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Geachte lezer, leidster 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. 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
SPO. 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. 2. Het blijft voor SPO 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, betrouwbaar is, hoge
pedagogische kwaliteit levert en afstemming heeft met het onderwijs. SPO werkt dorp- en
wijkgericht, peuters spelen en leren in een Speel-leerhuis in het dorp en de wijk en we werken
samen met partners in de directe omgeving. De Speel-leerhuizen (peutercentra) zijn toegankelijk
voor alle peuters, ook voor peuters die iets extra’s nodig hebben. 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. Niet op alle plaatsen zal aan het brede
school concept op dezelfde wijze vorm en inhoud worden gegeven. Zo vormen, basisschool Sunte
Werfert, Kinderdagverblijf De Kikkerkoning en SPO, vanaf schooljaar 2017 - 2018 het Kindcentrum
Sunte Werfert.
Met alle veranderingen, de verdere doorontwikkeling van het brede school concept en het
ontwikkelen van Kind Centra, wil SPO benadrukken dat het spelenderwijs ontwikkelen voorop blijft
staan en dat het educatieve peuterspeelzaal werk onze belangrijkste activiteit is en blijft.
De Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) exploiteert anno 2017 twaalf peutercentra. Op alle
peutercentra wordt er gewerkt met de educatieve methode ‘Startblokken’. We hebben voor
‘Startblokken’ gekozen omdat dit geen 'schoolse' methode is maar een speelse en integrale aanpak
die de ontwikkeling van kinderen, in een ‘Doorlopende leerlijn’ naar het basisonderwijs, stimuleert.
Op alle peutercentra is er sinds 2017 de plaatsingsmogelijkheid voor peuters vanaf 2 jaar.
Ook dit geactualiseerd pedagogisch beleidsplan oktober 2018 krijgt als titel ‘Spelend leren’ mee.
Met deze titel geven we uitdrukking aan het uitgangspunt dat spelen voorop staat. 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.
Arnhem, 1 januari 2018
Corine Hennekes - Jongsma
Directeur bestuurder
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Deel 1
Het pedagogisch beleid
Spelen met een plan,
Spelen is leren,
Spelen doe je samen!

Stichting Peutercentra Overbetuwe
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1

De context van het zich ontwikkelende (pedagogisch) beleid SPO

1.1
Stichting Peutercentra Overbetuwe in historisch perspectief
In mei 2005 fuseerden de acht Overbetuwse organisaties voor peuterspeelzaalwerk tot één
organisatie: de Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe (SPO). Vanaf 2010 is de juridische vorm
waarin de organisatie met de Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA) functioneert omgevormd tot
een personele unie. De peuterspeelzalen van de SPO staan vanuit hun voorgeschiedenis in een
schoolvoorbereidende traditie. Binnen de SPO wordt gewerkt met de educatieve methode
Startblokken. Het uitgangspunt is dat spelend ontwikkelen en/of leren voorop staat. Dat neemt niet
weg dat ontwikkelingsstimulering aandacht krijgt, dat geldt voor alle kinderen. Sommige kinderen
moeten echter wat extra aandacht krijgen. Met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) spelen we
in op deze vraag. Nu we in 2014 het peuterspeelzaalwerk qua financiering onder de Wet
kinderopvang hebben gebracht hebben we ook onze naam veranderd en gaan wij verder door het
leven als Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO). De personele unie, met voorheen de Stichting
Peuterspeelzalen Arnhem (SPA), blijft onder de naam Stichting Peutercentra Overbetuwe
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.1 Zeker bij een opeenstapeling van sociaaleconomische
risicofactoren geeft dit aanzienlijke problemen bij de ontwikkeling van betrokken kinderen.2 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
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.

1
2

Raming CBS/SCP. (2014).
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.
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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. De Stichting
Peutercentra Overbetuwe levert, als voortzetting van de Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe
(SPO), aan alle zes in de WMO genoemde prestatievelden haar bijdrage. Het gaat daarbij om:
1)
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.
2)
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.
3)
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.
4)
Op bescheiden schaal bieden peutercentra de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk.
5)
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.
6)
Peutercentra vervullen een signalerende rol op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
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:
 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 de SPO 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
8.5 en 8.6.

Pedagogisch beleidsplan SPO: “Spelend leren”

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.
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. SPO 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
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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
Op 21 december 2004 nam de gemeenteraad van Overbetuwe de ’Verordening kwaliteitsregels
peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe’3 aan en legde daarmee vast dat:
 Gemeenten een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun jongste burgers hebben.
 Het peuterspeelzaalwerk binnen de keten van voorzieningen voor 0 - 6 jarigen een belangrijke
plaats inneemt.
 Peuterspeelzaalwerk tot het domein van de lokale overheid behoort en voor een groot deel met
lokale middelen wordt bekostigd.
 De verordening een handvat biedt om beleid te maken op het gebied van peuterspeelzaalwerk,
de verdere professionalisering daarvan en het peuterspeelzaalwerk een duidelijke plek te geven
binnen het lokale jeugdbeleid.
Met het vaststellen van de ’Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Overbetuwe’
gaf de gemeente Overbetuwe aan dat het peuterspeelzaalwerk een vaste plek heeft binnen het
lokale jeugd- en onderwijsbeleid. In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid vervult het
peuterspeelzaalwerk de rol bij het voorkomen van mogelijke onderwijsachterstanden bij de start op
de basisschool. Het peuterspeelzaalwerk is in het kader van het gemeentelijk beleid rond brede
scholen een vaste partner. Op 15 oktober 2013 heeft het college B&W van de gemeente Overbetuwe
(voorlopig) ingestemd met een brede doelgroepdefinitie voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE). Met de aantekening dat doelgroeppeuters op alle voorschoolse voorzieningen terecht zouden
moeten kunnen. Op basis van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE-wet) is
het peuterspeelzaalwerk per september 2014 onder de Wet kinderopvang gebracht, dit wordt de
financiële harmonisatie genoemd. Eind 2013 heeft de gemeenteraad Overbetuwe de Kaderstellende
nota voor de decentralisaties “Uitgangspunten voor een goede ontwikkeling van het sociaal domein”
vastgesteld. In dit document 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
versterking van de eigen kracht van burgers en hun (sociale) omgeving. Er wordt gewerkt in acht
Sociale Kernteams. In februari 2014 is in de raadsvergadering door de gemeenteraad van
Overbetuwe de notitie “Voorschoolse voorzieningen in Overbetuwe: Harmonisatie en invoering
VVE” vastgesteld. Daarmee is de harmonisatie van het product een feit. De gemeente subsidieert
alle organisaties die peuters begeleiden die niet onder de Wko vallen en die voldoen aan de gestelde
criteria en eisen. Vanaf september 2014 volgt de gemeente Overbetuwe in financiële zin het kind en
niet de organisatie. De SPO organisatie is op deze nieuwe manier van financiering niet ingericht. Voor
SPO betekent dit een behoorlijke omslag. In het raadsvoorstel is opgenomen dat er begin 2015 een
voortgangsrapportage zal komen. Er werd in de raadsvergadering februari 2014 door de raad een
amendement aangenomen bedoeld om de wethouder ruimte te bieden met een afgewogen voorstel
te komen m.b.t. de extreem hoge huren. De extreem hoge huren mogen niet leiden tot sluitingen
van peutercentra. Spreiding van peuterwerk is een punt waar de politiek op wil sturen.
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.4 De ambitie van de gemeente Overbetuwe is er op gericht dat kinderen goed
voorbereid naar groep 3 van het basisonderwijs gaan. Daarom dienen er voldoende algemene
toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor jonge kinderen in de Overbetuwe
3
4

Gemeente Overbetuwe. (2004). Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Overbetuwe , 2005.
Leseman, P., Leij, . van der (2004). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode.
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aanwezig te zijn die de ontwikkelingskansen 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 kinderen 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. Zie verder: Hoofdstuk 6.3.
1.6
De brede school
De SPO is in de gemeente Overbetuwe volop betrokken bij de ontwikkeling van het brede
schoolconcept. De SPO stelde in de brochure ‘Het peuterspeelzaalwerk de vanzelfsprekende partner
binnen de brede school’ de mogelijke specifieke functies van de peuterspeelzaal binnen de brede
school vast.5
Doelstelling brede school
Het vergroten van de onderwijs- en ontwikkelingskansen van kinderen (0 - 12 jaar) en hun ouders.
Dit gebeurt door scholen op te nemen in een netwerk van sociale-, sportieve-, gezondheids- en
zorgvoorzieningen en het versterken van de sociale structuur door in de wijken een laagdrempelig,
samenhangend en vraaggericht aanbod te verzorgen. De brede school is een concept en niet persé
fysiek aan één gebouw gebonden. Er is (nog geen) sprake van een krachtige pedagogische
leeromgeving.
Gemeentelijk visie op de brede school
De partners van de brede scholen in Overbetuwe hebben een gezamenlijke visie geformuleerd:
Samenwerking: Professionals uit verschillende sectoren geven gezamenlijk vorm aan een sluitend
netwerk van voorzieningen voor kinderen en hun ouders in de wijk. Hierbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van elkaars deskundigheid.
Kwaliteit: De brede school streeft naar een kwalitatief hoogstaand en dekkend voorzieningenniveau.
Hierbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen/behoefte van burgers
en maatschappelijke instellingen.
Optimaal ruimtegebruik: Door de gebouwen multifunctioneel te gebruiken en de functionaliteit en de
effectiviteit te vergroten, wordt het ruimtegebruik hiervan geoptimaliseerd.
Ontmoeting: Door de realisatie van brede scholen creëert de brede school een middelpunt in de wijk
of dorpskern, met als doel de ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen.
Bieden van ontwikkelingskansen: Door het bijeenbrengen van in elkaars verlengde liggende functies
en activiteiten, biedt de brede school ontwikkelingskansen aan kinderen en jongeren, ouderen,
zorgbehoevenden en gehandicapten.
Ontwikkeling van brede school naar een Integraal Kind Centrum (IKC)
Het IKC is de verdere doorontwikkeling van de brede school en ontstaat door samenwerken of
integreren van organisaties zoals de peutercentra, kinderopvang met de ‘Doorgaande leerlijn’ naar
het Basisonderwijs en met (Zorg)instellingen zoals het Consultatiebureau, JGZ en het Sociaal
Kernteam Jeugd met de jeugd- en gezinscoaches. Dit wordt ondersteund en gestimuleerd door
wetgeving en door de gemeentelijke- en landelijke politiek van de afgelopen jaren. Met al deze
ontwikkelingen in het verschiet is en blijft voor de SPO het uitgangspunt gelden dat spelend
ontwikkelen en/of leren voorop staat.

5

SPO. (2005). Het peuterspeelzaalwerk de vanzelfsprekende partner binnen de 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.6 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. De SPO voert haar
activiteiten uit vanuit de overtuiging dat peuters een andere manier leren en ontwikkelen dan
basisschoolkinderen. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Het peutercentrum is een plek om
te spelen. In het peutercentrum kunnen kinderen door te spelen zich verder ontwikkelen en leren.
De SPO ziet het peutercentrum als een educatieve basisvoorziening voor kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar. De SPO vindt het van wezenlijk belang dat de peuters plezier beleven aan het
peutercentrum (de spelletjes en activiteiten). Dit betekent voor de SPO 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. De SPO vindt het van wezenlijk belang dat de peuters plezier beleven aan het peutercentrum (de
spelletjes en activiteiten). Dit betekent voor de SPO dat ‘het spelen’ voorop blijft staan.
2. De SPO vindt het van groot belang om de peuter, tijdens zijn verblijf op het peutercentrum
(binnen de mogelijkheden die de lokale overheid de SPO biedt), te begeleiden en te stimuleren
in zijn ontwikkeling. Uit dit uitgangspunt mag geconcludeerd worden dat het bij de activiteiten
op het peutercentrum van de SPO allereerst gaat om de pedagogische begeleiding van het kind.
Waarbij in de begeleiding en het stimuleren aangesloten wordt op het bij het kind van nature
aanwezige ontwikkelingspotentieel.
3. De SPO wil als het gaat om volgen en signaleren ieder kind op een systematische, methodische
wijze volgen in zijn ontwikkeling.
4. De SPO vervult, als het gaat om stoornissen in de ontwikkelingen van het jonge kind een
preventieve rol. Het peutercentrum is gezien haar karakter bij uitstek een voorziening waar in
een vroegtijdig stadium eventuele (taal) achterstanden en ontwikkelingsproblemen bij kinderen
ontdekt en aangepakt kunnen worden.

6

Parreren, C.F. (2007). Ontwikkeling van het jonge kind in de basisschool.
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5. De SPO draagt, als het gaat om het vormgeven van de ‘Doorgaande ontwikkelingslijn’, zorg voor
de overdracht van gegevens over de ontwikkeling van een kind (met toestemming van de
ouders) aan de basisschool. De SPO levert, als dat noodzakelijk is, een bijdrage aan het
ontwikkelen van zorgroutes en zorgt voor samenwerking en afstemming met andere
voorzieningen/instellingen zoals bijvoorbeeld het basisonderwijs en consultatiebureaus.

3

Het peutercentrum

3.1
Functie van het peutercentrum
Het peutercentrum is een plek om te spelen. Spelen 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 socialeemotionele-, 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. Daarmee is nog
niet alles gezegd. Omdat de uitgangspunten zoals verwoord in de kaderstellende nota
‘Uitgangspunten voor een goede ontwikkeling van het sociaal domein’ zijn veranderd zal ook de SPO
haar beleid en aanbod afstemmen op gemeentelijk 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’.
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Model: Samenleven, spelen en leren in veerkrachtige dorpen

SPO sluit ook in haar werkwijze aan bij het achterliggende idee voor een goede ontwikkeling van het
sociaal domein”. Eigen kracht van burgers, preventie, een sociaal netwerk (onderwijs / werk /
recreatie / participatie / informele zorg), basisvoorzieningen zijn daarbij de sleutelbegrippen.
De SPO werkt dorpsgericht, peuters spelen en leren in een Speel-leerhuis in het dorp en we werken
samen met partners in de dorpen. De Speel-leerhuizen (peutercentra) zijn toegankelijk voor alle
peuters zowel reguliere als ook de peuters die iets extra’s nodig hebben. Vanaf 2009 heeft SPO een
samenwerkingsconvenant afgesloten met MEE. De samenwerking is gericht op het ondersteunen
van peuterleidsters en ouders als het gaat om kinderen met een ontwikkelings- en/of zorgvraag.
De huidige werkwijze wordt ingebed in de nieuwe werkwijze met het werken met sociale kernteams
en dan vooral met het team jeugd en gezin. De professional van het sociaal kernteam team jeugd en
gezin wordt - als het goed is - een bekend gezicht en het eerste aanspreekpunt voor leidsters als het
gaat om vragen en problemen rondom opvoeden. Daarnaast wil de SPO nog meer dan voorheen de
samenwerking blijven opzoeken met basisscholen, kinderopvangorganisaties, kernteams en
zorginstellingen. Er is in de afgelopen jaren rondom het jonge kind een ontwikkeling van integrale
ketenontwikkeling op gang gekomen die, zo zich laat aanzien, zich zal door ontwikkelen tot een
basisvoorziening op dorpsniveau 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).
2015 is het jaar van transitie waarin we onze dienstverlening middels innovatie zullen
doorontwikkelen. Wij gaan producten en diensten ontwikkelen die onze klanten/ouders echt willen.
Het leidende principe is dat beleid en uitvoering binnen het sociale domein gericht zijn op de
versterking van de eigen kracht van burgers en hun (sociale) omgeving.
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
taalachterstand of kinderen die daartoe een risico lopen, door het aanbieden van veelzijdige en
passende speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het peutercentrum wil dan ook een
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ontwikkelingsgerichte, preventieve voorschoolse basisvoorziening zijn voor alle kinderen van 2 ½ tot
4 jaar maar ook vorm en inhoud geven aan de ‘Doorgaande ontwikkelings- en leerlijn’.7
3.3
Kerntaken van het peutercentrum
De volgende kerntaken komen direct voort uit deze kernopdracht:
 Ontwikkelingsgericht: elke peutercentrum heeft tot taak om de brede ontwikkeling van alle
peuters te stimuleren. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van de sociaal-emotionele-, spraaken taal-, creatieve-, motorische-, zintuigelijke- en cognitieve vaardigheden. 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 zorgen 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 geschiedt door:
 Vanuit een duidelijk pedagogisch kader doelbewust met de ontwikkeling en de begeleiding van
het kind op het peutercentrum bezig te zijn.
 Op een gerichte, bewuste en herkenbare wijze uitnodigende speelsituaties te creëren.
 Passend spelmateriaal aan te bieden en ruimtes uitdagend en stimulerend in te richten.
 Professionele pedagogisch medewerkers, die actief (individueel en groepsgewijs) inspelen op wat
het kind aangeeft, zonder dat er toegewerkt wordt naar ‘eindtermen’ of naar van tevoren
vastgestelde en te behalen ontwikkelings- en leerresultaten.
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
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.
In een peutercentrum staat het kind centraal. Elk peutercentrum moet aan ieder kind die aandacht
en zorg kunnen geven die het nodig heeft. Dat is inherent aan de kernopdracht ‘het creëren van
optimale ontwikkelingskansen’. Bij een (dreigende) ontwikkelingsachterstand van kinderen kan deze
brede stimuleringstaak geïntensiveerd worden in een stimuleringstaak op maat. Juist een
peutercentrum is de plek bij uitstek waar kinderen met een ontwikkelingsachterstand iets extra’s
geboden kan worden, zonder dat in de richting van behandeling of specialistische hulpverlening gaat.
7

VOG-project ‘Sterk Peuterspeelzaalwerk’. (2001). Peuterspeelzaalwerk in de 21e eeuw.

Pedagogisch beleidsplan SPO: “Spelend leren”

15

Vorm en inhoud geven aan de ‘Doorgaande ontwikkelings- en leerlijn’
Een peutercentrum is een schakel in de ontwikkelketen van kinderen en daarmee een essentiële
partner in de uitvoering van het lokaal jeugdbeleid. Partner zijn in het lokaal jeugdbeleid betekent
onder meer dat peutercentra hun aanbod in samenhang met andere voorzieningen realiseren.
Dit geldt in het bijzonder voor het realiseren van de sluitende aanpak voor 0 - 6 jarige kinderen: dat
vraagt om samenwerking met andere voorzieningen, om afstemming en overleg.
In de leeftijd van 0 tot 6 jaar komen kinderen met verschillende voorzieningen in aanraking.
Ingedeeld naar opvolgende leeftijdscategorieën komt na het peutercentrum het basisonderwijs.
Voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen is het van belang dat de overgang van het
peutercentrum naar de basisschool goed verloopt. Ook is het mogelijk dat een kind in dezelfde
leeftijdsfase van verschillende voorzieningen gebruik maakt, bijvoorbeeld van het consultatiebureau
en het peutercentrum. Concreet betekent het vormgeven van de ‘Doorgaande ontwikkelingslijn’ voor
ieder peutercentrum:
Op het niveau van het individuele kind:
 Overdracht van gegevens over de ontwikkeling van een kind richting onderwijs en indien
gewenst naar andere bij het kind betrokken instanties (altijd met toestemming van de ouders).
 Doorverwijzing als een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen het
peutercentrum geboden kan worden. Dit noemt men ook wel het gebruik maken van
ontwikkelde zorgroutes. Afstemming van de zorg voor het kind kan dan wenselijk zijn (altijd met
toestemming van ouders).
Op het niveau van voorzieningen:
 Samenwerking en afstemming van aanpak en werkwijze met partners als onderwijs,
consultatiebureaus en andere organisaties.
3.5
Ouderbetrokkenheid en Actief Ouderschap
Het thema ouderbetrokkenheid is van groot belang en wordt ook binnen Startblokken onderkend.
Ouders en pedagogisch medewerkers zijn partners in de opvoeding.
Model: Matrix Actief Ouderschap

Uit de literatuur maar ook uit de praktijk blijkt dat actieve betrokkenheid van ouders thuis een
grotere bijdrage levert aan de ontwikkeling van een kind. Het vergroot ontwikkelingsmogelijkheden
en onderwijskansen van kinderen. 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
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dat wij de ouderbetrokkenheid willen verbeteren. Het is de bedoeling dat ieder peutercentrum een
eigen passend locatiegebonden werk- ouderbeleidsplan gaat maken. Daarnaast zal er op ieder
peutercentrum 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. Het is overigens de oudercommissie zelf die haar eigen reglement definitief vaststelt.
Zie voor participatie van en overleg met ouders/verzorgers, de oudercommissie en actief ouderschap:
Hoofdstuk 4.8 en 8.14 en de site: www.actiefouderschap.nl.
3.6
Passende kinderopvang
Om het bieden van ‘Passende kinderopvang’ op termijn te bevorderen en ook verantwoord uit te
kunnen voeren heeft SPO uit het innovatiefonds van de gemeente Overbetuwe een subsidie
aangevraagd en gekregen. De subsidie is besteed aan deskundigheidsbevordering. Het bieden van
‘Passende kinderopvang’ sluit goed aan bij het beleid van SPO namelijk om kinderen met een
ontwikkelingsvraag en/of achterstand in hun eigen omgeving, binnen een (VVE)-peutercentrum, op
te vangen en te ondersteunen. Kinderen ‘die iets extra’s nodig hebben’ moeten en mogen daarvan
niet worden uitgesloten.
3.7
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.
3.8 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, Zomerfeest, Vaderdag, Moederdag enz.).
3.9
Vrijwilligers 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. Ook worden op enkele peutercentra
vrijwilligers als derde ‘medewerker’ ingezet. Alle vrijwilligers moeten een verklaring omtrent gedrag
(VOG) kunnen overleggen. De kosten van deze VOG kunnen bij de SPO worden gedeclareerd.
Ook heeft de SPO een aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers afgesloten. Daarnaast
ontvangen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding. SPO vindt het van belang om te investeren in
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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.
3.10 Vereist opleidingsniveau pedagogisch medewerkers
Nu alle 12 peutercentra van de SPO onder de Wet kinderopvang (Wko) vallen en aan de Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) hogere eisen worden gesteld moeten alle pedagogisch medewerkers
beschikken over een relevant diploma op minimaal MBO-niveau. Daarnaast moet iedere leidster
werkzaam op het VVE-peutercentrum in het bezit zijn van een VVE-certificaat (Startblokken). In de
Wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers die op een VVE-peutercentrum 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).
3.11 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
SPO continu geschoold en bijgeschoold. Aan de bij- en nascholingsactiviteiten wordt vorm en inhoud
gegeven middels het jaarlijkse opleidingsplan.
3.12 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).
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.
3.13 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
gezondheid en welke maatregelen daartoe zijn genomen teneinde de risico’s te voorkomen dan wel
te beperken. Zie verder: Hoofdstuk 8.2.
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4

Startblokken en de ontwikkeling van kinderen op het peutercentrum

4.1
Inleiding
De SPO vindt het van wezenlijk belang, u las het al eerder, dat peuters plezier beleven aan het
peutercentrum (de spelletjes en de activiteiten). Dit betekent voor de SPO dat ‘het spelen’ voorop
staat. Elke peuter ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. De SPO stelt zich ten doel
de kinderen optimale mogelijkheden te bieden tot de ontwikkeling van zijn unieke kwaliteiten. Dit
doen we middels Het aanbieden van een programma, het volgen en stimuleren van kinderen, het
signaleren van mogelijke ontwikkelingsstoornissen en het vormgeven aan een ‘Doorgaande
ontwikkelingslijn’. We willen zo een bijdrage te leveren aan zijn/haar ontwikkeling en de overgang
naar het basisonderwijs voor de peuter te vergemakkelijken.
4.2
Startblokken
Er wordt op alle SPO peutercentra gewerkt met het educatieve programma Startblokken.
Dat is een gecertificeerd VVE-programma. Startblokken is geschikt voor alle kinderen van 2 tot 6 jaar
die een peutercentrum en/of groep 1 tot en met 2 van de basisschool bezoeken. Het programma
kan goed ingezet worden ten behoeve van kinderen met een (taal)achterstand en/of
ontwikkelingsprobleem (doelgroepkinderen).
Het programma heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dat betekent dat de methode aansluit op
de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen in de groep en tegelijk
aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Omdat de
ontwikkelingsmogelijkheden en interesses per situatie en voor elk kind verschillen, wordt er niet met
een voorgeschreven structuur of gesloten werkplan gewerkt. In plaats daarvan voorzien de
programma's in 'bouwstenen', deze zijn:
 het activiteitenaanbod
 thematisch aanbod
 het pedagogisch handelen
 observeren en registreren
 organisatie van de groep
 samenwerking met ouders/verzorgers8

8

Frea Janssen-Vos & Bea Pompert. (2003). Startblokken van Basisontwikkeling.
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4.3
Startblokken; de achterliggende theorie
Aan de Russische psycholoog Semjonovitsj Lev Vygotsky (1896 - 1934) zijn veel
onderwijsvernieuwers schatplichtig. Hij wilde al in zijn tijd de ontwikkeling van een kind niet
vastleggen op de kalenderleeftijd of vaststellen aan de hand van proeven van bekwaamheid.
 Lev Vygotsky heeft het begrip ‘Zone van de Naaste Ontwikkeling (ZNO)’ ontwikkelt als een
sleutelrol in de ontwikkeling van intelligentie en denken. De zone van de naaste ontwikkeling is een
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.
 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-, motorischeen cognitieve ontwikkeling van alle kinderen (competenties) moet stimuleren.
 Micha de Winter, bijzonder hoogleraar pedagogiek 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.9
4.4
De belangrijkste voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de kinderen
In de eerste plaats moet gezorgd worden dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen.
Dan ontstaat er ruimte en vrijheid om tot actie te komen, te onderzoeken, contacten te leggen,
nieuwsgierigheid te ontplooien en vertrouwen op te bouwen in zichzelf en in anderen. In de tweede
plaats is het belangrijk dat kinderen in sociaal opzicht sterker worden. Door het samenspelen en
samenwerken met andere kinderen worden ze daarin ook ‘competenter’ ofwel sociaal vaardiger.

9

Micha de Winter. (2002). Verslag conferentie ‘Sociale Competentie in beeld’.
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Sociale ontwikkeling vraagt ook om enige zelfstandigheid, leren om meer verantwoordelijk te zijn
voor je eigen handelen en je enigszins mee verantwoordelijk te voelen voor een ander. Daarom hoort
zelfredzaamheid bij de sociale competenties. Ook communicatie is een sociale vaardigheid. Voor
jonge kinderen is het in eerste instantie van belang dat zij gemotiveerd zijn om met anderen te
communiceren en dat zij daartoe zowel de niet-talige als talige middelen leren inzetten. Dan is er
een basis om hun taalvaardigheden uit te breiden. Taalvaardigheden zijn nodig om zowel op het
gebied van communiceren als van sociale competenties verder te komen. Het is van belang dat
kinderen hun taalvaardigheden uitbreiden en steeds meer willen en kunnen inzetten in de dagelijkse
handelingen en gebeurtenissen. Streefdoelen m.b.t. de taalontwikkeling, het woord zegt het al het,
zijn doelen die niet op korte termijn bereikt worden, maar waar je wel vanaf het allereerste moment
doelgericht aandacht aan besteedt. Daarenboven beschikken de pedagogisch medewerkers over een
aantal middelen of mogelijkheden om de ontwikkeling van hun kinderen optimaal te ondersteunen
en te stimuleren. Samenvattend kan gesteld worden dat voor een goede ontwikkeling van een kind
het volgende van belang is:
1. De houding van de pedagogisch medewerkers van het peutercentrum. Zij ondersteunen wat de
kinderen doen en helpen hen daarbij.
2. Het spelen dat de ontwikkeling van het kind ten goede komt.
3. Het aanwezig zijn van speelmateriaal, dat in relatie tot het zich ontwikkelende kind, voldoende
uitdaging biedt en aansluit op de leeftijd van in dit geval de peuter en zijn belevingswereld.
1)
De houding van de pedagogisch medewerkers van het peutercentrum
De houding van de pedagogisch medewerker wordt gebaseerd op een vijftal kenmerken.
Een pedagogisch medewerkster:
 Gaat uit van de autonomie van het kind.
 Ondersteunt het spel van kinderen dat gericht is op het uitbreiden van ervaringen en
activiteiten door sensitief en responsief te handelen.
 Gaat respectvol om met kinderen.
 Hanteert een probleemoplossende aanpak bij het oplossen van conflicten tussen kinderen.
 Sluit aan bij wat kinderen al kunnen.
De autonomie van het kind
Kinderen hebben een sterke drang om groot te worden, om bepaalde vaardigheden onder de knie te
krijgen. In hun ontwikkeling is hun eigen ik dan ook een belangrijke drijfveer. Het zelf doen, zelf
oplossingen bedenken voor obstakels die op je weg voorkomen, is voor peuters een groot genot.
De houding van de pedagogisch medewerker is dan niet: ‘Ik weet en kan meer dan jij, dus zal ik het je
vertellen en voordoen’, maar zij gaat uit van de vraag: ‘Wie ben je, wat wil je en wat kan ik doen om
je daarbij te helpen’?
Ondersteuning van het spel
Spel is onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Daarom is een veilige, uitnodigende,
krachtige en rijke omgeving van belang. Talloze vaardigheden worden via het spel verworven en
geoefend. Voor jonge kinderen is leren nog synoniem aan spelen. De hele motorische ontwikkeling
verloopt via het spel, bijvoorbeeld fietsen en schommelen. Ook worden de zintuigen aangesproken
en geoefend; materialen worden verkend. De denkontwikkeling wordt gesimuleerd, al spelend leert
het kind onderscheid te maken tussen groot en klein, hoog en laag, dicht en open, licht en zwaar.
Actief betrokken zijn bij spel leidt tot 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. Door te
spelen onderzoeken kinderen de aard, functie en werking van de dingen. Met sensitief en responsief
handelen wordt bedoeld dat pedagogisch medewerkers gevoelig zijn voor wat kinderen aan signalen
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geven over hun behoeften en verlangens en dat zij daarop begrijpend en helpend reageren, zodat
een kind weet dat die pedagogisch medewerker er voor hem of haar is en hem ook graag mag.
Respectvol omgaan met kinderen
Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers zichzelf zijn en dat ze een positieve invloed op de
kinderen uitoefenen. De ervaring van wederkerigheid en wederzijds respect, die eigen zijn aan
oprechte relaties, ondersteunt en stimuleert. Kinderen spelen met overgave en ook met een
ongelooflijke ernst. Het is uitdrukking van hun beleving, van hun werkelijkheid. Het is belangrijk dat
zij zich volkomen serieus genomen voelen in hun eigen manier van beleven en het ontdekken van de
wereld. Het vraagt van de pedagogisch medewerker inleving in wat het spel voor een kind betekent
en om het kind te begrijpen in zijn ontwikkelingsdrang en zijn fantasie. Vanuit deze inleving ontstaat
vanzelf de juiste houding om een kind bij zijn spel te begeleiden.
Hanteren van een probleemoplossende aanpak
Als kinderen aan het spelen zijn kunnen er conflicten ontstaan. 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 zelf de
kwestie op te lossen in plaats van hen te straffen omdat hun sociale vaardigheden te kort schieten.
De probleemoplossende benadering is geschikt voor jonge kinderen. Als kinderen van jongs af aan
oefenen in het oplossen van conflicten, hebben ze als volwassenen bijna alle vaardigheden die ze
nodig hebben en zijn ze gewend die te gebruiken.
Aansluiten bij wat kinderen al kunnen
Pedagogisch medewerkers staan open voor wat kinderen voelen, denken, willen en kunnen. Ze zien
zichzelf niet als een alwetende, maar stellen zich op als partners van de kinderen. Ze doen
enthousiast met de kinderen mee, volgen hun aanwijzingen op en nemen bereidwillig de rollen op
zich die de kinderen hen geven.
2)
Spelen en de ontwikkeling van de peuter
In de peutercentra van de SPO staat het spelen van kinderen voorop. Spelen is leuk voor kinderen.
Al spelend ontwikkelt het kind zich op de onderscheiden ontwikkelingsgebieden, te weten:
de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling, de creativiteitsontwikkeling, de
ontwikkeling van de motoriek, de ontwikkeling van de zintuigen en de cognitieve ontwikkeling.
Na onderstaand kort overzicht van de onderscheiden ontwikkelingsgebieden, wordt hierop in het
volgende hoofdstuk 5 uitvoeriger en met voorbeelden verder op ingegaan.
De sociaal-emotionele ontwikkeling: Heeft betrekking op de ontwikkeling van kinderen in het
omgaan met anderen. Kinderen hebben een spontane, natuurlijke drang in zich om contacten met
mensen aan te gaan. Via het spel kunnen kinderen bijvoorbeeld leren hun emoties te verwerken, hun
gevoel voor eigen waarde te ontwikkelen en leren samen te werken.
De spraak- en taalontwikkeling: Via de taal en spraak ondersteunt en ordent een kind zijn spel.
Bijvoorbeeld als het een speelgoedvrachtauto 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. In de
poppenhoek is maar al te vaak een goede imitatie van vader of moeder te horen. Door te praten met
en tegen de kinderen, door gebeurtenissen en voorwerpen duidelijk te benoemen leren kinderen
omgaan met taal. Taal gebruiken we de hele dag, we zorgen voor een groot en begrijpelijk
taalaanbod. Pedagogisch medewerkers passen hun taalgebruik aan het niveau van het kind aan,
gebruiken de taal correct en gaan niet kinderlijk praten.
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De creativiteitsontwikkeling: 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
kun je blokken doen, maar met een andere peuter erin maken ze er een kinderwagen van, of als je
toetert terwijl je duwt is het ineens een auto geworden. Ook met klei kun je heel creatief bezig zijn.

De motorische ontwikkeling: Spelen is voor kinderen een goede manier om hun motoriek te oefenen.
Afhankelijk van de spelsoort oefenen ze ofwel de grove motoriek (door te klimmen, te fietsen) ofwel
de fijne motoriek (door bijvoorbeeld puzzelen, met Lego/Duplo te bouwen).
De ontwikkeling van de zintuigen: De peuters ontdekken al spelend de wereld. Dat ontdekken gaat bij
peuters nog helemaal via ruiken, voelen, proeven, betasten, enzovoort. Hierdoor oefenen ze als het
ware onophoudelijk hun zintuigen.
De cognitieve ontwikkeling: Via het spelen doen kinderen allerlei (cognitieve) kennis op. Door te
bouwen leren peuters bijvoorbeeld het ordeningsprincipe. Ze ervaren al gauw dat een toren van
kubussen alleen blijft staan als je werkt van groot naar klein.
3)
De keuze van het spelmateriaal
Als de keuze van het spelmateriaal aan de peuters zelf wordt overgelaten dan is de keuze
gemakkelijk. Peuters kunnen met van alles en nog wat spelen. Alleen al een lege rol wc-papier kan ze
eindeloos boeien. Op het peutercentrum behoort dergelijk ‘kosteloos materiaal’ dan ook tot de vaste
inventaris. Er is verder een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan speelmateriaal. Het speelgoed is voor
de peuters veilig, duurzaam en stevig. Het allerbelangrijkste is uiteraard, dat het speelmateriaal aan
moeten sluiten bij de ontwikkelingsfase waarin de peuter zich bevindt. Het peutercentrum wil verder
zo dicht mogelijk aansluiten bij wat peuters buiten het peutercentrum meemaken en beleven, zoals
thuis (herkenbaarheid). Aansluitend op de al in dit hoofdstuk genoemde ontwikkelingsgebieden zijn
er in de peutercentra van de SPO dan ook minimaal de volgende speelmaterialen aanwezig:
 Er is een kookhoek met pannetjes, borden bekers, kopjes, bestek waar de ene maaltijd na de
andere wordt getoverd.
 Een poppenhoek met poppen, ledikanten, poppenwagens en poppenkleertjes. Het vaderen en
moederen is daarmee een geheel vertrouwd tafereel op het peutercentrum.
 Een verkleedkist, daarin vinden de peuters van alles: rokken, jurken, truien, hoeden, shawls,
schoenen met hoge hakken enzovoort.
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Een bouw- en constructiehoek waar de peuters kubussen kunnen opstapelen en torens kunnen
bouwen van ringen op elkaar en dergelijke. Vaak staat daar ook een garage met auto’s in alle
soorten en maten en is er een trein en rails.
Op iedere peutercentrum is er een dokterskoffertje aanwezig, waarmee het doktertje spelen
uitvoerig kan worden geoefend.
Vaak is er een klimhuis gecombineerd met glijbaan en zijn er ballen van hele grote tot kleine.
Een voorleeshoek, die ruimschoots voorzien is van prentenboeken, die de peuter alleen, of
samen met de pedagogisch medewerker kan inkijken.
Een onmisbaar element is zand. Op de meeste peutercentra is dan ook een zandbak, of een
zandtafel waarin of waaraan peuters kunnen spelen.
Verder zijn er puzzels. Ze kunnen met Lego/Duplo bouwen, of spelletjes doen zoals het Lottospel, Dominospel en spelletjes met kleuren en vormen.
Muziek maken gebeurt met eigen instrumenten en/of er is een CD-speler met cd’s met
peuterliedjes, die door de peuters enthousiast worden meegezongen.
Er zijn materialen als klei, verf, wasco, kleurpotloden en lijm om stukjes papier, of bij voorbeeld
stukjes textiel mee op te plakken.

Daarnaast zijn er ook activiteiten en inhouden nodig die voor kinderen persoonlijk van betekenis zijn
en die tevens ontwikkeling bevorderend zijn. Betekenisvolle activiteiten zijn die activiteiten die
passen bij wat een kind graag doet en die het persoonlijk als zinvol en interessant ervaart. Je kunt
daarbij denken aan: sinterklaas en kerst, verjaardagen vieren, op visite gaan etc.
4.5
Ontwikkelingsgerichte pedagogiek en methodiek
Startblokken gaat uit van een ontwikkelingsgerichte pedagogiek en methodiek. Er wordt aangesloten
bij de ontwikkelingsmogelijkheden waarover kinderen al beschikken. Een kind leert het meest in een
zone van naaste ontwikkeling. Deze zone moet je jezelf voorstellen als een gezamenlijke situatie of
activiteit, die past bij wat een peuter al zelfstandig wil en kan en die tegelijkertijd nieuwe interesses
en handelingsmogelijkheden uitlokt zodat de peuter ook activiteiten onderneemt die het nog niet
helemaal zelf kan. Het ontwikkelingsgerichte principe is dat kinderen leren als ze kunnen rekenen op
de hulp van een ‘meerwetende’ of ‘meerkunnende’ partner die datgene voor haar rekening neemt
wat een kind nog niet zelfstandig kan. De inbreng van kinderen zelf is van belang om dat het dan
beter lukt om dat wat je zelf van belang vindt, goed te verbinden aan wat kinderen willen en kunnen
leren en doen. Er wordt van een ontwikkelingsgerichte ‘methodiek’ gesproken. Het is een woord dat
misschien afschrikt omdat het meteen doet denken aan de methodes in het onderwijs. Maar binnen
Startblokken willen we daarmee aangeven dat pedagogisch medewerkers een bepaalde werkwijze
hanteren. Ze handelen niet alleen maar spontaan of willekeurig, maar vooraf overdacht, voorbereid
en gepland. Deze aanduiding wordt gebruikt omdat het vooroordeel nog steeds heerst dat je
vrijblijvend en intuïtief te werk gaat als je de inbreng van kinderen serieus neemt en spelactiviteiten
een centrale plaats geeft. Methodisch handelen wil zeggen dat je systematisch te werk gaat; in het
kiezen en het ontwerpen van activiteiten waarbij je de inbreng van kinderen nodig hebt, in de hulp
en begeleiding die je geeft, in de organisatorische maatregelen en in de observaties en registraties.
Het is van belang niet volgens een voorgeschreven structuur of volgens een gesloten werkplan of
methode te werken; maar je gebruikt wel bronnen en methodische aanwijzingen om zelf de juiste
handelingsbeslissingen te kunnen nemen.
4.6
Doorgaande lijnen
De ontwikkelingsgerichte aanpak en methodiek loopt door in de basisschool zodat pedagogisch
medewerkers en leerkrachten samen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces zorg kunnen
dragen. Startblokken sluit aan op Basisontwikkeling omdat het pedagogisch-didactisch handelen van
de leerkrachten op dezelfde principes is gebaseerd als van de pedagogisch medewerkers bij
Startblokken.
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Model: Doelen van Basisontwikkeling, uit ‘Startblokken van Basisontwikkeling’.

De afstemming tussen voorschoolse - en schoolse periode is op deze manier dus verankerd in het
handelen van de volwassenen.
4.7
Ontwikkelingsvolgmodel (HOREB)10
HOREB staat voor: Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren. De (digitale) HOREB is
een toegankelijk en effectief hulpmiddel. Dit observatie-instrument is ingebed in het programma
Startblokken (voor de peuters) en Basisontwikkeling (voor de onderbouw van het basisonderwijs).
Leidraad voor het pedagogisch handelen in Startblokken zijn de kernactiviteiten: spel- en
constructieve activiteiten en activiteiten met verhalen, boeken en teksten.
In Basisontwikkeling zijn deze activiteiten uitgebreid met gespreksactiviteiten, lees- en
schrijfactiviteiten en reken- en wiskundeactiviteiten. Aan elk van deze kernactiviteiten is een
observatiemodel verbonden dat is afgeleid van de ontwikkelingsperspectieven. Deze modellen
helpen om de ontwikkeling van de activiteiten zelf goed te kunnen volgen en een goed beeld te
krijgen van de ontwikkelings- en leerprocessen die door die kernactiviteiten gestimuleerd worden.
De observatiemodellen zijn gericht op vijf aandachtsgebieden:
1. Betekenissen en motieven van kinderen: is er bijvoorbeeld sprake van actieve betrokkenheid
en nemen ze initiatieven.
2. De activiteit zelf: zit er ontwikkeling en voortgang in.
3. Taal-denken binnen de activiteit: benoemen en beschrijven, bijvoorbeeld redeneren en
gebruik van schema’s.
4. Brede ontwikkeling binnen de activiteit: zoals samen spelen, reflectie, zelfsturing.
5. Specifieke kennis en vaardigheden binnen de activiteit: bijvoorbeeld motorische
vaardigheden en gebruik van instrumenten.

10

HOREB voor Startblokken. (2002). Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren.
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4.8
Participatie van en overleg met ouders/verzorgers
Ouders vormen niet de primaire doelgroep van het peutercentrum. Om kinderen optimale
ontwikkelingskansen te bieden heeft elk peutercentrum echter wel degelijk een taak ten opzichte
van de ouders. De sluitende aanpak, het vormgeven van de ‘Doorgaande ontwikkelingslijn’, zal in de
eerste plaats tussen het peutercentrum en ouders/de thuissituatie vormgegeven moeten worden.
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 informatieuitwisseling als opvoedingssteun. Daarnaast blijken peutercentra in toenemende mate voor ouders
op het gebied van opvoeding een vraagbaakfunctie te vervullen. Door het laagdrempelige karakter
leggen ouders vrij gemakkelijk vragen, zorgen en/of andere opvoedkwesties neer bij het
peutercentrum. Peutercentra hebben ten aanzien van opvoedingsvragen een verwijzende taak en
fungeren als intermediair bij het tot stand brengen van een aanbod op het terrein van
opvoedingsondersteuning. Het uitvoeren van dit aanbod moet door daarin gespecialiseerde
deskundigen gebeuren. Peutercentra zijn voor ouders met jonge kinderen vaak een belangrijke
dorps-, wijk- of buurtvoorziening.
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders/verzorgers niet pas op het moment van de overgang van
het peutercentrum naar de basisschool horen hoe het gaat met de ontwikkeling van hun kind vindt
met de ouders zeer regelmatig ‘tussendoor overleg’ plaats. Als ouders in een vroeg stadium op de
hoogte zijn gehouden van belangrijke zaken, dan kan gekeken worden wat kan/moet gebeuren.
Ouders komen zo ook bij de overgang naar de basisschool niet voor onverwachte situaties te staan.
Na het invullen van het overdrachtsformulier maakt de pedagogisch medewerker (mentor) een
afspraak met ouders/verzorgers om deze te bespreken. Dit gesprek vindt drie maanden voordat het
kind overgaat naar de basisschool plaats. Het geheel ingevulde overdrachtsformulier wordt aan
ouders/verzorgers meegegeven zodat zij dit thuis door kunnen lezen en eventueel vragen kunnen
opstellen. Een kopie van het ingevulde overdrachtsformulier blijft op het peutercentrum .
De ouders/verzorgers vullen het kopje ‘de kijk van de ouders/verzorgers op het kind’ in.
Ouders/verzorgers nemen het overdrachtsformulier mee naar het gesprek. Tijdens dit gesprek wordt
samen met de ouders/verzorgers het ingevulde overdrachtsformulier besproken. Eventuele
vragen/opmerkingen worden gesteld door ouders/verzorgers. De pedagogisch medewerker zal deze
toelichten. Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met één of meer gegevens op het formulier, dan
vinden wij het belangrijk om uit te leggen dat het niet gaat om een beoordeling maar om een
beschrijving van het kind en dit te illustreren met concrete voorbeelden. Ouders/verzorgers moeten
de gelegenheid krijgen om precies uit te leggen wat zij bedoelen. Het is goed mogelijk dat
ouders/verzorgers thuis andere dingen van hun peuter zien. Het gesprek blijft open, als
ouders/verzorgers het gevoel hebben dat hun waarnemingen en die van de pedagogisch
medewerker elkaar aanvullen. Zowel ouders/verzorgers als pedagogisch medewerkers voelen zich
betrokken bij het kind. Als ouders/verzorgers bezwaar blijven maken tegen de observatie, kunnen
hun ervaringen bij de toelichting genoteerd worden. Als zij hier niet mee akkoord gaan, kan
voorgesteld worden het antwoord op de vraag open te laten. Aan het einde van het gesprek wordt
een schriftelijke toestemming voor de overdracht bevestigd door een handtekening van
ouders/verzorgers op het overdrachtsformulier. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen of het
overdrachtsformulier wel of niet mondeling toegelicht mag worden door de pedagogisch
medewerker wanneer de basisschool hierom vraagt. Bij kinderen met een VVE-indicatie vindt altijd
een ‘warme overdracht’ plaats. Wanneer een kind gebruik gaat maken van de BSO kunnen
ouders/verzorgers toestemming geven in het overdrachtsformulier voor een overdracht naar de BSO.
Het overdrachtsformulier kan ook gebruikt worden voor de verhuizing van een kind.
Ouders/verzorgers ontvangen aan het einde van het gesprek een kopie van het
overdrachtsformulier. Het peutercentrum bewaart een kopie van het overdrachtsformulier
gedurende drie maanden. Daarna worden de gegevens vernietigd. Zie voor ouderbetrokkenheid en
actief ouderschap ook: Hoofdstuk 3.5 en 8.14.
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5

De ontwikkeling van peuters in relatie tot het spel

5.1
Inleiding
Zoals al in het vorige hoofdstuk staat vermeld, wil de SPO door middel van haar activiteiten op het
peutercentrum de peuters ondersteunen bij hun ontwikkeling. Waarbij het uiteraard van belang is
dat de peuters plezier aan de spelletjes en de activiteiten beleven. Om te kunnen beoordelen welke
spelletjes en activiteiten in aanmerking komen om de doelstellingen te realiseren is inzicht nodig in
de van elkaar te onderscheiden ontwikkelingsgebieden, die voor het kind essentieel zijn. Hiervoor
worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens de zestal ontwikkelingsgebieden van elkaar
onderscheiden: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak- taalontwikkeling, de ontwikkeling van
de creativiteit, de ontwikkeling van de motoriek, de ontwikkeling van de zintuigen en de cognitieve
ontwikkeling.
5.2
De sociaal-emotionele ontwikkeling
Op het peutercentrum gaat het er onder andere om dat peuters, in contact met elkaar, zich ‘het
samen spelen’ geleidelijk eigen gaan maken. Maar dit samenspel tussen kinderen ontwikkelt zich niet
zomaar. Vooral jonge peuters hebben hier nog heel wat moeite mee. Conflicten en flink oplopende
ruzies zijn op deze leeftijd vrijwel onvermijdelijk. Deze leeftijd is nog helemaal de leeftijd van het ‘ik’
en ‘van mij’.
Omgaan met regels
Peuters ontdekken ergens tussen hun tweede en derde jaar hun eigen ik. Bij de ene peuter gebeurt
dit wat sneller dan bij de andere. Deze ontdekking is zo geweldig 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 de peuter en is voor de peuter. Dit uit zich vaak in primitief
territoriumgedrag en bezitsdrang.
De woorden ‘van mij’ zijn sleutelwoorden op deze leeftijd en worden met de nodige triomf
uitgesproken.
Pieter en Mathijs, twee peuters nog maar net op de peutercentrum zijn hier bedreven in.
Voortdurend zijn ze met elkaar in de weer. Dan weer is het de rode auto met de koplampen
waar ze net op hetzelfde moment mee besluiten te gaan spelen De volgende keer is het de
driewieler met de aanhanger waarvan de een de ander niet gunt dat hij ermee over de
buitenspeelplaats ‘crosst’.

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 verdraait lastig zijn in deze ‘ikkige-fase’.
Dit betekent niet dat het aanleren van regels dan maar achterwege moet blijven. Regels zijn nodig.
Ze bieden rust en structuur voor de 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.
Bepaalde regels kunnen verder ongelukken en brokken maken op het peutercentrum voorkomen.
Een goede manier van het aanleren van regels is door een regel keer op keer te herhalen, als zich een
overtreding voordoet, zonder dat de pedagogisch medewerker hierbij schuld indicerend is. Het vrije
spel met z’n steeds terugkerende conflicten en botsingen tussen peuters biedt voor peuters alle
gelegenheid om te leren met de regels om te gaan. Soms is het daarbij de pedagogisch medewerker
die de regels weer even in herinnering brengt.
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Maar de peuters zijn vaak ook zelf heel goed in staat om elkaar te corrigeren. Peter is daar een
voorbeeld van.
Peter is met Joris en Marloes bij het klimrek. Peter is al wat langer op de peutercentrum. Joris
en Marloes zijn er nog maar net. Joris en Marloes 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 een duwen en trekken aan elkaar. Peter roept ‘om z’n beurt’, en kijkt daarbij naar
de leidster om dat nog wel even 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. Marloes en Joris 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 peuters zich zo voor een deel de regels eigen. Deze regels over de omgang met
elkaar worden als vast onderdeel in de fruit- en melkkring ingebouwd. Bijvoorbeeld: 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 tot de ander is uitgesproken.
Maar naast het aanleren van regels lukt het samenspelen ook beter als je je als peuter tussen de
andere kinderen veilig en vertrouwd voelt. 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 en
met ze danst en zingt. Peuters ontwikkelen van jongs af aan het vermogen om initiatief te nemen en
relaties aan te gaan. Peuters gaan 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 zich een beeld van de toekomst vormen. Ten aanzien van de sociaalemotionele ontwikkeling vindt de SPO het van belang aandacht te besteden aan ‘het met elkaar
rekening houden’, ‘het samenspelen’, ‘het verwerken van emoties’ en ‘het ontwikkelen van het
zelfgevoel’.
5.3
De spraak- en taalontwikkeling
De belangrijkste functie van taal is het met elkaar kunnen communiceren. Het is van essentieel
belang om 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).
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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).
De leeftijdsperiode 0 tot 4 jaar is de periode in het leven van een mens waarin ‘de taalverwerving’
plaats vindt. In geen enkele andere periode in zijn latere leven zal een mens nog ooit zo snel en
gemakkelijk taal kunnen leren. De SPO vindt het daarom dan ook van het grootste belang om in de
peutercentra de optimale voorwaarden voor de ontwikkeling van de taal en spraak te creëren. 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 leidster tegen hem zegt, aansluit bij het gedrag en de activiteiten.
De SPO wil d.m.v. de activiteiten in het peutercentrum een bijdrage leveren aan ‘het via de spraak
leren uitdrukken van wensen en emoties in verstaanbare taal’. Tevens wordt aandacht besteed aan
wat er wordt gezegd en aan het leren luisteren naar wat er tegen je wordt gezegd.
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 via bijvoorbeeld oudere broertjes en zusjes, contacten in de buurt en op de peuterspeelzaal.
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 ze te praten. Ook dient een persoon, om
verwarring te voorkomen, steeds dezelfde taal spreken. Dus bijvoorbeeld de Turkse moeder spreekt
altijd Turks en de pedagogisch medewerker spreekt altijd Nederlands. In beide talen dienen 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 .
En ook bij 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 de peutercentra van de SPO wordt het programma ‘De Taallijn. Peuters interactief met taal’
gebruikt. Het programma voorziet in interactief voorlezen, werken aan de woordenschat en
gesprekjes voeren met peuters en is een effectieve manier van werken gebleken om de
taalontwikkeling van peuters te stimuleren. Het taallijn-programma is ontwikkeld door het
expertisecentrum Nederlands en Sardes.11 De nadruk ligt op de interactie met en tussen peuters.
5.3
De ontwikkeling van de creativiteit
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. Bij ‘kunstzinnige vorming’ gaat het er bij de SPO
onder andere om dat kinderen zich leren uit te drukken naar hun eigen aard en oorspronkelijkheid.
Jonge kinderen creëren ‘bij toeval’, al doende. Hun plezier zit hem in het bezig zijn, het doen op zich,
het resultaat is niet belangrijk.
11

Stoep, J., Elsäcker. W. van (2013). Peuters Interactief met Taal. De Taallijn VVE: Taalstimulering voor jonge
kinderen.
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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 soms iets willen maken om mee
naar huis te nemen, iets concreets.

De rol van de leidster is 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 en 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 met zeer veel verschillende materialen te experimenteren. 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, bijvoorbeeld met een
verjaardag, Sinterklaas en Kerstmis.
Maar creatief zijn is meer dan alleen maar bezig zijn met expressiemateriaal. Creatief zijn kan de hele
dag, zoals voor allerlei situaties oplossingen bedenken, het je in je woordgebruik creatief uiten, het
op een creatieve wijze troosten van een peuter door de leidster enzovoort. Om iets van jezelf naar
buiten te brengen moet de peuter zich op de eerste plaats vrij en veilig voelen. En vervolgens moet
de ruimte waarin ze zich bevinden die veiligheid bieden. Als aan peuters de gelegenheid gegeven wil
worden om zich creatief en oorspronkelijk te uiten, dan is het van belang dat zij zich vrij en
gemakkelijk 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 de SPO ‘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
Naar mate 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, te liggen, te zitten, te knielen, te hurken, te staan en bewegen ze 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. In een
actieve leeromgeving kunnen kinderen volop bewegen. Ze rennen, klimmen, gooien en dansen.
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. Kinderen hebben de tijd en ruimte nodig om hun
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vaardigheden in bewegen te ontwikkelen. Ze doen dit door allerlei bewegingen uit proberen, met
andere kinderen te spelen en door andere kinderen en volwassenen na te doen. 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 lukt nu
meestal wel en ze springen met beide benen hoger van de grond. Sommige wijzen ook vol trots bij
het aandoen van hun jas hulp af: dat kunnen ze nu zelf.
Maar dit wil nog niet zeggen, dat iedere peuter even ver is in zijn ontwikkeling.
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 SPO tracht door middel van het scheppen van de juiste condities en situaties 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.
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
Peuters 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
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kenmerken en eigenschappen. Door classificatie beginnen jonge kinderen het verband te zien tussen
dingen die op elkaar lijken en ordenen 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 onder woorden brengen.

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 te seriëren
brengen kinderen orde aan in de wereld om zich heen. Het begrip van hoeveelheid ontwikkelt zich
als jonge kinderen soortgelijke materialen sorteren en rangschikken. Het getalbegrip gaat gelijk op
met inzicht in het classificeren en seriëren. Het ontluikende 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 gelijk is.
Later schikken ze voorwerpen in een op een relatie en vervolgens gaan ze tellen.
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’.
De belangrijkste ruimtelijke relaties in de peuterleeftijd hebben te maken met afstand (dichtbij en
veraf) met 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 in
die ruimte vol zelfvertrouwen durven te bewegen. Bij het bouwen van een toren bijvoorbeeld zullen
kinderen 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 dingen, die zijn
gebeurd, 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 af staan. De kinderen maken een uitstapje naar de winkel.
Op de terugweg roept Carolien: ‘He, nu zijn we achter de winkel’! (Positie.)
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Het duurt jaren voordat kinderen een zelfde 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 plaats gevonden en
kunnen ze zich een voorstelling van de nabije toekomst maken. 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. Een vaste dagindeling biedt daarom veel
houvast voor jonge kinderen.
'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’.
De bijdrage die de SPO door middel van haar activiteiten in het peutercentrum aan de cognitieve
ontwikkeling van de peuter wil leveren, kenmerkt zich door het (in veel gevallen spontane) al
spelenderwijs ontdekkend leren.
5.8
De ontwikkeling tot democratisch burgerschap, jong geleerd is 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
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. Naast
creatieve ontwikkeling (waaronder dans en muziek) moet het kind zich ook kunnen ontwikkelen op
motorisch-, cognitief- en sociaal gebied. 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. De hier vier genoemde basisdoelen - competenties -, zijn ontleend aan Riksen - Walraven.12
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”.13
De 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.14 Het onder leiding leren oplossen van conflicten door pedagogisch
medewerkers; die zeggenschap met kinderen kunnen delen, zich richten op wat kinderen kunnen,
12

Riksen - Walraven, M. (2000). Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang (Inaugurele rede).
Anke van Keulen. (2013). Jonge burgers, kindercentra als democratische oefenplaats.
14
Mischa de Winter, Schillemans, T. & Janssens, R. (2006). Opvoeding in democratie.
13
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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 1.3.

6

VVE en Opbrengst Gericht Werken (OGW)

6.1
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. De SPO voert de
voorschoolse educatie uit door peuters op jonge leeftijd een effectief VVE-programma aan te bieden
op de peutercentra. Voor en Vroegschoolse Educatie biedt alle kinderen, en in het bijzonder die
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, gelijke ontwikkelingskansen in het onderwijs. Door
met effectieve voor- en vroegschoolse programma’s de ontwikkeling te stimuleren worden
achterstanden voorkomen en/of verkleind en de kansen op een goede schoolloopbaan vergroot.
Het doel van Voor- en Vroegschoolse Educatie is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken
van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke vergroting
van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Het doel van Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) is o.a. het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en
ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Het werken met VVE-programma’s stimuleert
kinderen in hun ontwikkeling en bevordert dat zij beter voorbereid naar de basisschool gaan. Dat
kan natuurlijk alleen als de kinderen ook daadwerkelijk komen. Het is bekend dat kinderen van deze
doelgroep niet altijd naar een peutercentrum gaan. 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 de SPO, het
peutercentrum en de basisschool. Er wordt op de SPO peutercentra al gewerkt met de methodiek
Startblokken, hiervoor zijn alle peuterleidsters gecertificeerd. Naast de VVE zal ook extra aandacht
worden gegeven aan de aspecten Ouderbetrokkenheid en actief ouderschap evenals aan
Opbrengstgericht Werken (OGW).
6.2
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 en/of via het
consultatiebureau.
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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.
VVE -Programma’s
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 de gemeente Overbetuwe
gebruiken wij binnen de peutercentra de educatieve methode Startblokken.
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 signaalgestuurd VVE-toezicht. In het vervolg daarop beoordeelt de Inspectie dan
de kwaliteit van VVE in een gemeente als daar aanleiding toe is (‘signalen’). In 2012 werd in de
gemeente Overbetuwe een bestandsopname gemaakt.
De Wet OKE bepaalt dat alle rapporten openbaar zijn.15 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 de peuterspeelzaal, de maximale groepsgrootte, het opleidingsniveau van de pedagogisch
medewerkers, ouderbetrokkenheid maar ook aan zogenaamde locatiegebonden ouderwerkplannen.
6.3
Invoering VVE-beleid
Op 15 oktober 2013 heeft het college B&W van de gemeente Overbetuwe (voorlopig) ingestemd
met de brede doelgroepdefinitie voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Al voorafgaand aan deze
besluitvorming is de VVE-werkgroep actief geweest met de voorbereiding van de invoering van het
VVE-beleid. Er in overleg met gemeente en STMG een inventarisatie uitgevoerd aan de hand van de
vastgestelde indicatoren van de kinderen die in aanmerking zouden komen voor VVE. Er zijn door de
pedagogisch medewerkers van de SPO 65 peuters geïnventariseerd en met terugwerkende kracht
door het consultatiebureau geïndiceerd. De pedagogisch medewerkers hebben voorafgaand aan de
plaatsing met alle ouders van de doelgroepkinderen een intakegesprek gevoerd.
Vanaf 15 oktober 2013 zijn we daadwerkelijk begonnen met het maken van een inhaalslag van het
VVE-beleid. Voor de VVE- doelgroepkinderen zullen extra activiteiten worden ingezet. Dit gebeurt op
alle SPO-peutercentra. Om de 65 geïndiceerde peuters ook daadwerkelijk te bereiken (aanbod van
vier dagdelen) is na de herfstvakantie, vanaf oktober 2013, het aantal dagdelen bij de SPO met zeven
dagdelen uitgebreid. Anno 2018 zijn er nog steeds 65 plaatsen beschikbaar voor VVE geïndiceerde
peuters.
Doelgroep bepaling (doelgroep-peuter)
1. Kinderen vanaf 2 jaar met een taalachterstand, te indiceren door het consultatiebureau
(eventueel in samenwerking met een logopedist);

15
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2. Kinderen vanaf 2 jaar met een achterstand in hun taal- of sociaal-emotionele ontwikkeling of
een gezinssituatie die de ontwikkeling van het kind bedreigt, te indiceren door het
consultatiebureau.
Indicatie VVE
De SPO kent een mogelijkheid tot vervroegde plaatsing van peuters die hiervoor geïndiceerd worden.
De indicaties kunnen door verschillende instanties gesteld worden. Dit kan bijvoorbeeld vanuit het
consultatiebureau, logopedie, huisarts of specialist, maatschappelijk werk of instellingen zoals
Kentalis. Verreweg de meeste indicaties, zo’n 85 %, komen van het Consultatiebureau.
Per oktober 2013 zijn er 65 doelgroep peuters geïndiceerd en voor vier dagdelen geplaatst.
We zetten vervolgstappen die nodig zijn voor de uitvoering van de VVE dat valt onder het toezichtkader
van de Inspectie van het onderwijs.
Toeleiding naar het peutercentrum
Samen met het consultatiebureau is in 2007 een procedure ontwikkeld voor de toeleiding naar
het peutercentrum. Aan alle ouders met een kind vanaf één jaar, die het consultatiebureau
bezoeken, wordt gevraagd of zij het voornemen hebben om hun kind het peutercentrum te laten
bezoeken. Ouders worden geattendeerd op het belang van de peutercentrum voor hun kind.
Wanneer ouders kiezen voor het peutercentrum krijgen zij een informatiepakket van de SPO mee,
inclusief een aanmeldingsformulier. Tweemaal per jaar bespreken de managers van het STMG en
de SPO de procedure en passen die zo nodig aan. In 2013 worden op alle speelzalen, behalve in
Valburg een inloopspreekuur gerealiseerd. De jeugdverpleegkundige bezoekt acht keer per jaar de
speelzaal bij de opening ’s ochtends om op die manier vragen van ouders te kunnen
beantwoorden. Jeugdverpleegkundige en pedagogisch medewerkers blijven op deze manier met
elkaar in gesprek.
Visie op het peuterspeelzaalwerk
In de notitie Voorschoolse voorzieningen in Overbetuwe: Harmonisatie en invoering VVE, van
december 2013, geeft de gemeente Overbetuwe haar visie op het peuterspeelzaalwerk: ‘Wij willen
dat alle kinderen in de Overbetuwe gelijke kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
De kinderen die het nodig hebben, krijgen daarbij extra ondersteuning. Het deelnemen aan een
stimuleringsprogramma zal de ontwikkelingskansen vergroten en op termijn de sociale participatie
en arbeidsparticipatie bevorderen. Het beheersen van de Nederlandse taal zien wij als één van de
belangrijkste voorwaarden om een goede uitgangspositie te hebben voor opleiding, arbeidsmarkt en
het maatschappelijk leven”.16
Hoe geven we verder vorm aan de inhoud van het VVE-beleid?
Centraal staat de vraag: Hoe stimuleren we in de praktijk de daarvoor benodigde 21st-Century Skills
van onze jonge kinderen? We zorgen er in ieder geval voor dat alle peutercentra de beschikking
krijgen over laptops zodat ook de peuters al vroeg leren omgaan met de mogelijkheden die ICT biedt.
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. Veel kinderen die
opgroeien in een 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.

16

Voorschoolse voorzieningen in Overbetuwe: Harmonisatie en invoering VVE.
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6.4
Opbrengst Gericht Werken (OGW)
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren, en in een verschillend tempo. Daardoor klinkt
opbrengstgericht werken in eerst instantie misschien niet passend voor de peuterperiode, veel te
zakelijk. Toch doe je als pedagogisch medewerker 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. 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 opbrengstgericht 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 peuters/kleuters, hoe werk je opbrengstgericht bij de jongste kinderen?
Zie onderstaand model!
Model: 4D cyclus (aangevuld), CED-Groep

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’.17 De punten
van het Inspectiekader (Inspectie van het Onderwijs, 2010) zijn verwerkt in de opbrengstgerichte
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.
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.
17

Marléone Goudszwaard en Vera Vergunst-Duijnhouwer. (2013) Peuterstappen.
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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.18 De doelen op het gebied van motoriek zijn nog in ontwikkeling.
Zie verder: Speelwerkplan Hoofdstuk 1.5.

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 zo ook zullen de kinderen 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
HOREB (Handelingsgericht Observeren, registreren en Evalueren) en voert de oudergesprekken,
tussendoor, en als het zover is dat de peuter naar de basisschool gaat. Aan het eind van de
peutercentrumtijd is er met de mentor een zogenaamd eindgesprek met de ouder/verzorger en
draagt de mentor het overdrachtsformulier 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 en/of Hoofdstuk 4.8.
7.2

Volgen en Signaleren

Volgen
Gezien de geformuleerde kernopdracht ‘het bieden van optimale ontwikkelingskansen’ heeft ieder
peutercentrum de verantwoordelijkheid om elk kind in zijn/haar ontwikkeling via systematische
observatie te volgen. Deze op objectieve wijze verkregen informatie is van belang om kinderen
doelgericht in hun ontwikkeling te begeleiden en stimuleren. Ook is het systematisch volgen van alle
kinderen 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 kunnen worden. Binnen de SPO worden de geïndiceerde VVE-kinderen gevolgd met
behulp van het HOREB-ontwikkelingsvolgmodel.19 HOREB staat voor: Handelingsgericht Observeren,
Registreren en Evalueren. De (digitale) HOREB is een toegankelijk en effectief hulpmiddel.
Dit observatie- instrument is ingebed in het programma Startblokken (voor de peuters) en
Basisontwikkeling (voor de onderbouw van het basisonderwijs). Als bij het volgen van een kind blijkt
dat er aanleiding is voor zorg, vindt een gerichte observatie plaats, uitgevoerd door de pedagogisch
medewerker 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. Registratie en overdracht gebeurt d.m.v.
het ‘Overdrachtsformulier peuters naar basisonderwijs’.

18
19

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). (2011). Checklist Voor- en Vroegschoolse Educatie.
HOREB voor Startblokken. (2002). Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren.
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Signaleren
De term signaleren heeft in de praktijk een negatieve klank, omdat men snel denkt aan: kinderen
‘scoren’, of kinderen als ‘probleem’ etiketteren. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Wel heeft elk
peutercentrum de taak ieder kind op een systematische en methodische wijze te volgen in zijn/haar
ontwikkeling en welbevinden. Het peutercentrum is ook een de plek (vindplaats) waar eventuele
achterstanden en/of ontwikkelingsproblemen op een vroegtijdig moment gesignaleerd kunnen
worden. Blijkt uit het volgen van een kind dat er aanleiding is voor zorg, dan kan een gerichte
signalering, uitgevoerd door deskundigen de volgende stap zijn. Uiteraard altijd in nauw overleg en
met instemming van de ouders. Een protocol zal aan zowel de pedagogisch medewerkers als ouders
duidelijkheid bieden over de te zetten stappen.
7.3
Zorg signaleren, hoe doen we dat?
Het systematisch volgen van alle kinderen is noodzakelijk om vorm en inhoud te geven aan de
‘Doorgaande ontwikkelingslijn’. Het peutercentrum is de plek waar eventuele achterstanden en/of
ontwikkelingsproblemen op een vroegtijdig moment gesignaleerd en ook aangepakt kunnen worden.
Samen met het basisonderwijs is een overdrachtsformulier ontwikkeld. Het ‘Overdrachtsformulier
peuters naar het basisonderwijs’ heeft als doelstelling het bevorderen van een ‘Doorgaande lijn’ in
de ontwikkeling van kinderen. Met het formulier geven pedagogisch medewerkers informatie over
de ontwikkeling van peuters op een eenduidige manier door aan leerkrachten van groep 1. De start
op de basisschool kan soepeler verlopen, doordat de leerkracht hierop kan inspelen. Wanneer er
sprake is van problemen in de ontwikkeling die in de peuterperiode gesignaleerd worden, kan de
informatie bijdragen aan een aansluitende vervolgaanpak. Het overdrachtsformulier biedt tenslotte
een goede leidraad voor een gesprek met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind.
Het formulier als beschrijvend instrument
Het formulier is ontworpen om op tamelijk beknopte wijze de belangrijkste gegevens over een
peuter over te dragen van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool.
Het overdrachtsformulier is niet bedoeld als observatie-instrument in strikte zin of als beoordeling.
Het geeft een beschrijving, gebaseerd op de indrukken die een pedagogisch medewerkers gedurende
een langere periode heeft gekregen over de ontwikkelingskenmerken van een peuter. In principe is
het niet nodig dat een kind daarvoor speciaal wordt geobserveerd. Het kan zijn dat bij het invullen
blijkt, dat pedagogisch medewerkers bij bepaalde vragen een onvoldoende beeld hebben. Dan kan
het nodig zijn, om alsnog wat extra aandacht aan het kind te besteden en het formulier daarna aan te
vullen. Als bij het volgen van een kind blijkt dat er aanleiding is voor zorg, vindt een gerichte
observatie plaats aan de hand van het ‘Stand van zaken formulier’ uit de methode Startblokken.
Afnamemomenten
Het overdrachtsformulier wordt op twee momenten ingevuld: drie maanden na de start op het
peutercentrum op basis van een eerste indruk en ca. twee maanden voordat het kind naar de
basisschool gaat. Bij het intakegesprek op het peutercentrum/kinderdagverblijf worden
ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van het overdrachtsformulier. Ouders/verzorgers wordt
gevraagd of zij een mondelinge toestemming geven voor overdracht naar het basisonderwijs. Tot slot
wordt hen gevraagd het onderdeel ‘Algemene en overige gegevens ’ in te vullen.
Aandachtspunten
Het overdrachtsformulier heeft een belangrijke rol bij vroegtijdige onderkenning van problemen in
de ontwikkeling van kinderen. Als er aanleiding is tot vragen, zorgen en twijfels over de ontwikkeling,
kan gebruik gemaakt worden van de ruimte onder ieder ‘ontwikkelingskopje’. Omdat men bang kan
zijn te snel een stempel te drukken op het kind is het soms moeilijk twijfels op papier te zetten. Het is
belangrijk om al in een vroeg stadium (dus niet pas op het moment van het invullen van het
overdrachtsformulier) met de ouders over zorgen en twijfels te praten. De gegevens kunnen dan
bijdragen aan het zoeken naar antwoorden op vragen van ouders/verzorgers en pedagogisch
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medewerkers, zonder dat kostbare tijd verloren gaat. Soms kan hierbij het consultatiebureau worden
ingeschakeld, soms is verdere verwijzing voor onderzoek nodig. In overleg met de ouders/verzorgers
kan de consulente van MEE ingeschakeld worden voor verder onderzoek. Via het
overdrachtsformulier kan voor een sluitende vervolgaanpak op de basisschool worden gekozen.
7.4
a
b

Instrumenten om zorg te signaleren
Het ‘Overdrachtsformulier peuters naar basisonderwijs’.
Het ‘Stand van zaken formulier’ (onderdeel van Startblokken).

7.5
Hoe ondersteunen wij de pedagogisch medewerkers
Binnen de methode Startblokken 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 pedagogisch medewerkers van de SPO continu geschoold, bijgeschoold,
ondersteund en begeleid. Periodiek loopt er een bijscholingstraject gericht op het handelingsgericht
Observeren, Registreren en Evalueren (HOREB). Alle pedagogisch medewerkers van de SPO zullen
daaraan deelnemen. HOREB is een observatie-instrument dat is ingebed in het programma
Startblokken (voor de peuters). Daarnaast loopt er een bijscholingstraject m.b.t de herziene meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013. Verder kunnen pedagogisch medewerkers voor advies
terecht bij de logopediste. Ook de manager levert een belangrijk aandeel in de ondersteuning en
begeleiding van de pedagogisch medewerkers (werkplekbezoek en coaching).

B)

Externe zorgmogelijkheden:

7.6
Inschakelen hulp van derden en verwijzing
Verwijzing door de leidsters naar externe instanties gebeurt pas nadat een kind gewend is op het
peutercentrum samen door de pedagogisch medewerker en ouders/verzorgers geconstateerd wordt
dat er zorg is over een kind. Bij het bepalen of er zorg is om een kind kan er een meer gerichte
observatie plaatsvinden, dat kan bijvoorbeeld aan de hand van het ‘Stand van zaken formulier’ uit de
methode Startblokken.
Aanpak
Hulp van derden wordt alleen ingeschakeld in overleg met de ouders/verzorgers. Uitzondering op
deze gedragscode is als de situatie het nodig maakt dat er, op grond van de procedure beschreven in
de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013’, een melding bij Veilig Thuis, meldpunt
voor kindermishandeling en huiselijk geweld wordt gedaan.

C)

Extra zorgmogelijkheden:

7.7
Logopedie
Bij twijfel over de spraak/taal van het kind kunnen we via het consultatiebureau de logopediste
vragen om te kijken naar het kind (logopedisch peuterconsult).
7.8
Jeugd- en gezinscoaches van het Sociaal Kernteam 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 Sociaal Kernteam Jeugd in te schakelen. Vanaf 1 januari 2015 wordt alle hulpverlening voor
kinderen tot 18 jaar in de Overbetuwe uitgevoerd door 8 Sociale Kernteams Jeugd. 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:
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 Observatie zowel binnen het peutercentrum als thuis om te komen tot een inventarisatie van de
vragen en problemen die er liggen bij ouders en leidsters over de ontwikkeling van de peuter.
 Na observatie en overleg met ouders en het Sociaal kernteam 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.
De mogelijkheden van Integrale Vroeghulp 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.
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 als problemen op het gebied van spraak en/of taal bij het kind de belangrijkste
indicatie is. De 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. 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 aan geven.
 Contact opnemen met de oudercommissie van de school, peutercentrum of
kinderdagverblijfnetwerken met andere professionals/voorzieningen.
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7.11 Signaal afgeven in de VIRA
VIRA staat voor Verwijs Index Regio Arnhem. De VIRA is geen mogelijkheid om een kind te verwijzen
maar een mogelijkheid om het signaal af te geven dat wij zorg hebben om een peuter en/of het
gezin. Het is een systeem waarop verschillende organisaties in de keten van Jeugd, Onderwijs en Zorg
zijn aangesloten om kinderen te signaleren waarover zorgen bestaan. Op het moment dat wij een
kind in de VIRA zetten 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 .20 De bevoegdheid
een melding van een kind namens de SPO in de VIRA te zetten is voorbehouden aan de manager.
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 manager. De pedagogisch
medewerker of de manager informeert de ouders over de melding. De manager voert de melding in
de VIRA uit. In het kind-dossier wordt vermeld dat de melding is gedaan.
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 de Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) 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 Advies- en 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 eer gerelateerd geweld bespreekt de pedagogische medewerker de
signalen die zij heeft opgevangen en/of geobserveerd met collega’s en/of de manager. 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 manager de melding bij het meldpunt Veilig Thuis. 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 manager als 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 leidster de informatie ook door te geven. Leidsters hoeven de ouders
niet op de hoogte brengen van de doorgegeven informatie.
7.13
a
b
c
d
20

Instrumenten voor externe zorgmogelijkheden
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013
Verwijsoverzicht.
Sociale Kaart Peuterwerk.
Gegevens- en adressenlijst externe zorgmogelijkheden

www.meldcriteria.nl
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8

Veiligheids- en gezondheidsbeleid, medezeggenschap,
kwaliteitstoetsing en klachtenregeling

8.1

Veiligheid en 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
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
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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 stille 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 van de SPO 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.
8.6
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013 verplicht de SPO, 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
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brancheorganisatie Kinderopvang uitgebrachte herziene versie van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, juli 2013. Niet alleen moet de SPO over een meldcode beschikken maar ook
moet het gebruik daarvan worden bevorderd. Alle medewerkers zijn over de invoering van de
meldcode in oktober 2013 per SPO info-special 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 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
Een van onze managers 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 leidsterbijeenkomsten
het veiligheids- en gezondheidsbeleid, zoals omschreven in het Pedagogisch beleidsplan,
Locatiegebonden werk- ouderbeleidsplannen en in relevante protocollen worden geëvalueerd,
teneinde deze onder de aandacht te blijven brengen, actueel te houden en zo 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
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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 de 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 de SPO 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 Overbetuwe
aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Zie verder: Hoofdstuk 8.15..
8.15 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
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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.
8.16 Externe klachtenregeling
Mocht u als ouder en/of oudercommissie het gevoel hebben dat u uw klacht niet intern bij de SPO
kunt bespreken of wordt uw klacht niet op een bevredigende wijze afgehandeld dan kunt u terecht
bij de Geschillencommissie Kinderopvang, waarbij SPO verplicht is - en zich ook heeft - geregistreerd.
Aan de Geschillencommissie is teven het Klachtenloket Kinderopvang verbonden (zie ook:
www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/). De Geschillencommissie voert zowel de
klacht/geschil- regeling 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

Speelwerkplan
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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 een 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 binnen- en 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 kindercentrum 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, 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.
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.21
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?

21

IJzendoorn, R. van, Tavecchio, L.W.C. & Riksen - Walraven (2011). De kwaliteit van de Nederlandse
kinderopvang.
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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:
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 geef 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 pedagogisch medewerkers een deel van de macht moeten
afstaan zodat kinderen de invloed en kracht van hun eigen ideeën en ingevingen kunnen ervaren.
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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. Nodig is daarvoor dat:
 Kinderen diverse materialen ter beschikking hebben om mee te spelen.
 Kinderen zelf kunnen kiezen wat, waar, hoe en met wie ze spelen.
 Kinderen in hun eigen woorden kunnen praten over hun spel.
 Pedagogisch medewerkers het spel van de kinderen ondersteunen. 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

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 Stichting Leerplan Ontwikkeling
(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/jonge kind/doelen.
Mondelinge taalvaardigheid

Ontluikende en beginnende
geletterdheid

- Woordenschat en woordgebruik
- Vloeiend en verstaanbaar
vertellen
- Luisteren
- Gesprekje voeren
- Mening uiten en vragen
stellen

- Leesplezier
- Oriëntatie op boek en verhaal
- Oriëntatie op geschreven taal

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

Meten
- Algemeen
- Lengte, omtrek en oppervlakte
- Inhoud/gewicht
- Geld/tijd
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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.
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
1.6
De inrichting van het peutercentrum
Peuters hebben een ruimte nodig, die zo is ingedeeld en ingericht dat ze lekker kunnen spelen,
kunnen onderzoeken en dingen kunnen maken. Ze hebben ruimte nodig om zich vrij te kunnen
bewegen en te kunnen praten over wat ze aan het doen zijn. Ze moeten alleen kunnen spelen of
samen met andere peuters. Het peutercentrum is ingericht in hoeken, die verschillende soorten spel
mogelijk maken. De materialen zijn goed zichtbaar. In de hoeken is speelgoed en materiaal waar
peuters graag mee spelen. De hoeken zijn zowel voor de peuters als voor de leidsters toegankelijk,
zodat zij de peuters kunnen observeren en met hen kunnen spelen.
In de speelzaal zijn de volgende hoeken van elkaar te onderscheiden:
 Huishoek
 Themahoek
 Leeshoek
 Bouwhoek
1.7

Het hanteren van een dagschema

Vaste dagindeling in het kort
 Inloopkwartier
 Begroeting peuters
 Vrij spelen
 Kring
 Buiten spelen
 De peuters worden weer opgehaald
Inloopkwartier
De pedagogisch medewerkers begroeten de peuter en hun ouder en de presentielijst wordt ingevuld
(er is tijd voor een kort gesprekje over hun kind). De peuters beginnen te spelen en/of de ouder gaat
samen met hun peuter een boekje lezen of een puzzeltje maken. Daarna neemt de ouder afscheid en
kan het kind de ouder/verzorger uitzwaaien.
Vrij spelen
De peuters gaan spelen en bepalen zelf hoe hun spel verloopt. De pedagogisch medewerker let erop
dat er voldoende materiaal voor elk kind aanwezig is. Daarna gaat de leidster mee spelen, met een
individueel kind of met een groepje, om het spel te stimuleren. Tijdens het vrij spelen wordt er door
de andere pedagogisch medewerker soms een knutselactiviteit aangeboden. De peuters kiezen zelf
of zij hier wel of niet aan mee doen. Als een peuter bijna vier jaar is zal de pedagogisch medewerker
hem of haar extra stimuleren deel te nemen. Na een klein uur spelen geeft de pedagogisch
medewerker aan dat het tijd is om op te ruimen, ze zingt een liedje of draait een muziekje dat deze
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overgang ondersteunt. Ze helpt de kinderen alles op de juiste plaats terug te zetten. Als peuters iets
gemaakt hebben wordt dit (tijdelijk) bewaard.
Kring
Op de meeste peutercentra brengen kinderen iets te eten en te drinken mee van thuis. Als de
peuters klaar zijn met eten en drinken is het tijd om samen actief te zijn en informatie uit te wisselen.
Het is belangrijk om bezig te zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesse en ontwikkeling van
de peuter. De pedagogisch medewerkers zorgen voor voldoende afwisseling per dag. Bijvoorbeeld de
ene dag een muziekactiviteit, de andere dag een spelactiviteit en de volgende keer een rollenspel of
wordt er voorgelezen.

Buiten spelen
Buiten kunnen kinderen zich uitleven en lawaai maken. Ze hebben letterlijk en figuurlijk de ruimte.
Ze kunnen de omgeving onderzoeken, een indruk krijgen van de buurt, van de veranderende
weersomstandigheden en het verstrijken van de seizoenen enzovoorts.
Ophalen
Er zijn peutercentra waar de kinderen buiten spelen als ze worden opgehaald, maar soms gaan de
pedagogisch medewerker ook eerder naar binnen en worden de kinderen daar opgehaald. Nu is er
tijd voor een kort gesprek met de ouder over het verloop van de dag of over het gedrag van de
peuter. De peuters nemen hun spulletjes mee naar huis en nemen afscheid van de pedagogisch
medewerkers.
Brengen en ophalen van peuters
Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van het peutercentrum en opgehaald
worden vanaf een kwartier voor sluiting. Aan de opening- en sluitingstijd wordt strikt de hand
gehouden.
3.5
3.6

De eerste ochtend (middag) op het peutercentrum
De laatste ochtend (middag) op het peutercentrum

15
16

1.8
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
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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 in de nieuwe stamgroep
Wanneer een kind voor de eerste keer het peutercentrum bezoekt is het eerste moment van
kennismaking erg belangrijk voor het kind, maar ook voor de ouder en leidster. Op het
peutercentrum krijgen kinderen te maken met een totaal andere omgeving dan zij gewend zijn.
Er zijn veel kinderen, andere, vreemde volwassenen en een grote ruimte met een onbekende
indeling en veel onbekend spel- en speelmateriaal. Het is belangrijk dat kinderen de tijd en de
ruimte krijgen om te wennen, zij moeten zich thuis gaan voelen en de speelzaal als een veilige plek
ervaren. Kinderen onderzoeken pas nieuwe zaken wanneer zij zich veilig en geborgen voelen. Een
ouder kan een kind zelf thuis al voorbereiden op wat er gaat gebeuren, er kan een gesprekje met het
kind gevoerd worden of er kan samen een boekje gelezen worden. Het kind kan zo al een klein beetje
een idee vormen over wat er gaat gebeuren. Op sommige peutercentra blijft de ouder gedurende de
hele ochtend, op andere gaat de ouder in de loop van de ochtend weg om eerder dan de andere
ouders weer terug te komen. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, zal de tijd waarin de ouder
afwezig is, uitgebreid worden.
Afspraken bij het nemen van afscheid van de nieuwe stamgroep
Wij vinden het erg belangrijk dat de ouder duidelijk afscheid neemt van het kind. Misschien kan
stilletjes weggaan terwijl een kind aan het spelen is op de korte termijn een huilbui voorkomen.
Op de langere termijn zal het kind de volwassenen daardoor als onbetrouwbaar ervaren. Papa of
mama is verdwenen en het kind voelt zich in de steek gelaten. Samen met de leidster moet de ouder
het kind de kans geven om te wennen aan het feit dat deze weg zal gaan en het kind alleen op het
peutercentrum blijft.
Vaste afscheidsrituelen kunnen het kind hierbij helpen. Samen met de ouder een spelletje doen of
een puzzel maken, aankondigen dat de ouder gaat en straks weer terugkomt. De leidster neemt
vervolgens het kind onder haar hoede en neemt samen met het kind afscheid van de ouder.
De ouder geeft vervolgens het kind over aan de leidster. Sommige peutercentra kennen het
“uitzwaai-ritueel”, de ouder gaat naar buiten en zwaait naar het kind voordat hij of zij gaat.
Voorspelbaarheid biedt duidelijkheid en veiligheid. Voor het ene kind zal dit gewenningsproces
makkelijker verlopen dat voor het andere. De tijd die een kind nodig heeft om te wennen en zich
veilig te voelen kan variëren. Het is van belang om het kind in deze te volgen en te ondersteunen.
Belangrijke aspecten hierbij zijn:








Vaste leidsters, vanwege de gehechtheidrelatie die moet kunnen worden opgebouwd,
Voorspelbaarheid door structuur in de opzet van een dagdeel en de inrichting van de zaal,
Tijd en ruimte om een nieuw kind en zijn ouder te ontvangen, dus niet teveel nieuwelingen
tegelijk,
Een vaste leidster die ouder en kind ontvangt en gedurende de beginperiode begeleidt,
Goed letten op het effect dat het gedrag van de leidster op ouder en kind lijkt te hebben,
Gedrag niet alleen verbaal maar ook non-verbaal,
Het benoemen van de namen van andere kinderen en van de leidsters,
Verwijzen naar waar het spel- en speelmateriaal is opgeborgen.

Bij het ophalen van een kind wordt de ouder gewezen op het belang van het op tijd weer aanwezig
zijn. In de gewenningsfase is het belangrijk dat ouders op tijd komen om het kind op te halen. Vaak
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komen ouders net iets eerder, zodat er ruimte is om rustig het kind over te dragen en afscheid te
nemen van de leidster. Het kind kan zo ervaren dat de ouder weer terug komt. Als het een ochtend
niet lukt, wordt de ouder tussentijds gebeld. Dit is een belangrijk instrument om ouders te
ondersteunen bij hun gewenning aan de deelname van hun peuter aan het peutercentrum. Ook mag
de ouder zelf bellen als dit hem of haar geruststelt. In dit kader belt de leidster vaak ook zelf ter
geruststelling naar de ouder wanneer een kind het bij vertrek van de ouder moeilijk heeft. Wanneer
de gewenning na enige tijd niet lukt, wordt na overleg eventueel een pauze in de deelname aan het
peutercentrum ingelast. Het kind wordt dan, met een kanttekening van voorrang, terug op de
wachtlijst geplaatst.
1.9
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 van het peutercentrum
Het afscheid nemen wordt meestal gedaan in de kring. Op deze manier kan de leidster 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 zijn favoriete liedje te
horen. Heel vaak gaat het afscheid vergezeld met een cadeautje. Dit kan bijvoorbeeld een door de
leidster 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 wat hem 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.
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