-Duijnhouwer. (2013) Peuterstappen.
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Om een goede aansluiting van Voor- naar Vroegschoolse Educatie en vervolgens een vloeiende
overgang naar de schoolse situatie te realiseren is een afstemming vanuit leerplankundig perspectief
nodig. Daartoe heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor drie ontwikkelingsgebieden
doelen ontwikkeld en uitgewerkt namelijk voor: taal, voor rekenen en voor het sociaal-emotionele
domein.35
2.4

Aandachtsgebieden voor de taal-, reken- en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Taalontwikkeling van het jonge kind
Overzicht van de aandachtsgebieden taalontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de
doelen voor aanvang van groep 1. In het complete overzicht van SLO staan verder per
aandachtsgebied de doelstellingen en aan welke activiteiten je kunt denken om aan deze doelstelling
te werken. Zie ook de site van SLO: www.slo.nl/jongekind/doelen.
Mondelinge taalvaardigheid

Ontluikende en beginnende
geletterdheid

- Leesplezier
Woordenschat en
- Oriëntatie op boek en verhaal
woord- gebruik
- Oriëntatie op geschreven taal
Vloeiend en
verstaanbaar
vertellen Luisteren
Gesprekje voeren
Mening uiten en vragen
stellen

-

Taalbeschouwing /
Metalinguïstische
vaardigheden
- Taalbeschouwing

Rekenontwikkeling van het jonge kind
Overzicht van de aandachtsgebieden rekenontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de
doelen waarmee minimaal ervaring mee opgedaan is voor aanvang van groep 1. In het complete
overzicht van SLO staan verder per aandachtsgebied de doelstellingen. Zie de site van SLO; nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling.
Getalbegrip

Meten

- Omgaan met de telrij
- Omgaan met hoeveelheden
- Omgaan met getallen

opper-

Meetkunde
Algemeen
Lengte, omtrek en
vlakte
Inhoud/gewicht
Geld/tijd

- Oriënteren en lokaliseren
- Construeren

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind
Overzicht van de aandachtsgebieden sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: een
uitwerking van de doelen voor aanvang groep 1. In het complete overzicht van SLO staan verder per
aandachtsgebied de doelstellingen en aan welke activiteiten je kunt denken om aan deze doelstelling
te werken. Zie de site van SLO; nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
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Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). (2011). Checklist Voor- en Vroegschoolse Educatie.
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Aandachtsgebieden voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het jonge kind
- Zelfbeeld/Ontwikkeling van identiteit
- Ontwikkeling van zelfstandigheid
- Sociaal gedrag/Ontwikkeling van sociale vaardigheid
- Werkhouding en concentratie
2.5
De inrichting van het peutercentrum en het buitenterrein
Het peutercentrum
Het peutercentrum moet een omgeving zijn die aantrekkelijk, veilig en uitdagend is ingericht zodat de
peuters voortdurend keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen die aansluiten bij hun
eigen belevingswereld. De ruimte moet bovendien aan de volgende kenmerken voldoen:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

De ruimte moet veilig zijn zodat peuters zich overal kunnen bewegen.
Het dagritme moet herkenbaar zijn en op ieder peutercentrum op eigen wijze zijn uitgebeeld in
beeldmateriaal op peuterhoogte (peuter ooghoogte).
Er moeten uitdagende materialen zijn zoals restjes wol, lapjes, closetrollen, kartonnen kokers en
touw en ander kosteloos materiaal naast verf, klei en plaksel. Een gevarieerd en aantrekkelijk
aanbod van speelgoed en spelmateriaal stimuleert de peuter om zelf dingen uit te proberen en
te onderzoeken.
De aankleding van de ruimte moet afgestemd zijn op peuter-hoogte, denk bijvoorbeeld aan
posters en schilderijen.
Zo veel mogelijk materialen moeten op ‘pak-hoogte’ van peuters liggen, zoals scharen en plaksel.
Houd bij de inrichting rekening met vaste elementen in de ruimte en het verkeer tussen de
hoeken.
Zorg voor een visuele afbakening tussen de hoeken door meubels of plakstrips te gebruiken. Ook
verschillende soorten vloerbedekking zorgen voor onderscheid tussen de hoeken. Buiten zijn er
meestal verschillende soorten ondergrond.
Er zijn altijd vier standaardhoeken: de knutselhoek, de bouwhoek, de huishoek en de leeshoek.
Daar kunnen de computerhoek, de ministad, de muziekhoek aan toegevoegd worden. Ook
buiten kun je hoeken maken.
Er moeten verschillende hoeken zijn, met zit- en speelgedeeltes, zoals bijvoorbeeld de leeshoek
en de bouwhoek. De materialen moeten zo worden opgeborgen dat kinderen ze zelf kunnen
pakken, gebruiken en terugzetten.
In de speelhoeken moeten herkenbare materialen uit de thuissituatie liggen, bijvoorbeeld een
‘echt’ broodrooster.
Speelhoeken dienen voorzien te zijn van foto’s of plaatjes i.v.m. de ontwikkeling van de
zelfredzaamheid.
Kies namen voor de hoeken die kinderen begrijpen. Zorg voor pictogrammen op ooghoogte voor
de kinderen.
Verander de hoeken van tijd tot tijd.
Ontwikkelingsmaterialen moeten in open kasten worden aangeboden zoals bijvoorbeeld puzzels,
memory, mozaïek en hamertje-tik.
Organiseer de hoeken zo dat er gelegenheid is voor allerlei soorten spel.

Het buitenterrein
Buitenspelen is voor de peuter een soort levensbehoefte en een zeer intense ervaring. Het is een
manier om betrokken te zijn bij de omringende wereld en om deze zo te leren kennen. Al spelend
ontdekt de peuter zichzelf en de omgeving. Deze interacties leiden tot ontwikkeling. Van
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ontwikkeling is sprake als nieuwe ervaringen worden opgenomen in bestaande kennis, houding en
vaardigheden, met als resultaat dat de competenties op sociaal-, taal-, creatief-, motorisch-,
zintuigelijk- en cognitief gebied toenemen.
De buitenruimte moet aan de volgende eisen voldoen:
• De buitenruimte moet veilig zijn en omheind met een hekwerk dat voldoet aan de RI&E normen.
• De speelplaats moet bestaan uit een verhard en een onverhard gedeelte zodat kinderen kunnen
fietsen en andere kinderen op gras veilig kunnen spelen.
• Er moet variatie in hoogte zijn, een ‘hoog’ of een ‘laag’ gedeelte met een speelse overgang of
een speelheuvel bieden nieuwe perspectieven.
• Een buitenspeelplaats is niet compleet zonder een gedeelte waar kinderen verschillende
mogelijkheden krijgen om te klimmen, te klauteren en te glijden. De ondergrond van dit
gedeelte moet flexibel zijn, zodat een eventuele val geen nare gevolgen heeft.
• Er moet altijd een zandbak aanwezig zijn. De plaats hiervan is belangrijk omdat peuters hier vaak
stil zitten, een beschutte zonnige plek is het geschiktst. Zon, wind en regen kunnen bovendien
hun reinigende werk doen.
• De begroeiing heeft verschillende functies, waaronder een decoratieve functie. Maar het groen
kan ook worden gebruikt om gebieden af te scheiden. Een andere belangrijke functie van het
groen is dat het de kinderen in contact brengt met de natuur. Bij nieuwe beplanting moet
rekening gehouden worden met welke struiken ‘kindbestendig’ zijn; goed te gebruiken zijn als
speelstruiken maar ook veilig zijn voor kinderen (geen giftige vruchtjes). Welke groeivormen
leveren bruikbare vruchtjes op voor spel en welke begroeiing trekt insecten en vlinders aan.
• Bij de inrichting van de buitenspeelplaats moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van
natuurmaterialen met verschillende structuren (zand, water, stenen, bomen, planten, bloemen
en struiken).
• De activiteiten in de verschillende hoeken moeten met elkaar in verband worden gebracht zodat
kinderen van elkaar kunnen leren.
2.6
De aanwezigheid en keuze van het spelmateriaal (binnen en buiten)
De materialen en de beelden die deze oproepen moeten het dagelijks leven van de kinderen thuis
weergeven. Daarom is het belangrijk dat de gebruiksvoorwerpen, boeken, tijdschriften, plaatjes,
foto’s, poppen, kartonnen dozen, planken, papier een representatief beeld geven van de gezinnen
waaruit de kinderen komen. Kinderen moeten de materialen die ze nodig hebben zelf kunnen pakken
en terugzetten. Voor de materiaalkeuze hanteert SPA de volgende richtlijnen:
• Er zijn meer dan genoeg materialen die verschillende soorten spel mogelijk maken.
• Er zijn materialen waarmee kinderen van huis uit vertrouwd zijn.
• De materialen worden zo opgeborgen dat de kinderen ze zelf kunnen vinden, gebruiken en
terugzetten.
• Het materiaal sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind.
• Voor het buitenspel zijn er vaste materialen of toestellen die kinderen bewegingsmogelijkheden
bieden zoals een klimrek, een schommel, een huisje, een glijbaan, een rioolbuis, de mogelijkheid
om een tent te maken.
• Er zijn grote materialen zoals fietsjes, kruiwagens, karren en poppenwagens.
• Er is materiaal voor de zandbak zoals scheppen, emmertjes, gieters, zeven, vormpjes, trechters,
baggermolens, auto’s, boten, wereldspelmateriaal.
• Er zijn materialen zoals touwen, bezems, kratten en kisten, planken, ballen, straatkrijt.
• Er zijn kosteloze materialen zoals kleden, lappen, autobanden, dozen, kussens, verkleedkleren.
• De materialen worden opgeborgen in een materialenberging, meestal een losstaand gebouwtje.
M.b.t. materiaal zie bijlage 6.
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2.7
•
•
•
•
•
•
•

Het kiezen van materialen
Kies materialen die de interesses van kinderen weerspiegelen.
Kies materialen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau.
Zorg voor ‘open-ended’ materiaal en voor voldoende materiaal.
Kies materialen die verschillende spelvormen ondersteunen.
Kies materialen die de ervaringen en de culturele achtergrond van de kinderen weerspiegelen.
Kies materialen die geen oordeel of vooroordeel inhouden, maar de diversiteit van mensen
weerspiegelen.
Zorg voor materialen die veilig en schoon zijn en zorg voor onderhoud van de materialen.

2.8
Het opbergen van het speelgoed
• Zorg ervoor dat alles bereikbaar is voor kinderen en dat ze zelf alles kunnen pakken.
• Gebruik doorzichtige bakken, zodat alles zichtbaar is voor de kinderen.
• Zorg ervoor dat de materialen een vaste plek hebben, zodat de kinderen iets kunnen vinden,
gebruiken en weer terugzetten.
• Label materialen met tekeningen, silhouetten, plaatjes, foto’s van speelgoed of met
woordkaartjes.
2.9
Een interactieve leeromgeving
Het is belangrijk dat er sprake is van een interactieve speelleersituatie. Dat is een situatie waarin
peuters met elkaar en met de pedagogisch medewerker in gesprek zijn. Dit is belangrijk omdat de
interactie de taalontwikkeling van peuters stimuleert. In een interactieve leeromgeving spelen drie
vormen van leren een rol.36
•
•
•

betekenisvol leren (een beroep doen op de intrinsieke motivatie),
sociaal leren (peuters leren in interactie met anderen),
strategisch leren (peuters leren om problemen zelf op te lossen.

2.10 De inrichting van een computerhoek
Binnen de VVE-peutercentra wordt gebruikgemaakt van een computer. Voor veel peuters is de
computer een vanzelfsprekend onderdeel van hun leefomgeving. ICT is bovendien een goed middel
om de taalontwikkeling van peuters te stimuleren.
De computerhoek kan het best worden afgescheiden van de rest van de ruimte. De peuters kunnen
dan ongestoord in twee- of drietallen spelen met de computer zonder de andere peuters te storen
met computergeluiden.
Richtlijnen voor het gebruik van de computer
• Laat peuters niet langer dan 10 minuten met de computer spelen.
• Zet het scherm loodrecht op het raam en vermijd tegenlicht.
• Zorg ervoor dat het scherm voor de kinderen op ooghoogte staat.
• Let erop dat de afstand tot het beeldscherm niet te groot is.
• De gewone muis is voor peuters meestal te groot. Koop een ‘kindermuis’ in een gespecialiseerde
winkel.
• Zet de computer niet in de looproute van de kinderen.
• Kies een lage tafel, die breed genoeg is.
• Leg een flinke muismat op tafel.

36

Judith Stoep en Willy van Elsäcker. (2013). Peuters Interactief met taal. De taallijn VVE, taalstimulering voor
jonge kinderen.
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•

Koppel een printer aan de computer. Peuters vinden het geweldig als hun product gelijk uit de
printer komt.

2.11 De keuze van DVD’s t.b.v. de woordenschatstimulering
Bij het kiezen van de DVD’s voor de woordenschatontwikkeling is van belang dat:
• De inhoud boeiend en herkenbaar is voor peuters en aanknopingspunten biedt voor andere
thematische activiteiten.
• Het Nederlands duidelijk wordt uitgesproken en het taalgebruik eenvoudig is.
• Er is een duidelijke relatie is tussen woord en beeld.
• Het beeld de betekenis van het woord duidelijk maakt.
• De woorden in onderlinge samenhang aangeboden worden en in verschillende contexten
terugkomen.
• De peuter rond hetzelfde woord verschillende activiteiten kan uitvoeren.
• De bediening voor peuters eenvoudig is.
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Bijlage 1

Voorbeeld van een dagschema

Het dagschema kan er als volgt uitzien:
• brengen van de kinderen,
• de begroetingskring,
• speelleren in de kleine groep,
• cyclus van vooruitkijken - speelwerken - opruimen - terugkijken,
• melk- en fruitkring,
• speelleren in de grote groep,
• buiten spelen,
• ophalen van de kinderen,
• nabespreking en overleg met collega’s,
De volgorde van dagelijkse gebeurtenissen kan per peutercentrum verschillen.

De uitwerking van de verschillende onderdelen van het dagschema
Een ochtend 3 ½ uur / een middag 3 uur
Achter de onderdelen van het dagschema staat een globale tijdsaanduiding voor de ochtend en de
middag. De pedagogisch medewerker kan daar flexibel mee omgaan.
1

Brengen van de kinderen (30/15 minuten)
De pedagogisch medewerkers begroeten de peuters met hun ouder/verzorger. Er is tijd voor
korte gesprekjes over persoonlijke wensen, problemen en vragen over het gedrag en de
ontwikkeling van hun kind. De peuters beginnen te spelen en de ouder/verzorger of pedagogisch
medewerker helpt hierbij. Daarna neemt de ouder afscheid en kan het kind de ouder uitzwaaien.
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2

De begroetingskring (15/10 minuten)
Het is belangrijk dat iedereen weet wie er allemaal aanwezig zijn in de groep. Iedereen noemt
zijn naam en daarbij wordt speels gebruikgemaakt van een liedje, een knuffeldier, de telefoon,
het fototoestel, of de verrekijker. Sommige peuters vertellen op dat moment ook graag wat hun
bezig houdt.

3

Speelleren in de kleine groep (15 minuten)
Het speelleren in de kleine groep gebeurt na de begroetingskring of na de grote groepsactiviteit.
Tijdens het speelleren in de kleine groep werkt iedere pedagogisch medewerker met een (vaste)
groep. De peuters kunnen dus verdeeld worden onder het aantal volwassenen die op de groep
staan. Dit zullen over het algemeen 2 tot 3 groepjes zijn.
De pedagogisch medewerker introduceert een activiteit waarna de peuters op hun eigen manier
en in eigen tempo met het materiaal kunnen spelen. Belangrijk hierbij is dat:
- er wordt aangesloten bij wat kinderen leuk vinden om te doen,
- er (nieuwe) materialen worden aangeboden waarmee nieuwe ervaringen opgedaan kunnen
worden,
- er mogelijkheden zijn om te observeren,
- er mogelijkheden zijn om met elkaar samen te werken.
Deze activiteiten vinden plaats binnen of buiten maar wel op bekende plaatsen voor de peuters.
Bijvoorbeeld knutselen aan de knutseltafel, bouwen in de bouwhoek, zandactiviteiten in de
zandbaktafel. Als de activiteit er om vraagt wordt de plaats natuurlijk aangepast. Een goede
voorbereiding van deze activiteit is:
- nadenken over de kleine groepssamenstelling (meestal is dit voor een bepaalde periode),
- activiteiten bedenken die aansluiten bij de interesses en ontwikkeling,
- materialen klaarleggen,
- een startmoment creëren,
- een manier bedenken om af te sluiten.
Ook bij deze activiteiten is het belangrijk voor voldoende afwisseling te zorgen zodat zo veel
mogelijk verschillende onderdelen, activiteiten en materialen aangeboden worden. Het is
bovendien een uitgelezen gelegenheid om enerzijds vanuit het speelleermoment in te spelen op
behoeften en anderzijds een uitdaging te bieden om met andere materialen bezig te zijn dan
waar de voorkeur naar uit gaat.
De rol van de pedagogisch medewerker hierbij:
- de uitwerking door kinderen ondersteunen en stimuleren,
- de peuters zelf ontdekkend bezig laten zijn en zelf of samen met anderen problemen op
laten lossen,
- de peuters zelf initiatief laten nemen, - observeren.
Zie bijlage 4 en 5: Sleutelervaringen en Kleine en grote groepsactiviteiten en sleutelervaringen.

4

De cyclus van vooruitkijken - speelwerken - opruimen - terugkijken (1 uur en 15 minuten). Na
de kleine groepsactiviteit mogen de kinderen in diezelfde groep vertellen waar ze nu mee willen
spelen. Ze gaan vooruitkijken en maken hun eigen speelplan voor het volgende uur speelwerken.
De pedagogisch medewerker vraagt aan elk kind wat zijn plan is, ze vraagt door: in welke
hoek/met welk materiaal/met wie en noteert dit kort. Ze kan dit ook op een speelse wijze doen
met bijvoorbeeld een verrekijker, keuzekaarten, representatief materiaal, samen in de trein
langs de hoeken gaan. De peuters leren daardoor eerst na te denken voordat ze iets gaan doen,
ze leren daardoor bewust te handelen.
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De peuters gaan nu spelen, speelwerken en ze bepalen zelf hoe hun spel verloopt. De
pedagogisch medewerker let op dat er voldoende ruimte en materiaal voor elk kind aanwezig is.
Daarna gaat ze meespelen met een individueel kind of een groepje om het spel te stimuleren en
te ondersteunen en ze observeert de peuters.
Als de pedagogisch medewerker zij de observaties wil registreren kan ze een logboek, dagboek
of blocnote gebruiken om te noteren wat haar opvalt: de spelkeuze, het samenspel van
kinderen, de wijze van spelen, uitspraken. Ze kan deze observaties aan het eind van de ochtend
tijdens het overleg met collega’s bespreken en daarbij gebruikmaken van de lijst met
sleutelervaringen die op het prikbord hangt.
Na een klein uur speelwerken geeft de pedagogisch medewerker aan dat het tijd is om op te
ruimen, ze zingt een liedje of draait een muziekje dat deze overgang ondersteunt. Ze helpt de
kinderen alles op de juiste plaats terug te zetten. Als peuters iets gemaakt hebben, dan wordt dit
(tijdelijk) bewaard.
Het terugkijken kan in de kleine groep, maar ook in de grote kring. Een aantal of alle peuters
vertellen over hoe ze gespeeld hebben en met wie of ze kunnen laten zien wat ze gemaakt
hebben. Werkjes die mee naar huis mogen kunnen ze daarna klaarleggen op de meeneemtafel
of in hun kastje. Als peuters nadenken en met anderen praten over hun ervaringen, ontdekken
ze dat ze iets hebben geleerd en daardoor krijgt hun spel een meerwaarde.

5

De melk- en fruitkring (20/15 minuten)
Op sommige peutercentra brengen kinderen zelf iets te eten en te drinken mee van thuis. Op
andere peutercentra koopt de pedagogisch medewerker fruit en iets te drinken in en betalen de
ouders daarvoor een maandelijkse bijdrage. Als iedereen klaar is met eten en drinken is het tijd
voor het speelleren in de grote groep.
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6

Speelleren in de grote groep (15/10 minuten)
Het speelleren in de grote groep gebeurt meestal na de drink- en fruitkring. Het is een moment
om met alle peuters samen met plezier actief te zijn en informatie uit te wisselen. Bewegen staat
vaak centraal. Deze activiteit vraagt bewegingsruimte en kan zowel binnen als buiten
plaatsvinden. Het is belangrijk bezig te zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesse en
ontwikkeling van peuters. Daarbij kunnen diverse sleutelervaringen aan bod komen, zowel
gepland vanuit de doelstelling van de pedagogisch medewerker als spontaan vanuit de peuters
tijdens een interactief spelmoment. Het kijken en luisteren naar de peuters tijdens deze
activiteit is dus van groot belang om in te kunnen gaan op hun behoeftes. Hierdoor kunnen
eigen initiatieven aangemoedigd en ondersteund worden.
Een goede voorbereiding van deze activiteit is:
- een spel, lied of andere activiteit bedenken,
- het materiaal klaar leggen,
- zorgen voor een startmoment,
- peuters letterlijk de ruimte geven, ruimte creëren in het peutercentrum,
- initiatieven van peuters tijdens eerdere spelervaringen of spelmomenten als uitgangspunt
nemen, uitbreiden of verdiepen,
- afsluiten van de activiteit door een overgang te creëren naar de volgende activiteit.
Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende afwisseling. Bijvoorbeeld de ene dag een
muziekactiviteit, de andere dag een spelactiviteit en de volgende keer een rollenspel. Hierdoor
bouwt de pedagogisch medewerker een gemeenschappelijk repertoire op waarin peuters de
mogelijkheid hebben interactief deel te nemen, zich kunnen vinden in de herkenning door te
herhalen en steeds weer nieuwe uitdagingen aan kunnen gaan. Vaak maken ze tijdens andere
activiteiten gebruik van de ervaringen die ze tijdens dit speelleren in de grote groep opgedaan
hebben.

De pedagogisch medewerker doet letterlijk mee op het niveau van de peuters waardoor de
saamhorigheid van deze activiteit wordt benadrukt.
De rol van de pedagogisch medewerker hierbij:

initiatief nemen met als doel peuters te stimuleren actief te leren,
activiteiten bedenken die aansluiten bij de interesses (soms zelfs ‘à la minute’), sleutelervaringen aan bod laten komen, - samenwerking stimuleren.
Zie bijlage 5: Kleine en grote groepsactiviteiten en sleutelervaringen.
-

7

Buiten spelen (30/20 minuten)
Buiten kunnen de peuters zich uitleven en lawaai maken. Tijdens het buiten spelen doen ze weer
andere ervaringen op. Ze hebben buiten letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ze kunnen hun
omgeving onderzoeken, een indruk krijgen van de buurt, en de veranderende
weersomstandigheden en het verstrijken van de seizoenen. De pedagogisch medewerker kan er
ook voor kiezen om buiten te speelwerken of te speelleren in de kleine of grote groep.

8

Ophalen (15 minuten)
Er zijn peutercentra waar de kinderen buiten spelen als ze opgehaald worden, andere
pedagogisch medewerkers kiezen ervoor om de peuters binnen op te laten halen. Ook nu is er
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weer tijd voor een gesprekje met de ouder of verzorger over het verloop van de dag of over het
gedrag van de peuter. Samen met de eigen ouder of verzorger neemt de peuter afscheid van de
pedagogisch medewerker. Spulletjes die mee naar huis mogen, liggen op een vaste plaats klaar.
9

Overleg met collega’s (25/20 minuten)
De pedagogisch medewerkers bespreken met elkaar hoe de ochtend of middag is verlopen, of er
opvallende dingen zijn gebeurd, wat ze van de ouders hebben gehoord, wat ze hebben
genoteerd over het spel van de individuele peuters, hoe de activiteiten bevielen, hoe de
kinderen met elkaar speelden en wat ze de volgende keer gaan doen. Tijdens dit overleg kan de
lijst met sleutelervaringen gebruikt worden Die kan helpen bij het duiden en interpreteren van
het spel van vandaag en bij het plannen voor morgen. Zie bijlage 4: Sleutelervaringen.

Tijdens de overgang van de ene speelsituatie naar de andere kan de pedagogisch medewerker op
speelse wijze aangeven dat er iets gaat veranderen. Dit kan met behulp van een liedje, een muziekje,
een bepaald geluid, een spelletje, een verhaaltje. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker af
en toe iets nieuws uitprobeert om te ontdekken wat het beste past bij haar en de groep. Zij kunnen
hiervoor ideeënboeken raadplegen, cursussen volgen en leren van de ervaring van hun collega’s van
andere peutercentra tijdens intervisiemiddagen.

Bijlage 2

De eerste ochtend (middag) op het peutercentrum

Inleiding
Voor een peuter is de eerste ochtend of middag op het peutercentrum een hele stap. Op het
peutercentrum is alles zo anders dan ze thuis gewend zijn: veel meer speelgoed, een heel andere
ruimte en allemaal andere kinderen, die het kind meestal geen van allen kent. Voor sommige peuters
betekent het bovendien voor het eerst niet meer het vertrouwde gezicht van moeder en/of vader om
zich heen. Over het algemeen duurt het zo’n vier tot zes weken voor peuters zich op het
peutercentrum thuis voelen. Ook voor de ouders is het nog wennen om hun kind te moeten
achterlaten in een omgeving die in het begin nog heel vreemd voor hen is. Zowel de
ouder/verzorgers als de peuter hebben begeleiding nodig bij dit ‘loslaten’ van elkaar.
Afspraken voor het wennen
Op de meeste peutercentra zijn er voor het wennen bepaalde afspraken opgesteld. De eerste keer is
het bijvoorbeeld de gewoonte dat de ouder/verzorger de hele ochtend mag blijven. De volgende
keer vertrekt de ouder/verzorger een uurtje en dit uurtje wordt de keren erna steeds verder
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uitgebreid. Geleidelijk raken de peuters er zo mee vertrouwd dat vader of moeder weggaan, maar
dat ze ook altijd weer terugkomen om je op te halen.
Voor de pedagogisch medewerker zijn er een aantal mogelijkheden om de peuter over zijn eerste
drempelvrees heen te helpen. Allereerst zal ze moeten proberen contact te krijgen met het kind. Dit
doet ze bijvoorbeeld door samen met moeder/vader en de peuter een spelletje te doen. Of ze begint
een gesprekje via de knuffel, als de peuter die bij zich heeft. Voor een peuter is dat veel veiliger dan
wanneer zij als vreemde ‘juf’ ineens het woord tot hem richt. Sommige peuters vinden het al leuk om
een activiteit te doen, zoals een puzzel maken, waarbij de pedagogisch medewerker ze dan een
handje kan helpen. De pedagogisch medewerker zal er steeds rekening mee moeten houden dat
iedere peuter op z’n eigen manier op een nieuwe situatie reageert. De ene peuter voelt zich
bijvoorbeeld gesteund als zij/hij even op schoot mag zitten, terwijl een andere peuter daar weer
helemaal niets van moet hebben.
Voor nieuwkomers kan ook het lawaai op het peutercentrum heel overweldigend zijn. De
pedagogisch medewerker zorgt voor een rustig verloop in de groep. Het nieuwe kind en de
ouder/verzorger kunnen iets eerder, of net iets later komen, zodat er tijd is om even rustig met de
pedagogisch medewerker te kunnen praten. Zij kan ook heel goed de andere kinderen betrekken bij
het gewenningsproces. Het eerste wat zij kan doen is ze allemaal bij naam aan de nieuwe peuter voor
te stellen. Verder zal er vast wel een ‘vrijwilliger’ te vinden zijn, die wil meehelpen aanwijzen waar al
het speelgoed staat. En samen met een andere peuter je stoel in de kring zetten, is veel minder eng
voor een nieuwe peuter, dan wanneer je dit helemaal alleen moet doen. Ook de gewoonten op het
peutercentrum worden zo duidelijk mogelijk uitgelegd.
Peuters zijn zelf ook vindingrijk en vinden van alles om het spannende van de eerste keren op het
peutercentrum minder spannend te maken. Een knuffel meenemen is daar een voorbeeld van. Een
knuffel voelt veilig en vertrouwd en is een houvast. Maar een knuffel kan evengoed een zakdoek zijn,
of een lapje, of zelfs een paar steentjes of een watje. De ontreddering is vaak groot, als de knuffel
weg is. Een vast plekje, waar het kind zijn knuffel even kan wegleggen zonder dat de anderen er bij
kunnen komen, kan veel leed voorkomen.
De drempel voor het peutercentrum kan ook al wat worden verlaagd doordat de ouders thuis de
peuter op de peutercentrum voorbereiden, bijvoorbeeld door er samen een boekje over te lezen of
er samen over te praten. In de brochure ‘Welkom op het peutercentrum’ worden ouders gewezen op
het belang van een goede voorbereiding.

Bijlage 3

De laatste ochtend (middag) op het peutercentrum

Inleiding
Het afscheid van de peutercentrum is zowel voor de betreffende peuter als voor de ouder/verzorger
en de pedagogisch medewerker een belangrijke gebeurtenis. Het is dan ook een gebeurtenis waar
niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden. Meestal herinneren de ouders de pedagogisch
medewerker er wel aan door te vragen hoeveel traktaties er nodig zijn. Ouders willen van hun kant
het afscheid zo een feestelijk tintje geven.
Afscheid nemen
Het afscheid nemen wordt meestal gedaan in de kring. Op deze manier kan de pedagogisch
medewerker alle kinderen bij het afscheid betrekken. De peuter mag dan zijn traktatie uitdelen.
Maar voordat het zover is, worden er eerst liedjes gezongen en een spelletje gedaan. Uiteraard heeft
de vertrekkende peuter daarbij de eerste keuze. Voor het kind is dit het moment om nog een keer
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zijn favoriete liedje te horen. Heel vaak gaat het afscheid vergezeld met een cadeautje. Dit kan
bijvoorbeeld een door de pedagogisch medewerker zelfgemaakt aandenken zijn, of eigen tekeningen
van de andere kinderen.
Het afscheid krijgt op deze manier voor de peuter iets feestelijks. Met zijn feestmuts op, is hij het
middelpunt van de kring. De meeste peuters voelen zich ook al heel groot op deze dag. ‘Ik mag naar
de basisschool’ vertellen ze trots aan de andere kinderen. Maar ondanks dit ‘feestelijke’ betekent
weggaan ook afscheid nemen van al het vertrouwde op het peutercentrum. Dit maakt het afscheid er
niet altijd even gemakkelijk op. Op sommige peutercentra is het dan ook de gewoonte, dat een van
de ouders er de laatste ochtend (middag) bij is als een steuntje op de achtergrond.
Door op deze wijze afscheid te nemen krijgt de peuter de mogelijkheid om de peutercentrumperiode
af te sluiten. Hierdoor kan hij zich openstellen voor al het nieuwe dat hem/haar te wachten staat.
Op alle peutercentra is het gebruikelijk om kort voordat de peuter het peutercentrum gaat verlaten
met de ouders het overdrachtsformulier door te spreken. Voor de pedagogisch medewerker is dit
een goede gelegenheid om weer even stil te staan bij de ontwikkeling van het kind en de werkwijze
die op het peutercentrum gebruikelijk is. Na ondertekening door de ouders wordt dit
overdrachtsformulier meegegeven naar de betreffende basisschool.

Bijlage 4

Sleutelervaringen

Creatieve representatie
A Voorwerpen herkennen d.m.v. de zintuigen (gezicht, gehoor, tastzin, smaak en reuk).
B Handelingen en geluiden nadoen.
C Tekeningen, foto’s en modellen in verband brengen met werkelijke plaatsen en dingen.
D Doen alsof en rollenspel.
E Modellen maken van klei, met blokken en andere materialen. F Tekenen en schilderen.
Taal en ontluikende geletterdheid
A Met anderen praten over ervaringen van persoonlijke betekenis.
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B Voorwerpen, gebeurtenissen en verbanden beschrijven.
C Plezier beleven aan taal: naar verhalen en gedichten luisteren, verhalen en rijmpjes verzinnen.
D Op verschillende manieren schrijven: tekenen, krabbelen, vormen maken die op letters lijken, zelf
bedachte spelling gebruiken en schrijven op de gebruikelijke manier.
E Op verschillende manieren lezen: tekens en symbolen interpreteren, boeken en andere gedrukte
materialen lezen , lezen wat je zelf geschreven hebt.
F Verhaaltjes dicteren.
Initiatief en sociale relaties
A Keuzes maken, plannen maken en beslissingen nemen en deze kenbaar maken.
B Problemen die zich bij het spelen voordoen oplossen.
C Ervoor zorgen dat eigen behoeften worden bevredigd.
D Gevoelens in woorden uitdrukken.
E Meedoen aan het groepsprogramma.
F Openstaan voor gevoelens, belangen en behoeften van anderen.
G Relaties aangaan met kinderen en volwassenen.
H Bedenken van en meedoen aan gemeenschappelijk spel.
I Op een opbouwende manier omgaan met conflicten in de groep.
Dans en beweging
A Op de plek bewegen.
B Door de ruimte bewegen.
C Met voorwerpen bewegen.
D Ervaren en beoefenen van maat en ritme.
E Uitbeelden van ervaringen, emoties, gedachten en associaties in dans en beweging.
F Beschrijven/verwoorden van bewegingen.
G Opvolgen/uitvoeren van bewegingsopdrachten.
H Kijken naar en genieten van dans en beweging.
I Grove/fijne motoriek.
Muziek
A Zingen.
B Luisteren.
C Muziekinstrumenten bespelen.
D Ervaren en beoefenen van maat en ritme.
E Uitbeelden van ervaringen, emoties, gedachten en associaties in muziek.
F Vormgeven van muziek.
G Beschrijven/verwoorden van muziek. Opvolgen/uitvoeren van muziekopdrachten. H Luisteren
naar en genieten van muziek.
Classificatie
A Overeenkomsten en verschillen tussen voorwerpen en hun eigenschappen onderzoeken en
beschrijven.
B Vormen herkennen en beschrijven.
C Sorteren en samenbrengen van voorwerpen.
D Voorwerpen op verschillende manieren gebruiken en beschrijven.
E Met meer dan één eigenschap tegelijkertijd rekening houden.
F Onderscheid maken tussen ‘sommige’ en ‘alle’.
G Eigenschappen beschrijven die een voorwerp niet bezit, beschrijven tot welke verzameling het
niet behoort.
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Seriatie
A Eigenschappen vergelijken: langer/korter.
B Verschillende voorwerpen rangschikken in een serie of patroon en hun onderlinge relaties
beschrijven: groot, groter, grootst.
C Twee reeksen voorwerpen op elkaar laten passen via gissen en missen (trial and error).
Hoeveelheid
A Hoeveelheden vergelijken om vast te kunnen stellen wat ‘meer’, ‘minder’ en ‘dezelfde
hoeveelheid’ is.
B Twee reeksen voorwerpen in één-op-één relatie schikken.
C Voorwerpen tellen.
Ruimte
A Vullen en legen.
B Voorwerpen bij elkaar brengen en weer uit elkaar halen.
C Voorwerpen herschikken en van vorm doen veranderen (vouwen, draaien, uitrekken, opstapelen).
D Mensen, plaatsen en dingen vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken.
E Onderlinge posities, richtingen en afstanden in de directe omgeving ervaren en beschrijven
(speelplaats, gebouw, buurt).
F Ruimtelijke relaties in tekeningen, foto’s, enzovoort interpreteren.
Tijd
A Op een teken een handeling beginnen en beëindigen.
B Verschillende snelheden ervaren en beschrijven.
C Tijdsintervallen ervaren en vergelijken.
D Volgorde van gebeurtenissen voorzien, herinneren en beschrijven.

Bijlage 5

Kleine en grote groepsactiviteiten en sleutelervaringen

Initiatief en sociale relaties
Sleutelervaring: bedenken van en meedoen aan gemeenschappelijk spel.
Omschrijving: meedoen aan een groepsactiviteit en open staan voor de behoeften en gevoelens van
jezelf en anderen.
Doel: door interacties aan te gaan tot samenwerken en spelen komen.
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Voorbeeld: elkaar of de juf vol hangen met knijpers en samen bedenken wat je er nog meer mee kunt
doen.
Taal en ontluikende geletterdheid Sleutelervaring:
plezier beleven aan taal.
Omschrijving: naar verhalen en gedichtjes luisteren en de peuters gelegenheid bieden door
communicatie ervaringen en ideeën uit te wisselen.
Doel: verband leren leggen tussen geschreven en gesproken of beeldende taal en door hier plezier
aan te beleven, bewust worden van taal.
Voorbeeld: we duiken in het vertelkastje en beelden het verhaal uit.
Creatieve representatie
Sleutelervaring: doen alsof spel en rollenspel.
Omschrijving: peuters mogelijkheden bieden om mensen, dingen en gebeurtenissen uit te beelden.
Doel: door imitatie ordenen en begrijpen van de wereld om hen heen waarbij de sociale- en
taalontwikkeling en de fantasie een belangrijke rol spelen.
Voorbeeld: we stappen in de dierentrein en gaan naar… en we zijn een… Dit eventueel ondersteund
met zang en attributen of verkleedspullen.
Muziek
Sleutelervaring: ervaren en beoefenen van maat en ritme.
Omschrijving: de muzikale interesses en vermogens laten ervaren door luisteren en bewegen op
muziek in maat en ritme.
Doel: bewegen op de maat in de ruimte, door luisteren naar… of zingen van …
Voorbeeld: bekende liedjes laten horen op cd, samen bekende liedjes zingen en zelf mee bewegen,
dansen, lopen, klappen of met instrumenten muziek maken.
Beweging
Sleutelervaring: opvolgen en uitvoeren van bewegingsopdrachten.
Omschrijving: vrijheid om te bewegen, ervaringen opdoen in de ruimte.
Doel: ontwikkelen van evenwichtsgevoel, coördinatie, kracht en deze bewegingsvormen uitvoeren.
Voorbeeld: bewegen door de ruimte ondersteunt door een liedje bijvoorbeeld ‘Wie niet lopen wil…
wie niet huppelen wil…’.
Classificatie
Sleutelervaring: overeenkomsten en verschillen en hun eigenschappen onderzoeken. Omschrijving:
mogelijkheid bieden de diversiteit van verschillende materialen/objecten te ontdekken, te
vergelijken en te sorteren.
Doel: inzicht krijgen in verschillen en overeenkomsten.
Voorbeeld: uitbeelden in de ruimte, o.a. auto’s rijden, boten varen, kikkers springen.
Seriatie
Sleutelervaring: voorwerpen rangschikken in een serie of patroon en de relaties beschrijven.
Omschrijving: relaties ontdekken van groot, groter, grootst, klein, kleiner, kleinst.
Doel: uitlokken van beleving in de ruimte met deze begrippen.
Voorbeeld: dozen (diverse maten) en blokken ordenen van groot naar klein. Sjouwen en bouwen in
de ruimte, torens bouwen van groot naar klein.
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Hoeveelheid
Sleutelervaring: voorwerpen tellen.
Omschrijving: met voorwerpen spelen en het denken in aantallen toepassen.
Doel: met abstract en concreet materiaal tellen op een eigen manier.
Voorbeeld: ‘Rupsje Nooitgenoeg’ lezen en het beleven door uitbeelden en spelen met concreet
materiaal.
Ruimte
Sleutelervaring: onderlinge posities en richtingen in directe omgeving ervaren.
Omschrijving: met mensen, plaatsen en dingen verschillende posities ervaren.
Doel: beleven van erop, erin, eronder, erachter, enzovoort met materialen.
Voorbeeld: met hoepels en of lang touw ontdekken waar je staat of zit en dit benoemen.
Tijd
Sleutelervaring: tijdsbegrip ervaren en vergelijken.
Omschrijving: ervaringen met tijd in gevoel en laten beschrijven of iets kort duurt of lang.
Doel: gevoel van tijd laten ervaren.
Voorbeeld: de stoelendans met muziek erbij. Muziek hard… snel lopen, muziek zacht… langzaam
lopen, muziek stil… zitten.

87 Pedagogisch beleidsplan SPA: “Spelend leren”

Bijlage 6

Materialenlijst

De knutselhoek
Materialen om te mengen en te verven
plakkaatverf
vloeibare behangplak voor
vingerverf
waterverf
ezels
plastic knijpflessen
verfpotten met deksel
kwasten in verschillende maten
bekjes en kuipjes
schoteltjes voor verf
sponzen
wc-papier
oude overhemden als schorten
tandenborstels - eierdozen

Materialen voor tweedimensionale
representaties
potloden
kleurpotloden
waskrijt
stoepkrijt
oliepastelkrijt
schoolbord
viltstiften
stempels en stempelkussen
tijdschriften en catalogi
papier in verschillende maten,
vormen
kleuren en van verschillende
structuur
krantenpapier
aluminiumfolie
carbonpapier
vloeipapier
sitspapier
watjes
papiersnippers
schoenendozen
behangstalen
stukken karton
stempelrubber - restjes stof

Materialen om iets vast en los te maken
-

scharen
draad/touw/wol/katoen
elastiekjes
paperclips
punaises
plakband
afplakband
witte lijm
plaksel
perforator
nietmachines
splitpennen

Materialen voor driedimensionale
representaties
-

klei
speeldeeg met toebehoren
knopen
rietjes
eierdozen
ijsbekertjes
pijpenragers
wasknijpers
stukjes hout
lovertjes
kartonnen kokertjes
papieren zakken
stof, vilt, tapijt, stukken vinyl
veren
stukjes piepschuim
macaroni
doppen
kralen
kurken
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De huishoek
Materialen die kinderen in huis tegenkomen
-

telefoontoestellen
klokken, wekkers
keukentrapje
gereedschapskist
strijkplank op kindermaat, strijkijzer
fauteuil, bank
kleine stofzuiger
stoffer en blik
broodrooster
magnetron
koffers, tassen
koeltas
bureau
kleine tafels en stoelen
staande lamp, schemerlamp, spotje
bedlampje

Materialen voor rollenspel
-

-

spullen voor rollenspel (kapper, boerderij,
brandweer, dokter, restaurant, benzinestation
enz.)
lappen
verkleedkleren
schoenen
hoeden
sieraden
tasjes
spiegel
boodschappenwagentje
boodschappentas
poppen, speelgoedbeesten
poppenbedje, wieg
babyrammelaars, babyslabbetjes en flessen
slaapzak

Keukengerei
-

fornuis, koelkast
aanrecht op kindermaat
potten en pannen
wok
kookgerei
schort
bestek
eierklopper/garde
keukenwekker/zandloper
theepot, koffiekan
fluitketel
koffiezetapparaat
pollepels
opscheplepels
vorm voor ijsblokjes
tosti-ijzer
cakevormpjes

maatbekers
schalen/kommen
bussen/trommels
zeef, vergiet, trechter
pannenlappen
borden, kopjes, bekers, theeglaasjes
lepeltjes
sponsen, vaatdoekjes. handdoeken
servetjes, placemats
plastic fruit, plastic groente
lege verpakkingen van etenswaren
lege potjes, blikjes, zakjes
weegschaal
kroonkurken, knopen - eikels, dennenappels
- kastanjes enz.
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De bouwhoek
Materialen om mee te bouwen
-

grote en kleine blokken
grote holle houten blokken
kartonnen en plastic blokken
(schoenen)dozen
piepschuimplaten en ander verpakkingsmateriaal
melkpakken
stukken tapijt
oude gordijnen, dekens en lakens
stukken hout/planken
buizen
koord/touw
wasknijpers

De zand- en watertafel
-

plastic auto’s, bootjes, visjes enz.
pannen, borden, bestek
bakjes en vormpjes in verschillende maten
plastic buizen
knijpflessen
spuit- en pompflesjes
trechters
zeven/vergieten
maatbekers en -lepels
schepjes
schortjes
zand (evt. vervangen door gedroogde bonen)
erwten, rijst, zaagsel, houtwol

Materialen om te representeren
-

stuur
oud toetsenbord
telefoon
vrachtwagens, autotootjes en poppetjes
in elkaar schuivende planken
houten trein en rails
boerderijdieren en schuur

De ministad
-

lego
k’nex
meccano
knikkers
knikkerbaan
poppetjes
puzzels
plaatjesdomino
vergrootglazen
magneten
weegschalen
ringen, bouten, moeren
haakjes en gaatjesbord
stapelringen
stapelkubussen
materialen om kralen te rijgen
vormblokken
knopen, stenen en schelpen
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De leeshoek
Materialen voor het lezen
Materialen voor het schrijven
-

potloden
krijtjes
gummetjes
oud toetsenbord
viltstiften
typemachine
(rubber) stempels en stempelkussen
paperclips
plakband
linialen
verschillende soorten schrijfpapier
enveloppen
postzegels/stickers

-

prentenboeken in verschillende talen
fotoboeken (van uitstapjes enz.)
boeken die voor kinderen zijn gemaakt
tijdschriften in verschillende talen
zitzakken/bank
kussen(hoek) - lampje
boekenkastje
knuffels

Materialen voor het luisteren
-

Dvd-speler
Dvd’s met liedjes uit verschillende culturen
Dvd’s met verhalen in verschillende talen

De muziekhoek
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Algemeen
-

Dvd-speler
DVD’s/CDs
microfoon
koptelefoon
linten, sjaaltjes, stroken, crêpepapier enz.
knuffels

Muziekinstrumenten voor volwassenen
-

handtrom
bekkens
koebel met houtenklopper
alt-xylofoon met rubber en vilten kloppers
tamboerijn

Muziekinstrumenten voor kinderen
-

-

alles wat van zichzelf ritselt, rammelt en rinkelt
schudinstrumenten met verschillende inhoud
(zand, rijst, bonen enz.)
dichte dozen gevuld met papierproppen,
herfstbladeren, kiezelsteentjes
fluitjes
piep-, rinkel- en ritselvoorwerpen
ronde stokjes, geribbelde latjes
metalen buizen, pvc-buizen
slagwerkinstrumenten
klankschalen
windorgels van bamboe of metaal
lossen klankstaven van metaal met gelijk aantal
kloppers, losse klankstaven van hout met gelijk
aantal kloppers
plastic sambaballen
houten of bamboe ritmestokjes
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