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Inleiding 

Van harte welkom bij kinderopvang Hamertje-tik. Je stapt met het lezen van deze bladzijden binnen 

in de wereld van het pedagogisch beleid VVE van Hamertje-tik. 

Het pedagogisch beleidsplan Voorschoolse Educatie is een aanvulling op ons reguliere pedagogische 

beleid 2021-2023 en dient, voor een compleet beeld, naast elkaar gelezen te worden. 

Vanaf 1 januari 2021 is kinderopvang Hamertje-tik een gecertificeerd VVE-aanbieder. Dit is de eerste  

versie van het pedagogisch beleid Voorschoolse Educatie. In een cyclus van 1 jaar zal dit beleidsplan 

geëvalueerd worden en waar nodig bijgesteld.  

Uiteraard is het de bedoeling dat dit beleidsplan en de uitvoering hier van in de praktijk, zo concreet 

en toetsbaar mogelijk wordt beschreven. Dit doen wij door het beschrijven van concrete 

voorbeelden.  

Wij wensen jullie veel leesplezier. 
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1. Onze visie op voorschoolse educatie 

 
1.1 Onze kernwaarden 

Wij hebben medio 2020 besloten vanaf 1 januari 2021 te gaan werken vanuit het VVE programma 

Uk en Puk. Uk en Puk is een programma voor kinderen van nul tot vier jaar en geeft daarmee 

gedurende de hele voorschoolse periode een goede doorlopende lijn en ontwikkelingsgericht 

activiteitenprogramma; ook bij de overgang van de baby- naar de peutergroep. 

Zoals beschreven in het pedagogisch beleid 2021-2023 werken wij vanuit onze kernwaarden 

- Liefdevol 

- Uitdagen, ontdekken en creatief 

- Open, respectvol en eerlijk 

- Veiligheid en gezondheid 

- Samenwerkend leren 

Het programma Uk en Puk past, door de opzet, doelstellingen en werkwijze, naadloos binnen deze 

kernwaarden van Hamertje-tik. 

 

 

1.2 Het programma Uk en Puk binnen Hamertje-tik 

Uk en Puk is een programma voor kinderen van nul tot vier jaar en geeft daarmee gedurende de hele 

voorschoolse periode een goede doorlopende lijn en ontwikkelingsgericht activiteitenprogramma; 

ook bij de overgang van de baby- naar de peutergroep 

Het programma Uk en Puk is thematisch en bestaat uit 12 thema’s. Jaarlijks worden er uit deze 12 

thema’s 6 thema’s gekozen voor de jaarplanning. Elk thema duurt 6 weken. De thema’s zijn zo 

gekozen dat ze aansluiten bij de belevingswereld van het kind.   

Uk & Puk is zowel kind volgend als ontwikkelingsgericht. Kind volgend wil zeggen dat het kind veel 

ruimte krijgt tot eigen initiatief en keuzes in activiteiten in een rijke speelleeromgeving. De eigen 

inbreng in de activiteiten is essentieel en de pedagogisch medewerkers sluiten hierbij aan. 

Ontwikkelingsgericht wil zeggen dat de pedagogisch medewerker tegelijkertijd gericht de 

ontwikkeling van het kind stimuleert. 

Rondom het thema ‘Welkom Puk!’ is de de huishoek gezellig ingericht. De pedagogisch medewerker 

wil met Fatma en Daan voor Puk een maaltijd bereiden en vraagt of ze weten waar Puk trek in heeft. 

Maar Fatma en Daan hebben besloten dat Puk moe is en wil slapen. De pedagogisch medewerker 

haakt hierop in en samen bedenken ze welke spullen ze nodig hebben en welke handelingen ze 

moeten doen zodat Puk lekker kan slapen. Welterusten Puk! 

1.3 taal en interactievaardigheden. 
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De interactievaardigheden (TINK) hebben wij binnen Hamertje-tik verankerd in ons handelen. Hoe 

dit tot uiting komt staat omschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Tijdens het werken met de 

methode Uk & Puk komen al deze interactievaardigheden aan bod. De interactievaardigheid respect 

voor autonomie wordt binnen de methode Uk en Puk als grondhouding gezien. Deze komt in elke 

activiteitenbeschrijving terug door de eigen inbreng van de kinderen te stimuleren en hen zelf te 

laten ontdekken. In elke activiteitenbeschrijving worden daarnaast voor drie interactievaardigheden 

(emotionele ondersteuning, structuur en grenzen stellen, informatie geven) concrete aanwijzingen 

gegeven om mee aan de slag te kunnen. 

Ook de interactievaardigheden ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties zitten in de 

activiteiten verweven. 

De activiteiten van Uk en Puk zijn zo opgezet dat er veel gelegenheid is voor interactie en 

communicatie. Per activiteit is er een selectie van woorden die volgens 4 vaste stappen (woorden 

selecteren, woorden verduidelijken, woorden herhalen en oefenen, woorden controleren) worden 

aangeboden en veel herhaald.  

1.4 Gebarenstem 

 De pedagogisch medewerkers op de VVE groep zijn opgeleid voor het toepassen van gebarentaal 

ondersteunend aan de gesproken taal. Deze methode heet Gebarenstem. Meer informatie hierover 

staat in  het pedagogisch beleid. Deze methode, onze visie en werkwijze op het gebied van 

taalontwikkeling én de opzet vanuit Uk en Puk sluiten uitstekend op elkaar aan en ondersteunen en 

versterken elkaar. Samen zorgen ze voor een optimale taalontwikkeling voor alle kinderen van nul 

tot vier jaar binnen Hamertje-tik.  
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2. Onze werkwijze 

2.1 Intake en plaatsing 

Na plaatsing in de digitale VVE monitor van de gemeente Groningen en de GGD stellen wij een 

contract op met de ouder(s) en nemen wij op korte termijn contact op met de ouders voor een 

intake. 

De intake wordt gedaan door de mentor van het kind, bij voorkeur in de thuissituatie. We gebruiken 

het intakeformulier ‘peuters’ uit de methode Uk en Puk. 

 

Na de intake kan het kind op korte termijn (dezelfde week of de week erna) komen wennen. 

Standaard hanteren wij 2 wenmomenten van ongeveer 2 uur. Na de wenperiode wordt het kind de 

volgende dag of week op zijn reguliere dagdelen geplaatst. Hier kan een opbouw in zitten naar het 

uiteindelijke aantal uren/dagdelen, dit is afhankelijk van hoe de wenperiode is verlopen. Hier dienen 

met de ouders dan wel duidelijke afspraken over gemaakt te worden om zo snel mogelijk op het 

uiteindelijke streefaantal van uren te komen. 

 

2.2 Jaarplanning, draaiboek en weekschema’s 

Wij hanteren binnen Hamertje-tik een jaarrooster waarop aangegeven is welke VVE thema’s uit de 

Uk en Puk methode in het jaar aan bod komen. Per jaar komen minimaal zes thema’s aan bod en 

deze duren 6 weken.  Per thema is het VVE-activiteitenaanbod in een draaiboek en een 

weekplanning uitgewerkt. Tussen de thema’s door hebben we 2 weken waarin we niet met een 

thema bezig zijn. Zo kunnen we het ene thema afsluiten en het volgende goed voorbereiden. 

Bij alle thema’s is aandacht voor de brede ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden gevolgd 

en gestimuleerd in sociale vaardigheden, de motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling. De 

weekplanning dient als leidraad voor het activiteitenaanbod; het kan waar nodig bijgesteld worden 

als blijkt dat een activiteit meer of minder aandacht nodig heeft. 

Er zijn in de methode Uk en Puk 12 uitgewerkte activiteiten per thema. Per week worden minimaal 2 

thema-activiteiten gekozen, die dagelijks worden gedaan. Elk kind krijgt deze activiteit minimaal een 

keer aangeboden. Kinderen met een VVE indicatie doen dagelijks mee aan de geplande activiteiten. 

Wij  gebruiken deze activiteiten om gericht de brede ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. 

Ook is er ruimte voor herhaling van de activiteit en aanvullende activiteiten.  

Ook speelt de pop Puk bij de activiteiten voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar een intermediërende rol.  

Daarnaast is er voor de leeftijdscategorie 1,5 tot 4 jaar nog een moeilijkere variant beschikbaar. Hier 

staan aanwijzingen voor het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van oudere en/of meer 

(taal)vaardige kinderen. Deze vervangen de activiteit niet, maar vullen hem aan of breiden hem uit, 

waardoor het kind een passend aanbod kan krijgen. 

Ook doen de kinderen mee met de extra gecreëerde activiteiten. In onze themaplanning staan 

bijvoorbeeld welke boeken we dagelijks lezen met daarbij suggesties voor aanvullende activiteiten. 

Deze worden aangeleverd door een daartoe opgeleide voorleescoach.  

Verder zijn er dagelijkse muziekactiviteiten met veel ruimte voor herhaling, verdieping en verrijking 

van het muzikale spel. Deze muziekactiviteiten komen uit de methode ‘Muziekkwartier’ en worden 

uitgewerkt door onze themacoördinator die veel kennis en ervaring heeft op het gebied van muziek 

met kinderen van 0 tot 4 jaar. 
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Alle activiteiten sluiten aan bij het bestaande dagritme en de routines binnen Hamertje-tik zoals 

verzorgen, begeleid spelen, voorlezen, ontdekken, eten en drinken. Dit maakt dat de Uk & Puk 

activiteiten gemakkelijk in te passen zijn. 

 

2.3 Deelname aantal dagen 

Wij hebben als streven de VVE kinderen 16 uur per week deel te laten nemen aan ons VVE 

programma. VVE kinderen kunnen geplaatst worden op de maandag-, dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagochtend. De tijden zijn van 8.45 uur tot 12.45 uur. 

 

2.4 Dagprogramma: 

Het programma ziet er als volgt uit: 

8.45  De kinderen worden gebracht, er is tijd voor een korte overdracht tussen 

ouders en pedagogisch medewerker 

8.45 tot 9.00   Vrij spel 

9.00 tot 9.15   Muziekkwartier 

9.15 tot 9.45   Vrij spel 

9.45 tot 10.15    Fruit eten aan tafel 

10.15      Verschonen en toiletgang 

10.30 tot 11.00 uur  Activiteit uit het Uk en Puk themakatern, meestal in de kleine groep. 

Afhankelijk van de activiteit vindt dit binnen of buiten plaats. De andere 

kinderen doen een andere gerichte activiteit of vrij spel. Daarna wordt 

omgeruild, zodat alle kinderen op de planning van die dag aan bod komen 

met als doel dat alle kinderen in een week aan bod zijn gekomen. 

11.00 tot 11.30   Buiten spelen (vrij spel) 

11.30 tot 11.45   Voorlezen/leesactiviteit 

11.45 tot 12.15   Broodje eten 

12.15    Verschonen en toiletgang 

12.15 tot 12.45   Vrij spel 

12.45   De kinderen worden gehaald en er is tijd voor een korte overdracht tussen 

 pedagogisch medewerker en de ouders 

 

Het dagprogramma is zo opgezet dat op gestructureerde manier ontwikkelings- en groepsdoelen 

gehaald kunnen worden. Dit programma is een richtlijn en kan aangepast worden naar 

omstandigheden, zoals bijvoorbeeld individuele behoeften van kinderen en/of de groep, of 

organisatorische omstandigheden zoals groepsgrootte. 

Activiteiten en eetmomenten kunnen zowel in de hele, als gesplitst in twee groepen plaatsvinden. 
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3. Stimuleren van de brede ontwikkeling 

 

3.1 Taalontwikkeling: 

Binnen de activiteiten wordt er bij Uk en Puk gericht gewerkt aan het uitbreiden van de 

woordenschat door in elke activiteit tien woorden expliciet centraal te stellen. Binnen de 

betekenisvolle context van de activiteit worden deze woorden aangeboden en krijgen ze betekenis 

voor de kinderen. Deze woorden worden veel herhaald en ondersteund met gebaren. De woorden 

worden aangeboden volgens de vier stappen van woordenschatstimulering: woorden selecteren, 

woorden verduidelijken, woorden herhalen en oefenen, woorden controleren. Daarnaast is in de 

activiteit en tijdens het spelen impliciet aanbod van woorden en taal. 

Binnen Uk en Puk krijgen de kinderen de kans om de betekenis van het woord uit de context af te 

leiden, door zelf te ervaren en te ontdekken. Wij kunnen de kinderen helpen door gerichte vragen te 

stellen, door handelingen uit te beelden of door voor te doen. In laatste instantie kunnen wij de 

betekenis van een woord uitleggen.  

In de huishoek wordt met een kleine groep kinderen de activiteit ‘een gezellige huishoek’ gedaan. De 

pedagogisch medewerker zegt: ‘we gaan de huishoek gezellig inrichten. Eerst gaan we de tafel 

poetsen zodat het kleedje erop kan. Julia, wil jij de tafel poetsen? Leg nu maar het kleedje op de 

tafel. Wie kan de theepot en de vaas op de tafel zetten? Kijk, hier is de vaas, ik zet hem op de tafel’. 

Tevens wordt in de activiteiten gebruik gemaakt van de denkstimulerende gespreksmethode. Dit is 

een methodiek die geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. In de activiteit stelt de 

pedagogisch medewerker prikkelende vragen en er wordt een prikkelende leeromgeving gecreëerd, 

waardoor het kind uitgelokt wordt zelfstandig te denken en te handelen in verschillende situaties. 

Kinderen worden zo uitgedaagd tot een gesprek in de vorm van taal-denkgesprekken  

In dezelfde activiteit wordt er thee gezet. De pedagogisch medewerker zegt: we gaan een kopje thee 

zetten. Wat hebben we nodig? Wat doen we eerst? Hoe moeten we het water heet maken? 

 

Daarnaast worden alle spelactiviteiten in de hoeken en in het buitenspel talig ondersteund door de 

pedagogisch medewerkers. Ook zingen wij dagelijks met de kinderen en doen we een 

muziekactiviteit waardoor de taal- en denkontwikkeling gestimuleerd wordt. 

 

 

3.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Uk &Puk biedt activiteiten aan waarbij de kinderen leren omgaan met zichzelf, de andere kinderen 

en ons als pedagogisch medewerker. Hierbij is een veilige gehechtheid van belang voor het 

emotionele welbevinden van kinderen en de basis voor verdere groei. Dit betekent dat wij een 

sensitieve-responsieve houding naar de kinderen hebben. We  kunnen goed inspelen op het kind en 

de relatie tussen ons en het kind versterken.  

De activiteiten bij Uk & Puk zijn gericht op samen een spel doen, samen zingen of samen bewegen, 

waardoor het saamhorigheidsgevoel in de groep wordt vergroot. Daarnaast stimuleren de 

activiteiten in de grote of kleine groep verschillende sociale competenties, zoals samen werken en 



9 
 

spelen, aardig doen, wachten op je beurt, een taak uitvoeren, een keuze maken, opkomen voor 

jezelf, jezelf presenteren, omgaan met ruzie en je ervaringen delen. 

Tijdens de muziekactiviteit in de kring doen we een activiteit op muziek met de dansdoekjes. Micha 

en Giovanni willen allebei met de gele dansdoekjes dansen en er ontstaat een conflict. De 

pedagogisch medewerker zegt: ’Ik zie dat jullie ruzie maken omdat jullie allebei heel graag met de 

gele dansdoekjes willen dansen. Hoe zullen we dat oplossen?’ Micha en Giovanni blijven beide aan de 

doekjes trekken. De pedagogisch medewerker benoemt dat ze zo stuk gaan en vraagt Micha of hij 

eens in de bak wil kijken. Gelukkig zijn er meer gele doekjes en even later staan ze tevreden naast 

elkaar te dansen met de gele doekjes. 
 

3.3 Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling 

In de activiteiten is er aandacht voor de sensomotorische ontwikkeling, de grote en fijne motoriek en 

lichaamsbesef. In de activiteiten uit de themakatern en de activiteiten van ‘Zingen met Puk’ wordt 

de nadruk gelegd op het bieden van voldoende bewegingsvrijheid aan kinderen, waardoor ze volop 

de gelegenheid hebben motorische vaardigheden en zintuiglijke ervaringen op te doen. Tijdens 

dagelijkse activiteiten en spel ontwikkelen kinderen hun motoriek onder invloed van en in 

samenspel met de zintuiglijke ervaringen. 

Het kind leert door te bewegen en te ervaren de wereld om zich heen kennen, het leert de 

eigenschappen van verschillende materialen kennen en verkent de binnen en buitenruimte en zijn 

eigen positie binnen de ruimte. 

Buiten is Su-Ying bezig te balanceren op het randje van de zandbak. Ze wil eraf springen maar durft 

het niet. Na aanmoediging van de pedagogisch medewerker probeert ze het toch en… het lukt! De 

pedagogisch medewerker zet daarna een actief muziekje op en al gauw doen een heleboel kinderen 

mee met balanceren en springen. 

 

3.4 Rekenprikkels 

Binnen verschillende activiteiten van Uk & Puk is er aandacht voor drie rekendomeinen: meten, 

ruimtelijke oriëntatie en ontluikende gecijferdheid. Het gaat hierbij vooral om het opdoen van de 

eerste ervaringen die de basis leggen voor de latere rekenontwikkeling. De rekenprikkels zijn nauw 

verbonden met de taalontwikkeling en de motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. De ruimtelijke 

begrippen ‘in’, ‘op’, ‘onder’ zijn bijvoorbeeld nauw verbonden met de taalontwikkeling en de 

begrippen hoog-laag en zwaar-licht krijgen betekenis door dit eerst motorisch te ervaren. 

In de gymruimte spelen de kinderen met ballen en hoepels. Eerst krijgen de kinderen de opdracht de 

bal omhoog te gooien in de lucht. Daarna laten ze hem stuiteren op de grond. Daarna pakt de 

pedagogisch medewerker een verzwaarde bal. Kun je deze ook in de lucht gooien of ermee stuiteren? 

De kinderen komen samen tot de conclusie dat de bal te zwaar is. Wat kan je wel doen met deze bal? 

Maartje bedenkt dat de bal wel kan rollen en ze rolt hem in haar hoepel. 

 

3.5 Rijke speel-leeromgeving 

Het creëren van een rijke, uitdagende speelleeromgeving wordt onder andere bereikt door het 

inrichten van verschillende hoeken met een stimulerend en gevarieerd aanbod aan materialen 
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waarin kinderen ongestoord kunnen spelen.  

Kinderen kunnen in deze hoeken binnen de context van het thema zelfstandig en in kleine groepjes 

vrij spelen en wij begeleiden ook het spel van de kinderen in deze hoeken. In het spel in de 

verschillende hoeken en het (rollen-)spel wordt de brede ontwikkeling van de kinderen 

gestimuleerd. De woorden, handelingen en vaardigheden uit het thema worden al spelenderwijs in 

deze hoeken herhaald, toegepast en uitgebreid. 

In het begeleid spel in de hoeken hanteren we de methodiek van de 3 V’s: verkennen, verbinden en 

verrijken. Bij het verrijken van het spel sturen we op een speelse wijze aan op de 

ontwikkelingsdoelen uit het thema en/of de ontwikkelingsbehoeften van het kind. 

Daarnaast worden er gedurende de gehele dag in het spel en in de dagelijkse routines kansen 

gegrepen om de ontwikkeling van de kinderen nog meer te stimuleren. 

Tijdens het wandelen merkt Luqman op dat hij hier altijd met zijn papa of mama langs gaat.  

’s Ochtends hebben we tijdens het muziekkwartier kennis gemaakt met Puk en door een liedje te 

zingen met de vraag wie ben jij/hoe heet jij, is er aandacht besteed aan de namen van de kinderen. 

De pedagogisch medewerker grijpt de opmerking van Luqman aan om een gesprekje te beginnen 

over de namen van de papa’s, mama’s en huisdieren en er ontstaat een leuk gesprek. 

Op de VVE groep van Hamertje-tik hebben wij 5 verschillende ruimtes voor het doen van gerichte 

VVE activiteiten en/of vrij spel. Er zijn 2 groepsruimtes waarbinnen gewisseld kan worden. Op elke 

groepsruimte zijn verschillende hoeken te vinden, zodat er gedifferentieerd kan worden in aanbod 

en uitdaging. Zo is er een bouwhoek, een huishoek, een puzzel/ontwikkelingsmateriaalhoek, een 

ontdekhoek, een leeshoek en een themahoek te vinden. Er kunnen hoeken gecombineerd worden: 

zo kan de ontdekhoek bijvoorbeeld ook gedurende een thema de themahoek worden, speciaal 

gericht op het ontdekken. 

Er zijn twee binnenruimtes waar gerichte bewegingsactiviteiten gedaan kunnen worden en buiten is 

er ruimte om te ontdekken en bewegen. 
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4. Volgen van de ontwikkeling, borgen in de organisatie 

 

4.1 Opbrengstgericht werken 

In het effectief werken met jonge kinderen zijn er drie belangrijke elementen die een rol spelen: het 

vaststellen van de ontwikkelingsdoelen, een effectief aanbod en borging in de organisatie. De eerste 

twee elementen kunnen op doeltreffende manier bereikt worden door opbrengstgericht werken. 

Opbrengstgericht werken bestaat uit een voortdurende cyclus van 4 stappen: data, duiden, doelen 

en doen. 

Data: 

Als eerste is er data nodig om te weten waar de kinderen zijn in de ontwikkeling. Dit zijn 

bijvoorbeeld dagelijkse observaties, observatielijsten, resultaten van ontwikkelingsmateriaal of 

knutselwerkjes en gesprekken met ouders. Deze data hebben we nodig om de ontwikkeling van een 

kind in beeld te krijgen en uiteindelijk doelen te stellen.  

Duiden: 

Door middel van duiden geven we betekenis aan de verzamelde data. Om tot een vollediger en 

objectiever beeld te komen worden de gedane observaties met een collega besproken. 

Doelen: 

Na deze fase kun je overgaan tot het stellen van een doel. 

Doen: 

Na het verzamelen van data en duiden komt het in de praktijk brengen van de gestelde doelen 

(doen). Doelen kunnen individueel-of groepsgerelateerd zijn, gekoppeld aan het thema of aan 

basisvaardigheden. 

Aan de groepsdoelen wordt gewerkt door de groep kinderen op te splitsen in 3 verschillende 

niveau’s: basis arrangement(de kern van de groep), intensieve arrangement(voor kinderen die meer 

begeleiding en/of tijd nodig hebben) en het verdiepte arrangement (voor kinderen die meer 

uitdaging nodig hebben).  

Tijdens het doen volgt weer de fase van data. Zo is opbrengstgericht werken een cyclisch proces dat 

op zowel individueel- als groepsniveau voortdurend bijgesteld en geëvalueerd wordt. 

 

4.2 Observatie en overleg, borging in de organisatie 

In het najaar van 2021 gaan wij opbrengstgericht werken aan de hand van het kind volgsysteem KIJK. 

Door het gebruiken van dit kind volgsysteem is een goede borging op het gebied van individuele en 

groepsstreefdoelen binnen de organisatie gegarandeerd en kunnen deze volgens de cyclus van 

opbrengstgericht werken op adequate manier worden vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.  

Tot die tijd maken wij gebruik van de papieren versie van het Uk en Puk observatieformulier. 

Ingevulde formulieren worden bewaard in de persoonlijke map van het kind. 
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Elk kind heeft binnen Hamertje-tik een mentor. De mentor doet de intake van het kind, doet 

observaties, stelt ontwikkelingsdoelen vast,  vult viermaandelijks de observatielijst in en is 

aanspreekpunt voor de ouders en eventueel andere partijen (jeugdhulpverlening, logopedie, etc.). 

In het themadraaiboek zijn alle activiteiten op het gebied van Uk en Puk, voorlezen en muziek 

uitgewerkt in een weekschema. Op dit weekschema wordt dagelijks kort in het algemeen 

omschreven welke activiteit gedaan is en hoe dit ging. Op deze manier kan een pedagogisch 

medewerker op een ander dagdeel hierop beter aansluiten.  

 

De ingevulde weekschema’s worden verzameld en verwerkt  in de evaluatie door de 

themawerkgroep. Op deze manier kan gericht gekeken worden naar wat goed ging en waar 

verbeteringen liggen op het gebied van de activiteiten en planning. 

De themawerkgroep vult het evaluatieformulier in. Bij het evalueren van het thema is ook de thema 

coördinator aanwezig. Zij draagt er zorg voor dat er een goede evaluatie plaatsvindt. Ook zorgt zij 

voor een overdracht aan de themawerkgroep van het volgende thema en het opslaan van de 

evaluatie op een manier waarop hij gemakkelijk teruggevonden en vergeleken kan worden.  

Naast het dagelijks invullen van het weekschema wat betreft de activiteitenplanning heeft elk kind 

een eigen overdrachtsschriftje of een tabblad in een map. Elke dag wordt hierin opgeschreven wat 

het kind gedaan heeft en of er bijzonderheden waren. Dit maakt het terughalen van data 

gemakkelijker. Doordat collega’s hierop schriftelijk of mondeling feedback kunnen geven wordt ook 

het ‘duiden’ eenvoudiger en kun je overgaan op het stellen van individuele doelen. 

Wanneer de mentor van desbetreffend kind niet aanwezig is wordt dit overgenomen door een 

collega, zodat er continuïteit blijft in de dagelijkse observaties. 

De voortgang van de streefdoelen en het groepsplan worden in een groepsbespreking eens in de 

twee maanden besproken en waar nodig bijgesteld.  Dit gebeurt naar aanleiding van de resultaten 

vanuit het kind volgsysteem.  

1 tot 2 maanden na de plaatsing van een kind wordt het observatieformulier in het kind volgsysteem 

voor de eerste keer ingevuld bij wijze van 0 meting. Hieruit worden de eerste individuele doelen 

opgesteld.  

Daarna wordt het observatieformulier viermaandelijks ingevuld en de individuele doelen bijgesteld. 

Hierbij wordt ook vastgesteld of het kind deelneemt in het basis, intensieve of verdiepende 

arrangement. Dit gebeurt door de mentor van het kind.  

Evaluatie van de groeps-en individuele doelen vinden plaats in een (tweemaandelijkse) 

kind/groepsbespreking. De mentor van desbetreffend kind zorgt uiteindelijk voor 

waarborging/bijstelling door een verslagje van de evaluatie en de nieuw opgestelde doelen toe te 

voegen aan de persoonlijke kind map. 

De groepsdoelen volgen uit het gemiddelde van behaalde en nog te behalen individuele doelen. 

Deze groepsdoelen worden vastgesteld, bijgesteld en geëvalueerd in de tweemaandelijkse 

groepsvergadering. De doelen worden uitgewerkt en vastgelegd in de groepsmap. Wanneer we in 

het najaar met de digitale verzie van KIJK werken is een eenvoudige manier van digitaal inzien 

voldoende. 

 

 

 



13 
 

 

 

Samengevat ziet dit er, vanaf de aanmelding tot de overgang naar de basisschool, als volgt in een 

stroomschema uit: 

Aanmelding  

 

In 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Aanmelding 

Intake 

Wennen en plaatsing 

 

1 mnd observatie 

 

 

Opstellen individuele doelen 

 

 Oudergesprek 

Viermaandelijks invullen observatie in KIJK 

 

 

Invullen observatie in KIJK 

kindvolgsysteem 

Bijstellen individuele doelen 

3 jr en 10 mnd laatste observatiemoment invullen in KIJK 

Afrondend oudergesprek 

Warme overdracht school 
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5. Ouderbetrokkenheid 

Binnen Uk & Puk worden ouders gezien als partner in de ontwikkeling van kinderen en daarom 

wordt ouderbetrokkenheid actief gestimuleerd. Bij Hamertje-tik  werken wij op planmatige wijze aan 

ouderbetrokkenheid.  

Wij hechten (om verschillende redenen) grote waarde aan een gelijkwaardige samenwerking met 

ouders bij Hamertje-tik. Ouders kennen hun kind als geen ander en zijn voor ons een grote 

informatiebron als het gaat om gewoontes en bijzonderheden van hun kind. Aan de andere kant 

kunnen wij vanuit onze expertise gevraagd of ongevraagd ondersteunen bij verzorgings-en 

opvoedingsvragen of doorverwijzen.  

Voor VVE geïndiceerde kinderen is het extra van belang om de thuis- en opvangsituatie zoveel 

mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Zodra de speel-leerlijn vanuit Hamertje-tik thuis wordt 

voortgezet en wij vanuit thuis informatie krijgen over het functioneren en welbevinden van 

kinderen, krijgen kinderen optimaal de kans zich te ontwikkelen. In de methode ‘Uk en Puk’ is de 

module ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Wanneer in de praktijk 

blijkt dat we zelf niet voldoende handvatten hebben om de ouderbetrokkenheid vorm te geven 

stappen wij over naar het gebruik van deze speciale oudermodule. 

De intake wordt door de mentor van het kind gedaan, bij voorkeur in de thuissituatie. Op deze 

manier hopen wij dat de stap naar het kinderdagverblijf kleiner wordt en krijgen wij een goede 

eerste indruk van het gezin en de leefomstandigheden. 

In ons draaiboek van het thema is een apart onderdeel opgenomen hoe de ouderbetrokkenheid 

voor desbetreffend thema vorm te geven. In elk geval worden standaard gedeeld welke 

muziekactiviteiten we doen, welke boeken we voorlezen en welke activiteiten we doen. Dit kan aan 

de hand van een ouderbrief, maar ook bijvoorbeeld door het plaatsen van filmmateriaal waarin een 

pedagogisch medewerker voordoet hoe een activiteit gedaan kan worden of het liedje gaat. Dit 

maakt het voor ouders gemakkelijker om hier thuis mee aan de slag te gaan en voor de kinderen is 

het bekijken van zo’n filmpje een feest van herkenning en aanknopingspunt voor een gesprekje 

thuis.  

Na afloop van het thema wordt op het onderdeel ouderbetrokkenheid geëvalueerd. Hierbij wordt er 

specifiek op gelet in hoeverre ouders betrokken en enthousiast waren en waar verbeterpunten 

liggen. Waar nodig en mogelijk wordt de werkwijze meer aangepast aan behoefte en wensen van 

ouders. Dit wordt gerapporteerd en toegevoegd in het evaluatieoverzicht van de afgeronde thema’s. 

Ook via de app kunnen ouders op de hoogte gehouden worden van wat hun kind doet en beleeft 

aan de hand van foto en/of filmmateriaal. Daarnaast kan de ouderbetrokkenheid vorm krijgen aan 

de hand van bijvoorbeeld koffie/themaochtenden bij de start van een nieuw of afgerond thema, 

ouderavonden, of kunnen we vragen themagericht materiaal van huis mee te geven. 

In de toekomst kunnen we gaan denken aan het uitlenen van een koffertje met themaboekjes of een 

logeerknuffel die om de beurt met het kind mee naar huis mag. Ouders maken dan een verslagje wat 

het kind samen met knuffel heeft beleeft. 

De doelen die wij willen bereiken met optimale ouderbetrokkenheid liggen op organisatorisch 

(helpen bij activiteiten en uitstapjes. Met een extra paar handen kunnen wij meer realiseren), 

pedagogisch (afstemming van pedagogische aanpak thuis en bij Hamertje-tik), en educatief gebied 

(ouders leren hoe ze de ontwikkelingskansen voor hun kind kunnen verbeteren).  
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Ouders die Nederlands als tweede taal hebben worden door ons in ons contact actief gestimuleerd 

Nederlands te spreken. Waar dit niet mogelijk is kijken wij naar een oplossing. Dit kan bv door 

gebruik van een tolk bij gesprekken (bv een familielid) of schriftelijke communicatie wanneer 

mondelinge communicatie stroef verloopt (bv door middel van een communicatieschriftje). Ook 

kunnen we kijken of het bijvoorbeeld mogelijk is de ouderbrieven te laten vertalen in de moedertaal. 

Na de viermaandelijkse observatie van hun kind volgens het KIJK kind volgsysteem (dit zal tot na de 

zomer van 2021 eerst nog het observatiesysteem ‘mentorschap’ zijn) worden ouders uitgenodigd 

deze observatie te bespreken. Ouders krijgen een uitdraai van de gedane observatie op individueel 

niveau en we vertellen wat de vervolgstappen en doelen zijn voor de komende vier maanden. Door 

de manier waarop het kind volgsysteem is opgezet hebben zij op eenvoudige manier inzicht in de 

ontwikkeling van hun kind. 

Bij zorgen (vanuit ouders of Hamertje-tik) wordt op korte termijn een oudergesprek ingepland met 

de pedagogisch medewerker en de VVE coördinator of pedagogisch coach. Van dit gesprek wordt 

een verslag van gemaakt en toegevoegd aan het dossier. Waar nodig worden vervolgstappen gedaan 

zoals meer frequentere oudergesprekken of doorverwijzing naar derden. 

Ouders worden ook actief geïnformeerd over het aanbod vanuit het CJG, gericht op het verbeteren 

van het pedagogische en educatieve klimaat thuis, zodat ouders ook op deze manier gestimuleerd 

worden om thuis met hun kind ontwikkelingsgerichte activiteiten te gaan doen. 

Hamertje-tik maakt jaarlijks een analyse van de ouderpopulatie. Op basis hiervan wordt specifiek 

ouderbeleid opgesteld dat past bij de behoeften en mogelijkheden van de ouders.  
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6. Doorgaande leerlijn 

Met Uk & Puk kan een doorgaande leerlijn worden gecreëerd doordat de aanpak goed aansluit bij de 

meest gangbare VVE-programma’s voor groep 1 en 2 in het primair onderwijs. Deze aansluiting is 

geborgd door de geldende ontwikkelingsdoelen van SLO (2011) en de CED ontwikkelingslijnen 

(2013). In de activiteiten en training komen de ontwikkelingsfasen per ontwikkelingsgebied aan bod 

en hoe de ontwikkelingsfasen doorlopen in groep 1 en 2. 

Ook het genoemde thema ‘Ik ben bijna vier’ draagt bij aan het tot stand brengen van een 

doorgaande leerlijn. Dit thema kan naast de reguliere thema’s worden ingezet als er voldoende 

kinderen zijn die bijna vier worden, waarin zij onder meer het dagritme op een school leren kennen, 

hoe de ruimte eruit ziet en welke materialen er gebruikt worden. Hiermee wordt de overgang voor 

kinderen naar de basisschool gemakkelijker gemaakt. 

Tevens heeft de mentor van het kind (na toestemming van ouders van het kind) een gesprek (de 

zogenaamde warme overdracht) met de leerkracht of interne begeleider van de school; al dan niet 

in aanwezigheid van de ouder(s). We geven dan een toelichting op de ontwikkeling en de 

ondersteuningsbehoeften van een kind en een overzicht van de gedane KIJK observaties.  

Wij hebben de ambitie om in 2021 meer te gaan samenwerken met de verschillende scholen in de 

wijk. Nu is er contact via de medewerkers van de BSO bij het halen en brengen van kinderen naar en 

van school.  

In overleg met de scholen willen we kijken of wij aan kunnen sluiten bij gestructureerde overleggen 

over de aansluiting van de VVE programma’s.  

Binnen dit overleg kan afstemming plaatsvinden over de visie, pedagogisch klimaat, het versterken 

van de doorlopende leerlijn, ouderbeleid, zorgbeleid, overdracht van kind gegevens en het 

gezamenlijk overleggen van opleiding/ nascholing. 

Daarnaast kan gezamenlijk de kwaliteit van de voorschoolse educatie en de resultaten bij kinderen 

worden geëvalueerd op grond van de SLO doelen. De uitkomsten leiden dan tot aantoonbare 

verbetermaatregelen in het werkplan en het concrete aanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


