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Inleiding 
 
Kinderopvang in gemeente Hilvarenbeek en in Middelbeers heeft de afgelopen jaren grote 
veranderingen doorgemaakt. Zo zijn we afgesplitst van MIKZ en zijn we korte tijd KL!K geweest. 
Met als doel om ontschotting tussen opvang en onderwijs te realiseren en als één stichting voor 
opvang en onderwijs verder te gaan. Op 1 januari 2018 zijn Klik Kinderopvang en de Oude Vrijheid 
gefuseerd tot Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs. Op dit moment is de samenwerking 
tussen opvang en onderwijs bij alle Samenwijscentra van gemeente Hilvarenbeek vormgegeven. 
Ook bij de locatie in Middelbeers komt de samenwerking met basisschool de Beerze inhoudelijk 
steeds meer van de grond. 

Het VVE werken binnen de organisatie kent verschillen. Dit komt doordat de organisatie als 
uitgangspunt heeft dat elke locatie haar eigen identiteit heeft en mag behouden. Verschillen 
ontstaan door de eigen identiteit, maar ook door lokale mogelijkheden. 

Dit is de aanleiding geweest een beleid rondom VVE te schrijven. In dit beleid staan de 
uitgangspunten van Samenwijs rondom het VVE werken zodat alle pedagogisch professionals 
dezelfde basis hebben. Vervolgens kunnen zij vanuit deze basis hun eigen werkwijze vinden die 
recht doet aan de identiteit van de locatie. Alle informatie daarvoor is terug te lezen in dit 
document. Het betreft een dynamisch document dat aangepast kan worden wanneer daar 
aanleiding voor is. Eind 2020 wordt dit document geëvalueerd. In de toekomst verwachten we een 
vernieuwde taakverdeling omtrent VVE, onder andere vanwege de start van de VVE coach in 
2022.  

Uitgangspunt van Samenwijs is dat wij alle kinderen gelijke kansen bieden in de ontwikkeling van 
eigen competenties, vaardigheden en talenten. Met als uiteindelijk doel dat peuters zonder of met 
een beperkte achterstand kunnen starten op de basisschool. Door een vroege 
ontwikkelingsstimulering worden kinderen kansrijker. De hersenen van een peuter werken als 
sponzen, ze zuigen alle informatie op wat resulteert in een snelle ontwikkeling. Kinderen 
functioneren daardoor beter op school. Het is dan ook van essentieel belang om bij jonge kinderen 
de brede ontwikkeling te stimuleren, zoal taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel. 
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Definitie voor- en vroegschoolse educatie 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijs-
achterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de 
basisschool. (voorschoolse educatie, n.d.) 

Voorschoolse educatie (VE) is gericht op kinderen tussen 2 en 4 jaar oud met (risico op) 
onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of 
kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van 
doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. 

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten: 

• Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar 
voorschoolse voorzieningen. 

• Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen die anders niet aan zo'n 
voorziening zouden deelnemen. 

• Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger leidster-kindratio, professionalisering). 

• Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode 
voor- en vroegschoolse educatie.  

• Bevorderen van de partnerschap (bij voorschoolse voorziening/school en thuis). 

Partnerschap thuis heeft het meeste effect op de ontwikkeling van kinderen (Bakker e.a. 2013). 
Hierbij gaat het om de mate waarin ouders hun kind ondersteunen en stimuleren in de 
ontwikkeling. De kern hiervan is de interactie tussen ouders en kind. De kwaliteit van de ouder-kind 
interactie is een sterkere voorspeller van leerresultaten dan de mate waarin ouders op school 
actief zijn. 

Voorschoolse educatie (sd). Opgehaald van rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/voorschoolse-
educatie  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/voorschoolse-educatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/voorschoolse-educatie


 
Beleid VVE                Pag. 5 

 

 

VVE binnen de gemeente Hilvarenbeek & in Middelbeers 

Kinderen met dezelfde kwaliteiten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig 
kunnen ontplooien, ongeacht zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van zijn of haar ouders 
of hun financiële middelen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het helaas nog niet. De onderwijs-
inspectie constateerde in het voorjaar van 2017 in het Onderwijs dat de afgelopen jaren de 
ongelijkheid in het onderwijs is toegenomen. ‘De kansen van leerlingen op een diploma zijn niet 
gelijk. Er zijn bemoedigende ontwikkelingen, maar de overgang tussen primair en voorgezet 
onderwijs blijft kwetsbaar. Dit geldt ook voor de aansluiting op de arbeidsmarkt’, aldus de 
onderwijsinspectie. 

Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen streven partijen naar integrale 
voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar. Kinderopvang is 
niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert vooral een bijdrage aan de 
ontwikkeling van kinderen en het verminderen van ontwikkelingsachterstanden en -verschillen. 
Thuisnabijheid en vroegtijdige signalering maken de kinderopvang samen met het onderwijs ook 
een waardevolle partner voor de (jeugd)zorg. 

In Hilvarenbeek is dit proces van harmonisatie tussen het peuterspeelzaalwerk en de 
kinderopvang reeds gerealiseerd. Door de harmonisatie krijgen alle peuters in de gemeente 
Hilvarenbeek en Middelbeers gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen in een voorschoolse 
voorziening. Dit ontwikkelrecht geldt daarmee voor kinderen van werkende en niet-werkende 
ouders en kinderen met en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand. 

Op grond van de Wet Harmonisatie Kinderopvang biedt de gemeente Hilvarenbeek een 
ontwikkelrecht aan alle peuters vanaf 2 jaar. Binnen de gemeente Oirschot, waar Middelbeers 
onder valt, is dit 2 jaar en 6 maanden. Dit is van toepassing voor zowel kinderen van werkende als 
van niet-werkende ouders en voor kinderen met en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand. 

In de gemeente Hilvarenbeek is vastgelegd dat alle ouders een inkomsensafhankelijke bijdrage 
betalen voor de peuteropvang. Vanaf 1-1-2020 betreft het regulier aanbod in gemeente 
Hilvarenbeek 8 uur (2 dagdelen) en het VVE aanbod maximaal 16 uur. De gemeente Oirschot 
heeft haar VVE beleid voor 2020 nog niet vastgesteld. Aan ouders uit gemeente Oirschot wordt 
een inkomensafhankelijke bijdrage gevaagd. 

Partnerschap met ouders zal op alle Samenwijscentra vanuit dit perspectief vorm moeten krijgen. 
Partnerschap met ouders krijgt vorm langs de lijnen: ouder als partner van de Samenwijscentra, 
als afnemer van diensten en als burger van de kern. 

Met het oog op de toekomst moeten het beste onderwijs en de beste opvang ook aandacht 
hebben voor brede talentontwikkeling. Kinderen moeten ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze 
goed in zijn, wat ze lastig vinden. Het is belangrijk dat ze hun eigen talenten herkennen. Daarbij 
hoort dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent of 
iedere kwaliteit even belangrijk is. Aandacht voor brede talentontwikkeling is een investering in de 
toekomst. Kinderen erken je hiermee in hun eigenheid. Kinderen krijgen kansen om zichzelf te 
ontplooien. Bij brede talentontwikkeling denken we aan het beschikbaar hebben van een 
geïntegreerd aanbod voor alle leerlingen op het gebied van: kunst en cultuur, sport, vreemde talen, 
digitale middelen, bewegen, burgerschap, gezonde leefstijl, milieu/omgeving, de lokale 
gemeenschap, … Maar ook aan het kunnen beschikken over een belangrijke voorziening zoals 
een bibliotheek. Bij dit alles hoort een passend aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben en sneller willen en kinderen die meer tijd nodig hebben of een andere benadering. In de 
verschillende kernen kunnen organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven de locaties 
ondersteunen bij het vorm geven van dit aanbod. 
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Wetten en afspraken 

Eisen op basis waarvan de GGD inspecteert 
 
De houder heeft in het pedagogisch beleid de werkwijze omschreven omtrent voorschoolse 
educatie.  
De houder beschrijft concreet en toetsbaar en of dit vervolgens in de praktijk wordt uitgevoerd.  
• Kenmerkende visie en aansluiting op het aanbod van activiteiten  
• Stimuleren van de ontwikkeling (taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotioneel)  
• Volgen van de ontwikkeling en afstemming aanbod middels een kind-volgsysteem 
• Betrekken van ouders bij de ontwikkeling van het kind  
• Inrichting ruimte en passend materiaal  
• Doorgaande leerlijn met het onderwijs 
• Er is een scholingsplan per locatie waarin vermeld staat welke pedagogisch professional  

welke opleiding, cursus en/of bijscholing gaat volgen en wat deze concreet inhoud.  
 
 

Wet IKK en de gemeente Hilvarenbeek 
 
• Peuteropvang kan afgenomen worden vanaf 2 dagdelen van 4 uur. 
• Geïndiceerde peuters worden bij start VVE besproken in OT (ondersteuningsteam) in 

aanwezigheid van ouders. 
Tijdens de kennismaking worden ouders hiervoor uitgenodigd. In dit gesprek is de IB-er, 
JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider) en mentor aanwezig. Doel hiervan is dat ouders 
weten op welke manier zij ondersteuning kunnen krijgen; drempelverlagend. 

• Geïndiceerde peuters krijgen een handelingsplan. Het handelingsplan is gericht op de 
indicatie, hierin kan ook de opbouw van de dagdelen worden vastgelegd. 

• Geïndiceerde peuters tussen 2 en 4 jaar komen 4 dagdelen per week. Een opbouw vanaf 2 
dagdelen is hierin mogelijk. 
Dit dient echter wel besproken te worden in het OT voor in het handelingsplan. 

• Er is een aanwezigheidsplicht voor geïndiceerde peuters. 
Alleen bij gegronde redenen als ziekte kan peuter afgemeld worden. Indien peuter niet 
wordt afgemeld of bij ongegrond verzuim, dan worden ouders door de pedagogisch 
professional gewezen op de aanwezigheidsplicht. Bij veelvuldig niet nakomen van afspraak 
wordt het OT van dat Samenwijs centrum ingeschakeld voor de vervolgstappen. 

• Vanuit partnerschap worden ouders gevraagd door thuis te oefenen met hun kind met 
woordjes en liedjes die in het thema centraal staan om zo de taalvaardigheid samen te 
verhogen. 

• Vanuit partnerschap worden ouders 2 maal per jaar middels een enquête bevraagd naar 
hun bevindingen en effect op het kind en eigen betrokkenheid. 

• Om in aanmerking te komen voor subsidie voor de peuteropvang dienen aanbieders te 
voldoen aan de volgende eisen: 
a. Er is geen sprake van het herhaaldelijk niet correct opvolgen van overtredingen ten 

aanzien van de wettelijke basiskwaliteit door de aanbieder; 
b.   Er wordt gewerkt met een kind-volgsysteem; 
c.   Er worden gegevens aangeleverd voor monitoring; 
d.   Er wordt gewerkt met een vastgesteld overdrachtsprotocol. 

• Om in aanmerking te komen voor subsidie voor voorschoolse educatie dienen aanbieders 
te voldoen aan de volgende aanvullende eisen: 
a.  De locatie is geregistreerd in het LRK met een VVE registratie; 
b.   Er wordt gewerkt met een VVE programma zoals omschreven in artikel 1; 
c.   Als op een locatie geen doelgroep peuters meer kunnen worden opgenomen worden zij 
      zo spoedig mogelijk doorverwezen naar andere locaties of aanbieders. 
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Visie Stichting Samenwijs 
 
Als Samenwijs Opvang zetten wij het kind centraal. Ieder kind krijgt de aandacht en de zorg die het 
nodig heeft om eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en het recht op een toekomst-
perspectief dat daarbij aansluit. We verbinden ons met de kinderen en met elkaar om het iedere 
dag weer beter te doen. We richten ons op vier pedagogische competenties. Emotionele veiligheid, 
zelfstandig functioneren, sociale competenties en overdracht van normen en waarden. Dit gebeurt 
vanuit de kernwoorden; gemeenschapszin, nieuwsgierigheid en lef. We vormen een dynamische 
gemeenschap waarin het vanzelfsprekend is dat ieder kind welkom is en erbij hoort, ongeacht zijn 
of haar achtergrond, zolang het een meerwaarde voor het kind heeft. We zoeken het partnerschap 
op met ouders, zijnde de eindverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling, zodat er een 
positieve betrokkenheid ontstaat bij opvang en onderwijs. Hierdoor laten kinderen een betere 
sociaal-emotionele ontwikkeling zien en presteren ze beter.  
De ontwikkeling van het kind hangt niet alleen af van de opvoeding en verzorging die ouders 
geven, maar ook van de wereld om het kind heen. Van jongs af maakt een kind deel uit van de 
samenleving: familie, de buurt en allerlei andere mensen en partners. 

 
Bij de kinderen spelen wij in op wat dat specifieke kind nodig heeft op basis van inleven en 
betrokkenheid. Het uitgangspunt is dat elk kind van nature zelf ontwikkelings bekwaam is en uniek 
en autonoom is. Het is onze taak om op die basis het kind in zijn ontwikkeling te geleiden.  
Het stellen van grenzen aan het gedrag en bieden van structuur legt een veilige basis, een “thuis” 
waar ze kunnen ontspannen en zichzelf mogen zijn. Wanneer kinderen zich prettig en geborgen 
voelen ontstaat hier een emotionele veiligheid. 
Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische, cognitieve en 
creatieve vaardigheden. Hun taalontwikkeling is daarbij essentieel om zich te leren uitdrukken in 
hun sociale contacten met anderen. Wij willen kinderen in staat stellen om steeds zelfstandiger te 
functioneren in een veranderende omgeving. Daarbij bieden we mogelijkheden om kinderen 
zelfvertrouwen te laten ontwikkelen en een positief zelfbeeld te vormen. Respect voor het unieke 
van ieder kind is daarbij het uitgangspunt.  
Kinderopvang brengt kinderen samen, waardoor ze spelenderwijs sociale kennis en sociale 
vaardigheden aanleren. Wij willen kinderen in staat stellen om zelfstandige relaties met anderen op 
te bouwen en te onderhouden. 
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Wat verwachten wij van de pedagogisch professionals omtrent het uitvoeren 
van VVE 
 
 
Pedagogisch professional: 
 
• Thema’s uitwerken en de geplande activiteiten voorbereiden.  
• Uitvoering geven aan het VVE programma en zelf doelbewust activiteiten inzetten. 
• Elk kind in beeld hebben. 
• Uitvoering geven aan het handelingsplan van geïndiceerde peuters. 
• Zorgt voor uitdagende en regelmatig vernieuwde vve materialen. 
• Als mentor een kind inplannen voor het OT overleg en de betreffende ouders uitnodigen. 
• Mentor schrijft het handelingsplan . 
 
Pedagogisch manager en directeur: 
 
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het VVE programma. 
• Aansturing aan de VVE teams om de gestelde doelen te realiseren.  
 
Pedagogisch coach: 
 
• Ondersteuning op medewerkers niveau. 
• Signaleren op algemene indruk. 
 
VVE specialist: 
 
• Het maken van een jaarplanning en daarbij alle punten uit het kind-volgsysteem verwerken. 
• Beoordeelt of een uitgewerkt VVE thema voldoet aan de eisen (komen alle 

ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod en zit er voldoende verrijking in het aanbod) 
• Neemt deel aan het locatie overstijgende VVE overleg. 
• Verantwoordelijk voor signaleren van kwaliteit en continuïteit binnen het VVE werken op de 

groep.  
• Melden aan manager waar ondersteuningsbehoefte ligt. 
 
IB’er: 
 
• Stelt samen met de mentor en ouders het handelingsplan op en bewaakt de voortgang 

hierin.  
• Is wekelijks aanwezig voor vragen en observaties omtrent kinderen uit de opvang.  
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In de praktijk 

Werkwijze 

VVE werken doen we in de praktijk de gehele dag door. We verstaan hieronder dat de 
pedagogisch professionals een educatieve houding hebben in alle activiteiten. In de praktijk wordt 
met thema's gewerkt en de basis daarvoor komt uit erkende VVE Methodieken. We werken onder 
andere met Peuterplein, dit is een centrumgericht, integraal programma wat opgebouwd is rond 
thema’s. De activiteiten worden thematisch aangeboden uit de Taallijn VVE. Naast talige 
activiteiten worden echter ook activiteiten aangeboden op het gebied van rekenen, motoriek en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt kracht gehaald uit de methodiek VierVVE. Deze 
methodiek geeft richtlijnen aan de daarvoor geschoolde medewerkers hoe zij de ontwikkeling 
kunnen volgen, beoordelen en stimuleren. VierVVE vergroot de fundamentele kennis en inzichten 
op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie en het leren toepassen van de bijbehorende 
vaardigheden.  
Erkende VVE methodieken die wij gebruiken zijn gebaseerd op wetenschappelijke theorieën. 
Hieruit blijkt dat wanneer het gehele programma integraal uit gevoerd wordt, dit ook een positief 
effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dat er thematisch gewerkt moet 
worden, de leeromgeving ondersteunend aan het thema wordt ingericht, de juiste materialen 
aanwezig zijn en dat aspecten zoals observatie, toetsing en extra begeleiding voor peuters met 
indicatie plaatsvinden.  

Als inspiratie voor het uitwerken 
van een thema wordt gebruik 
gemaakt van 3 verschillende 
inspiratiebronnen. Dat zijn de 
genoemde methodieken, de 
belevingswereld van de 
kinderen en de methodiek van 
kleuters binnen het onderwijs. 
Dit laatste verschilt per locatie 
maar enkele voorbeelden 
daarvan zijn kleuterplein, 
kleuter universiteit en 
onderbouwd. Door 
methodieken van peuters en 
kleuters samen te voegen 
creëert dit mogelijkheden voor 
integratie van kinderopvang en 
basisonderwijs en een soepele 
overgang naar het 
basisonderwijs. 

Een thema komt gemiddeld tussen de 4 en 6 weken aan bod. Om het thema goed te laten slagen 
is er planning en organisatie nodig. Daardoor creëren we ruimte om alle ontwikkelingsgebieden 
aan bod te laten komen. Binnen een activiteit is differentiatie in moeilijkheidsgraad mogelijk en er 
wordt gewerkt in kleine groepen, waarmee extra aandacht besteed kan worden aan peuters met 
een indicatie.  
Om het spel van de peuters te stimuleren en volledige ontwikkelingskansen te kunnen bieden 
worden er in de ruimte verschillende hoeken ingericht zodat er een rijke speel- leeromgeving 
ontstaat. Denk hierbij aan een huishoek, bouwhoek, cognitieve hoek, rust/lees hoek en een thema 
hoek. 
Om kinderen voor te bereiden op alle activiteiten op een dag gebruiken we dagritmekaarten. 
Kinderen zijn gebaad bij deze structuur en weten daardoor wat er van hen verwacht wordt.  
Binnen het VVE programma wordt ook het oudercomponent meegenomen. Peuterplein biedt 
handvatten in de vorm van kopieerbare ouderbrieven, waarin specifieke ouderactiviteiten worden 
beschreven en ouders/verzorgers direct bij de ontwikkeling van de kinderen betrokken kunnen 
worden. Iedere locatie is zelf verantwoordelijk om de betrokkenheid van ouders omtrent VVE te 
creëren.   
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Waar moet een thema aan voldoen?  

Zie trechtermodel in de bijlage. De VVE specialist controleert telkens ieder thema op de 7 
kwaliteitseisen die hieronder vermeldt staan voor er met een thema gestart wordt.    
 

1. Thema bepalen 
Hierbij kun je gebruik maken van de belevingswereld van de kinderen, peuterplein thema’s en/of 
de thema’s die geboden worden in het onderwijs. Denk in termen als werkwoorden zodat kinderen 
ook begrijpen wat het thema inhoudt. Voorbeeld hiervan is: We gaan boodschappen doen.  
De thema’s worden vooruit gepland. De verfijnde uitwerking hiervan wordt op kortere termijn 
verzorgd omdat je op die manier kan inspelen op de belevingswereld van de kinderen. Ieder 
teamlid heeft de verantwoordelijkheid voor het VVE werken. Binnen een team kunnen wel de taken 
verdeeld zijn zodat voor iedereen duidelijk is wie een thema uitwerkt.  

2. Woordenlijst bepalen 
Inspiratie vind je in de bijlage Duizend-en-een-woorden lijst. Kies zelf 10 nieuwe woorden voor de 
gemiddelde groep kinderen. Daarnaast 4 woorden voor de kinderen die onder de gemiddelde 
woordenschat functioneren (weer kinderen) en ook nog eens 4 voor de kinderen die boven het 
gemiddelde niveau (meer kinderen) functioneren.   

3. Kies de benodigde materialen 
Bereid de juiste boeken, liedjes en versjes voor die passen binnen het thema en de leeftijd van de 
kinderen. 

4. Thema hoek 
Dit is een plek waar kinderen het thema eigen kunnen maken met diverse materialen die het 
thema uitdragen. Het thema moet zichtbaar zijn in de locatie en de kinderen moeten zichzelf er 
volledig in kunnen onderdompelen. 

5. Activiteiten toevoegen 
Ieder ontwikkelingsgebied wordt tijdens een thema gestimuleerd en het kind-volgsysteem helpt je 
met het vullen en kiezen van de activiteiten. Kijk op jaarbasis welke vaardigheden je in welke 
thema verdeeld zodat alle vaardigheden van het kind-volgsysteem voldoende gestimuleerd 
worden.  
De manier van uitwerken is vrij maar benoem minstens: de activiteit met daarbij de uitleg en het 
doel. Breng daarbij niveau verschillen aan voor kinderen die een stapje meer of minder nodig 
hebben. Daarnaast is de database van DoenKids beschikbaar voor nieuwe activiteiten. 
Dagelijks worden doelgerichte activiteiten aangeboden die je vooraf voorbereidt om de kinderen in 
de ontwikkeling te stimuleren.  

6. Verbinding met ouders 
Ouders krijgen voorafgaand aan het thema een ouderbrief. Zo maken ook de ouders kennis met 
het thema, en weten ze wat er in een thema ondernomen wordt zodat ze dit thuis nog eens kunnen 
oefenen. Materialen die gebruikt worden en activiteiten die ondernomen worden zijn daarin 
leidend. 
Ouders van doelgroepkinderen krijgen daarnaast nog verdiepende materialen aangeboden zoals 
bijvoorbeeld een placemat voor thuis. Hierop staan de woorden die in het thema centraal staan 
zodat dit thuis nog eens extra aangeboden kan worden. Bespreek tussendoor met ouders of de 
woorden duidelijk zijn en na afloop van een thema wat er thuis is gedaan. 
 
Andere mogelijke activiteiten zijn: 
- Ieder thema inleiden met een ouder-kind activiteit. 
- Beroep/expertise van (groot)ouder gebruiken bij activiteiten. (brandweer/politie/fietsenmaker/kok). 
- Informatie avond organiseren 
 

7. Activiteiten uitvoeren en evalueren 
Stem binnen je team en de VVE coördinator af wat succesvol was en wat voor een volgende keer 
beter kan.  
 
Gedetailleerde uitleg van de verschillende ontwikkelingsgebieden en spelvormen zit in de bijlage 
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Partnerschap  

We spreken over effectief partnerschap als er sprake is van een niet-vrijblijvende samenwerking 
tussen kinderopvang en ouders. Kinderopvang en ouders hebben verschillende rollen in de 
samenwerking die wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid. De samenwerking richt zich op de 
schoolontwikkeling van het kind. Kinderopvang en ouders zijn beide verantwoordelijk voor deze 
samenwerking en geven deze actief vorm in het belang van het kind. 

Kinderen kunnen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als partnerschap op de juiste 
manier ingevuld worden. Hierbij is het dus van belang dat we niet alleen informeren maar ook 
samenwerken. De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid, een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheid voor elkaar. 
 
Criteria om een goed partnerschap te creëren: 
 
      1. Er is een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit informatie blijkt hoe belangrijk 

het samenwerken met ouders is. 
      2. Aan alles is te merken dat pedagogisch professionals, leerlingen en ouders welkom zijn. 
      3. Er is een voortdurende samenwerking om het leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen. 
      4. Er is gelijkwaardigheid in de gesprekken waarin iedereen een actieve inbreng heeft. De 

plaats waar deze gevoerd worden zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig.  
      5. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaar en is daarop aanspreekbaar. Er wordt respectvol 

met elkaar gesproken. 
      6. Kind-volgsysteem is toegankelijk voor professionals en ouders.  
      7. Locaties laten zien dat ze open staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante 

manier om met klachten. 
      8. Ouders zijn aanwezig bij startgesprekken en op andere afgesproken contact momenten. 
 
 

Partnerschap in de praktijk 

• Tijdens een intake worden doelgroepkinderen direct gekoppeld aan het ondersteunings-
team. Ouders worden uitgenodigd voor het overleg en ze gaan letterlijk samen aan tafel 
zitten. 

• Actief contact tussen mentor en ouders 

• Handelingsplan is door het ondersteuningsteam samen met ouders opgesteld 

• Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en thema’s in de groepen 

• Ouders kunnen daadwerkelijk zien wat het thema is en welke activiteiten zijn uitgevoerd 

• Ouders kunnen (spel)suggesties mee krijgen die ze thuis kunnen doen  

• Overdracht over de ontwikkeling en bijzonderheden worden tijdig gemeld. 

• Foto’s en video’s van eigen kinderen toesturen. 
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Monitoring  

(Hoe laten wij nu zien dat hetgeen wat we doen ook het effect heeft wat we als doel voor ogen 
hebben?) 

 
Als organisatie formuleren we de doelen helder op niveau pedagogisch professional, niveau kind, 
niveau groep en niveau ouder. 
 
     1. Betrokken pedagogisch professionals 

Eerder in dit document is geformuleerd welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de 
pedagogisch professional, pedagogisch manager, vve coach en pedagogisch coach. 
Periodiek worden deze verwachtingen beoordeeld in een gesprek met óf de manager óf de 
coach. Natuurlijk is er ook altijd ruimte om de ervaringen van de professionals te bespreken 
en mogelijk aanpassingen hierin te maken. De manager stuurt en bewaakt dit. Daarnaast 
zorgt ze er voor dat dit periodiek aan bod komt. Het is aan de manager om de frequentie te 
bepalen met het team. 

     2. Kind- en groepsniveau 
Pedagogisch professionals moeten op de gewenste manier een handelingsplan gaan 
schrijven, deze naleven en deze evalueren. IB’er is hierin beschikbaar voor vragen en geeft 
akkoord op het handelingsplan tijdens het OT. 

     3. Groepsniveau 
De professionals van de locatie kunnen (onder begeleiding) mogelijk een omschrijving 
maken van hun gewenste groepssituatie. Wat willen ze behalen, wat vinden ze belangrijk 
voor de kinderen, hoe past het dagritme hierin? Dit zou een stuk moeten zijn wat bij 
iedereen als werkdocument gaat leven, waar wenselijk bijgesteld en ook toetsbaar voor 
een manager of coach. 

     4. Ouderniveau 
Onder de ouders moet met afgesproken regelmaat een enquête uitgezet worden waaruit 
duidelijk wordt of zij tevreden zijn over de ontwikkelingen van hun kind, met betrekking op 
het VVE werken. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Uitleg van ontwikkelingsgebieden in een thema 

 
Taalontwikkeling  
Taal is een middel in de algemene ontwikkeling van kinderen. Het gaat er vooral om dat kinderen 
actief de taal als communicatiemiddel gaan gebruiken om zich te uiten en onder woorden te 
brengen wat hen bezighoudt. Een goede beheersing van de taal is noodzakelijk om kinderen 
goede, gelijke onderwijskansen te bieden.  
Onder beginnende geletterdheid verstaat men het spontane ontwikkelingsproces dat ontstaat 
doordat kinderen in contact komen met boeken en geschreven taal. Spontane processen zijn 
belangrijk en leggen de basis voor het leren lezen en schrijven. Het is nuttig allerlei materiaal aan 
te bieden waardoor kinderen zien dat er geschreven taal is. De plaats van taal binnen Samenwijs 
uit zich in:  
 

• Spontane gesprekken tussen pedagogisch professionals en kinderen;  
bijvoorbeeld tijdens het doen van activiteiten, verschonen of fruit schoonmaken. Daarbij 
speelt het taalvoorbeeld (ABN) van de pedagogisch professional een cruciale rol.  

• Interactief voorlezen en vertellen.  
Bij ons leest de pedagogisch professional voor uit boeken met duidelijke afbeeldingen en 
korte zinnen, zodat de kinderen de situaties en bijpassende emoties herkennen. Zij mogen 
die verwoorden of op een andere manier uiten zoals in toneelspel of creativiteit. De 
kinderen ervaren dat zij dezelfde emoties kunnen hebben, dat 'vertrouwd' een veilig en fijn 
gevoel is en dat onbekend spannend kan zijn, maar door het te ervaren dit in een positief 
gevoel omgezet kan worden.  

• Spelactiviteiten, vooral het doen alsof spel.  
• Liedjes zingen, eigen liedjes bedenken, versjes lezen en muziek maken.  

 
Woordenschat komt in alle activiteiten voor op 3 niveaus: startwoorden voor peuters met een 
taalachterstand, basiswoorden voor alle kinderen en uitbreidingswoorden voor snel lerende 
peuters. 
 
Beginnende gecijferdheid  
Kinderen leren spelenderwijs, hier valt dus ook rekenen onder. Rekenen kan in 3 domeinen 
worden onderverdeeld, waarvan er 2 toepasbaar voor peuters:  

• Tellen: Hierbij gaat het om vergelijken, sorteren en verzamelen.  
• Meetkunde: Het gaat hierbij om kennis van het lichaam met begrippen als groot, klein en 

voor het ruimtelijk inzicht gebruiken we begrippen als boven, onder.  
• Voorbereidend rekenen: Kennis maken met vormen, ruimte, tellen, meten en getalbegrip. 

Daarbij hoort ook labelen, groeperen en ordenen. 
 
Wij doen dit door een aanbod van voorleesboeken en bijvoorbeeld liedjes waarin tellen of het 
lichaam centraal staan en spelletjes waarvoor het gebruik van een dobbelsteen nodig is. 
 
Motoriek 
De motorische ontwikkeling gaat tussen 1 en 4 jaar met sprongen vooruit. Kinderen krijgen hun lijf 
steeds meer onder controle. Daar spelen wij in de begeleiding van de kinderen op in. Buiten en 
binnen leren wij kinderen om te klimmen en klauteren, rennen en springen. Met behulp van dans 
en muziek leren we kinderen om zich vrij en los (en ritmisch) te bewegen.  
Peuters leren steeds fijnere bewegingen met zijn handen en vingers te maken. Peuters kunnen 
steeds beter een potlood vasthouden, een bladzijde van een boek omslaan, en kleine dingen doen 
zoals een kraaltje vastpakken. Tussen 2 en 4 jaar leren kinderen zich aankleden en beginnen ze 
een beetje te tekenen, te knippen en te plakken. 
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• Bewegen 
Aandacht voor bewegen en daarmee het ontwikkelen van de motorische ontwikkeling. 
Springen, rennen en spelen met een bal. 

• Fijne motoriek 
Het verkennen van materiaal en het ontwikkelen van de fijn motorische ontwikkeling. 

• Oog-handcoördinatie  
De samenwerking tussen ogen en handen wordt oog-handcoördinatie genoemd. Om dit 
goed te kunnen, moet de peuter goed kunnen zien en goed kunnen kijken. Middels 
spelletjes spelen we hierop in.  
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
In alle activiteiten wordt de sociaal emotionele ontwikkeling aangeboden. Zelfkennis, zelf-
vertrouwen, rekening houden met anderen en samen spelen en werken. Deze 4 doelen sluiten ook 
weer aan bij de manier van werken binnen verantwoorde kinderopvang van Stichting Samenwijs. 
De sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen is een belangrijk onderdeel van het groeien naar 
volwassen zijn. Daar helpen wij kinderen graag bij. Ieder mens komt in contact met anderen. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen in deze contacten en leren omgaan met 
diverse situaties, hoe moeilijk dit soms ook is. Kenmerkend voor kinderen is dat zij in toenemende 
mate zelfstandig deelnemen aan hun omgeving. Binnen Stichting Samenwijs leren we kinderen 
deel te zijn van een groep. We leren ze samen delen/spelen/ervaren/werken/ruzie maken, 
opkomen voor zichzelf, aangeven wat prettig is en wat niet. We leren ze kiezen, zelfredzaam te 
zijn, om te gaan met zowel waarden en normen als met belonen en corrigeren.  
 

• Samen zijn, samen spelen  
Doordat kinderen met elkaar in een groep opgroeien is er veel aandacht voor samen 
dingen doen; samen feestvieren, samen eten en drinken, samen spelen, samen opruimen 
etc. In de groep wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor- en rekening gehouden met 
ieder kind, zonder dat de andere kinderen daardoor in de verdrukking komen. Kinderen 
leren dan ook al vroeg -in zekere mate spelenderwijs- rekening te houden met elkaar. We 
zien door de regelmatige omgang met elkaar dat er relaties tussen kinderen ontstaan, waar 
ze veel plezier en houvast aan beleven. Uitgangspunten bij het opstellen van bepaalde 
groepsregels zijn: sociaal samenzijn, bescherming van het kind, elkaar helpen, elkaar geen 
pijn doen, elkaar troosten, rekening houden met elkaar.  
Dit doen we door leren deel te zijn van een groep: 

• samen delen  
• samen spelen  
• samen ervaren  
• samen werken  
• opkomen voor jezelf  
• aangeven wat prettig is en wat niet  
• leren ruzie maken  
• leren kiezen  
• leren zelfredzaam te zijn  
• belonen en corrigeren speelgedrag  

 
Vanaf ongeveer 3-jaar is een kind in staat om alleen en parallel te spelen. Daarnaast ontstaat de 
behoefte aan samenspel. Zo leert hij o.a. om te delen, rekening te houden met een ander en op 
zijn beurt te wachten. 
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Bijlage 2 Belang van spel in het thema 

Spel is erg belangrijk omdat de kinderen zich hierdoor verder ontwikkelen. We hebben te maken 
met diverse spelvormen die steeds van toepassing zijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden 
van de kinderen. 

Vrij spel 
Gedurende de gehele dag zijn er meerdere momenten in het dagritme waarop kinderen vrij kunnen 
spelen. Het belang van vrij spel is binnen de kinderopvang zo groot omdat er continu sociale 
leermomenten aanwezig zijn rond de kinderen. Kinderen ontdekken en leren namelijk continue 
spelenderwijs. Doordat de pedagogisch professionals in het spel van de kinderen zich als gast 
gedragen wordt het mogelijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van een kind. We sturen niet 
maar helpen een kind om te ontdekken. Op die manier ontdekt een kind ook de plekjes die hij van 
nature niet zo snel ziet. 

Bewegingsspel 
Dit is spel waarin kinderen zich uitleven d.m.v. bewegen. Dit kan zijn door te glijden, klimmen, 
springen, dansen. Dit gebeurt in de groepsruimte, maar ook in de hal of buiten. Hierbij staat de 
(grof)motorische ontwikkeling centraal. 

Doen alsof spel 
Hierbij worden veelal dagelijkse situaties nagespeeld. Zowel taal als fantasie spelen vaak een 
belangrijke rol. Dit spel gebeurt meestal in de huishoek, maar kan ook op andere plaatsen in de 
ruimte of buiten plaatsvinden. De belangrijke ontwikkelingsgebieden hierbij zijn: taal-, sociale-, 
cognitieve- en motorische ontwikkeling. 

Spel met beleven en verwerken 
Dit is spel waarbij kinderen emotionele gebeurtenissen verwerken. Soms worden emotionele 
gebeurtenissen nagespeeld, waarbij het kind de rol aanneemt van de veroorzaker van de angst of 
emotie, bijvoorbeeld dokter of tandarts. Maar ook emoties zoals boosheid en verdriet kunnen zo 
worden uitgespeeld en verwerkt. Hierbij staat vooral de persoonlijke en emotionele ontwikkeling 
van de kinderen centraal. 

Spel met materiaal 
Bij dit spel maken de kinderen vrij gebruik van de aangeboden ontwikkelingsmaterialen. Hierbij 
staat vooral de cognitieve ontwikkeling van de kinderen centraal evenals de fijn motorische- en 
creatieve ontwikkeling. 

Spel met regels 
Dit zijn vooral gezelschapspelletjes die wij gezamenlijk met de kinderen doen. Hierbij leren 
kinderen dat er regeltjes aan het spel verbonden zijn, zoals wachten tot je aan de beurt bent. Ook 
leren de kinderen goed te luisteren en wordt er veel aan taal gedaan. De sociale-, taal- en 
cognitieve ontwikkeling staan hierbij centraal. 

Kringspel 
Dit is een spel waarbij interactie met kinderen heel voornaam is. Dit is het gerichte spel in het 
thema. Deze worden tijdens het maken van de thema’s afgesproken, zodat er bij iedere stap van 
het thema een spel is. 

Natuurlijk buitenspelen 
Blaadjes die ritselen in de wind, gras dat kriebelt onder je voeten of zand dat tussen je vingers 
doorglijdt. De pedagogisch professionals zien hoe dit kinderen stimuleert om te kijken, voelen en te 
proeven tijdens het buitenspelen met de groep. Dagelijks gaan de kinderen lekker buiten spelen. 
Omdat het gezond is, goed voor de ontwikkeling van de grove motoriek en sociale vaardigheden, 
maar ook omdat buiten spelen de zintuigen op een andere manier stimuleert dan binnen. Je ziet 
dat kinderen voortdurend indrukken opdoen om te leren en te ontwikkelen. 
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Bijlage 3 De talenten driehoek 

De talentendriehoek is een model dat gebruikt wordt om te laten zien hoe spelen, leren en 
ontwikkelen ontstaat in een samenspel tussen de drie pijlers; kind, omgeving en materiaal, 
professional. Elke pijler van de driehoek heeft invloed op het verloop en de inhoud van een spel of 
activiteit.  
 

 
Verkennen, verbinden en verrijken 
De pedagogisch professional kan de ontwikkeling van het kind een stap verder brengen. In elke 
interactie verkent de pedagogisch professional waar de interesse van de kinderen naar uitgaat en 
hoe ze daarop kan aansluiten. Pedagogisch professional onderzoekt hoe de interesses van de 
kinderen verbonden kan worden en welke rol de omgeving, het materiaal en zijzelf daarbij kunnen 
spelen. Daarbij heeft de pedagogisch professional een doelgericht perspectief, namelijk om leer- 
en ontwikkelingsopbrengsten te vergroten en te verdiepen. In combinatie met de 
ontwikkelingsdoelen van jongere kinderen kunnen activiteiten worden verrijkt en op een hoger 
niveau gebracht worden. 

Kansen grijpen, kansen creëren 
Kansen grijpen is een attitude van de pedagogisch professional waarbij zij zich ervan bewust is dat 
elke activiteit, elk moment van de dag en elke gewone gebeurtenis op de groep kansen biedt voor 
ontwikkelingsstimulering. Kansen creëren gaat om een doelgericht activiteiten aanbod, waarbij van 
tevoren duidelijk is welke doelen kinderen kunnen realiseren als ze meedoen aan een bepaalde 
activiteit. 
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Zo speelt een pedagogisch professional de hoofdrol: 

- Dagelijkse routines en spelactiviteiten als leer- en ontwikkelingsmomenten benutten 
- De interactie tussen kind, omgeving en materiaal benutten voor het stimuleren en 

leren en ontwikkelen. 
- Interactievaardigheden bewust inzetten bij gesprekken met kinderen en ouders 
- Ouders benaderen als expert van hun kind. 
- Kritisch reflecteren op eigen handelen. 
- Verkennen, verbinden en verrijken in de begeleiding van kinderen. 

 
 
Verkennen: 

- Herkennen van signalen van veiligheid, betrokkenheid en welbevinden en stemt 
daarop handelen/acties af. 

- De tijd nemen om te herkennen en te verwoorden waar kinderen mee bezig zijn 
(praten en uitleggen). 

- Non-verbale signalen herkennen bij kinderen en hier aandacht voor hebben. 
- Zien waar een kinderen zijn/haar interesse naar uitgaat, welk ontwikkelingsniveau 

en leerstijl het kind heeft en hoe de relatie met andere kinderen is. 
 
Verbinden: 

- Afwisseling in het actief/ niet actief deelnemen aan het spel van de kinderen, 
afhankelijk van hun betrokkenheid en deelname aan het spel. 

- Bewust kiezen voor de rol van speelmaatje of spelleider en vanuit die rol actief mee 
doen. 

- Taal verbinden aan de activiteit waar kinderen op betrokken zijn. 
- Kinderen verbinden met elkaar binnen een activiteit. 

 
Verrijken: 

- Kinderen stimuleren tot een nieuw stapje in hun ontwikkeling, door mee te spelen, 
vragen te stellen, voor te doen en dergelijke.(kansen zien en grijpen). 

-  

Een interessant aanbod op de groep: 
- Samenhangen en doelgericht aanbod voor de groep voor alle ontwikkelings-

gebieden. 
- Doelgericht activiteiten aanbieden op gebied van taal-denk-gesprekken, interactief 

voorlezen en woordenschat werving. 
- Effectieve werkwijze toepassen voor taal-denk-gesprekken, interactief voorlezen en 

woordenschatwerving. 
- Materialen bewust inzetten die handelen en taal bij kinderen uitlokken bij de 

dagelijkse routines en spelactiviteiten. 
- Een goede mix tussen vrij spel, begeleid spel (kansen grijpen) en geleid spel 

(kansen creëren) door de dag heen. 
- Inspelen op verschil tussen kinderen wat betreft aanpak en aanbod. 
- Eigen handelen reflecteren tijdens vrij spel, begeleid spel en geleid spel en 

handelen daarop aanpassen. 
- Kinderen de kans bieden om zelf te kiezen, plannen te maken, te exploreren, te 

ontdekken, te leren en terug te kijken op hun spel/activiteit.. 
- Kinderen de gelegenheid bieden om problemen in hun spel en in relatie tot anderen 

zelf op te lossen. Ondersteuning bieden waar nodig. 
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Een rijke speelleeromgeving: 
- Prikkelende en uitdagende omgeving. 
- Variatie aan hoeken/plekken waarin kinderen verschillende typen spel kunnen 

spelen met materialen die het spel en de taal van kinderen ondersteunen en 
stimuleren. 

- Ingericht op de verschillen tussen kinderen wat betreft interesse, leerstijl en 
behoefte. 

- Extra aandacht voor huishoek, leeshoek/verteltafel en bouwhoek/constructietafel. 
- Verschillende soorten materiaal bewust inzetten om de taal- en spelontwikkeling te 

stimuleren 
- Speelleeromgeving wordt zo ingericht dat kinderen zelfstandig materialen kunnen 

pakken, ermee spelen en weer opruimen. 
- Reflecteren of de inrichting steeds passend is bij aangereikte criteria. 

 

Groepsmanagement: 
- Ruimte, tijden en groepen doeltreffend in zetten in overleg en afstemming met 

collega. 
- Dagelijks overleg met collega’s over een samenhangend en doelgericht aanbod 

voor kinderen.  
- In kleine groepjes werken terwijl andere kinderen zelfstandig spelen of onder 

begeleiding van een andere collega. 
- Creëren van goede en rustige plekken om met een klein groepje activiteiten te 

ondernemen. 
- In het ritme van dagelijkse routines ritme creëren voor genoeg momenten om met 

een klein groepje activiteiten te ondernemen. 
- Bewust samenstellen van groepjes kinderen. 
- Samen met collega’s reflecteren en oplossingen bedenken. 
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Bijlage 4 Trechtermodel 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Een nieuw VVE thema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordenlijst 

- 4 Startwoorden 

- 10 Basiswoorden 

- 4 Verdiepingswoorden 

Activiteiten 

- Komt ieder ontwikkelingsgebied aan bod? 

- Welk doel heeft deze activiteit? 

- Welke woorden komen terug van mijn woordenlijst 

- Sluiten de activiteiten aan bij de gekozen 

vaardigheden uit het kind-volg-systeem 

Wat voor thema hoek/tafel creëer ik? 

- Kunnen de kinderen met het thema in 

contact komen? 

- Sluit het aan bij de belevingswereld? 

 

Past het in de belevingswerled? Boeken en liedjes 

- Welke boeken passen 

binnen dit thema? 

- Welke liedjes/versjes 

passen binnen dit 

thema? 

Partnerschap 

- Thema brief 

- Placemat 

- Oudercontacten over VVE 

bij haal en breng 

momenten 

Uitvoeren en evalueren 

- Feedback verzamelen  

- Wat goed gaat, zet je 

voort 

- Actie punten meenemen 

voor verbetering 

-  
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Bijlage 5 Duizend-en-een-woorden lijst 
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