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Voor-en vroegschoolse educatie 
in Amersfoort



Voorwoord 

In Amersfoort werken we doorlopend aan gelijke kansen voor alle kinderen. Voor- en 
vroegschoolse educatie is daar een onderdeel van. Het stimuleert de taalontwikkeling 
van jonge kinderen die dat nodig hebben en daarmee hun kansen om zich te 
ontwikkelen tot competente en betrokken burgers. 

Voorschoolse educatie vindt plaats in de peuteropvang en vroegschoolse educatie in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Kinderopvang en basisonderwijs spannen zich in om de 
kinderen die dat nodig hebben een effectief extra aanbod te geven. Dat doen zij op 
verschillende succesvolle manieren. Het is inspirerend om van elkaar te kunnen lezen wat 
werkt. En waar we trots op zijn! Met die gedachte hebben we een aantal mooie 
praktijkvoorbeelden in voor- en vroegschoolse educatie verzameld en gebundeld.  

In Amersfoort ontwikkelen we een stadsbrede lijn voor het stimuleren van de 
ouderbetrokkenheid bij de voor- en vroegschoolse educatie. Projectleider Esra Akcan 
werkt samen met de voor- en vroegscholen om dit vorm te geven. Ook van haar leest u 
mooi praktijkvoorbeeld. 

Voor het vastleggen van de mooie verhalen hebben wij een goede schrijver gevonden in 
Thijs Tomassen, schrijver en freelance journalist. Elk verhaal is voorzien van foto’s 
gemaakt door fotograaf Mitchel Lensink. Beiden bedanken we voor hun bijdrage aan dit 
magazine. Daarnaast gaat onze dank uit naar alle geïnterviewden voor de openheid en 
het enthousiasme waarmee zij hun verhalen met ons gedeeld hebben. 

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!
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‘Overzicht en 
duidelijkheid geven 

peuters én ons 
houvast’

‘Zelfvertrouwen groeit 
als kinderen in hun 
eigen tempo leren’ 

‘Doorgaande lijn 
verbeteren door intensief 

samen op te trekken’

‘Kinderen leren keuzes 
te maken en met 

teleurstellingen om te 
gaan’

‘VIB’en is soms best 
spannend, maar ook 

heel leerzaam’ 

‘Draai maken van 
ouderparticipatie naar 

ouderbetrokkenheid’ 

‘Net als hun kind 
hebben ouders 
succeservaringen 
nodig’  

‘Als je ruimte geeft aan 
spel en ontdekking, komt 
een kind tot bloei’

‘Expliciete directe 
instructie is effectief 
én leuk’

‘Eén pedagogisch 
klimaat voor optimale 
ontwikkeling’

‘Elk kind heeft tijd nodig 
om te wennen aan een 
nieuwe omgeving’ 
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Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie in Amersfoort:
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‘Het geeft de kinderen en ons houvast’, 
vertelt Sylvia Smit, pedagogisch 
medewerker bij christelijke kinderopvang 
BijdeHandjes. ‘Kijk maar naar de kaarten 
op de leermuur die ons dagritme 
uitbeelden. Daar houden we elke dag aan 
vast. We beginnen natuurlijk in de kring, 
maar kinderen zien ook dat we daarna een 
bijbelverhaal voorlezen en een lied zingen. 
Zij zien meteen: hé, we gaan nu dit doen.’
‘Dat geeft kinderen heel veel rust’, voegt 
haar collega Esther Zevering daaraan toe. 

VVE-indicatie telt. ‘Ik durf wel te stellen 
dat creativiteit een kracht van ons team 
is’, zegt manager Ria Koster. ‘In de 
uitvoering van het thema, hoe we dat 
aanbieden bij de kinderen. Toevallig heeft 
Sylvia onlangs deze mooie verteltassen 
gemaakt. (lachend) Vertel, Sylvia!’
Sylvia tovert het boek Niet slaan, Anna uit 
een verteltas. ‘Peuters kunnen 
gefrustreerd raken als ze nog weinig van 
de taal kennen. En dan kunnen ze ook 
fysiek worden naar andere kinderen. Zich 
uitdrukken is nog te moeilijk en dan is een 
duw geven makkelijk. Niet eens om pijn te 
doen, maar om contact te maken. Dan is 
dit een heel zinnig boekje.’

Ze haalt kaartjes uit de tas met daarop 
tekeningen van gezichtsuitdrukkingen. 
‘Die heb ik erbij bedacht. Ze laten emoties 
als bang, blij, boos, verdrietig zien. Het is 
belangrijk om over die emoties te praten. 

Hoe kijk je als je boos of verdrietig bent? 
We geven de kinderen een kaartje en 
vragen: wat is er met dat kindje? Dat 
refereert ook weer aan wat ze in het 
boekje hebben gezien.’
In een andere verteltas zit het boek Anna 
eet fruit. Daar heeft Sylvia speelgoedfruit 
bijgedaan. ‘Dan zien de kinderen wat ze 
horen. En ze blijven de fruitstukken uit het 
boek benoemen. Blijven herhalen, dat is 
heel belangrijk. Eigenlijk zit hier van alles 
in: benoemen, doen en visualiseren. Dat 
werkt, kinderen zijn lekker actief. Lang op 
je stoeltje zitten is lastig als je de taal niet 
verstaat.

Observatie 
Hoe creatief en overzichtelijk ook, niet alle 
kinderen kunnen meekomen. 
Doorverwijzen biedt dan uitkomst. ‘Een 
keer per half jaar hebben we contact met 
de GGD om de ontwikkeling van kinderen 
te bespreken. Dan overleggen we ook over 
eventuele extra hulp van instanties. Alle 
kinderen moeten wennen, maar soms is er 
meer aan de hand. Observeren doen we de 
hele dag door. Dankzij ons vaste dagritme 
kunnen we duidelijk zien waar het dan 
spaak loopt. Vervolgens kunnen wij tips 
geven voor vervolgacties; het gaat ons 
altijd om de begeleiding die in het belang 
van het kind het beste is.’

Meer weten? 
Neem contact op via 
www.bijdehandjes.info. 

‘Je moet niet vergeten dat dit helemaal 
nieuw is, als kinderen met een VVE-
indicatie hier voor het eerst komen. Dat is 
heel spannend. Je kent de taal niet, de 
leidsters niet en dan gaat mama ook nog 
weg. Traumatischer kun je het niet 
bedenken. Maar dan zien ze aan het einde 
het plaatje van mama die terugkomt en 
de tekst ‘naar huis’. Dat weten de 
kinderen: het komt goed.’

Alles staat of valt met dat gevoel, weten 
de pedagogisch medewerkers van 
BijdeHandjes. ‘Als ze verdrietig blijven 
ontwikkelen de peuters zich niet. Dus wij 
moeten ze het gevoel geven dat het hier 
oké is, dat wij lief zijn. Door bij ze te gaan 
zitten of ze juist even met rust te laten. Je 
moet creatief zijn. Voor een Hongaars 
sprekend jongetje had ik hardop ‘Mama 
komt straks’ in zijn moedertaal gezegd, 
nadat ik aan zijn moeder had gevraagd 
hoe je dat zegt. Dan zie je aan de 
opluchting op het gezicht, dat het werkt. 
Daar kom je dus pas achter als je zulke 
dingen probeert. Ik zet het nu dagelijks in, 
ook voor sommige andere kinderen in hun 
moedertaal.’

Verteltassen 
Naast overzicht is creativiteit een 
sleutelwoord bij BijdeHandjes, dat op deze 
locatie in de Koppel tien peuters met een 

Speelruimte en leermuur ademen rust bij BijdeHandjes in de Koppel  

Bij binnenkomst in de speelruimte van peuteropvang BijdeHandjes in de 

Koppel valt het meteen op: wat een overzicht! Alles strak, alles geordend. Zo 

ook de ‘leermuur’, waarop onder meer het thema, de leerdoelen, het dagritme 

en vaardigheden als tellen en kleuren benoemen in heldere visualisaties 

terugkomen. Niet bij elkaar gepropt, maar ruimtelijk vormgegeven. De peuters 

én de pedagogisch medewerkers zijn bij die duidelijkheid gebaat. 

Alles staat of valt 
met het gevoel: het 

komt goed

‘Overzicht en 
duidelijkheid 
geven peuters én 
ons houvast’
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‘Wij zijn partners van elkaar, zo zien wij 
dat’, zegt Latifa, die dat kan illustreren met 
een voorbeeld. ‘Sinds vorig jaar hebben we 
een terugkerende studiedag voor ons 
team en de ouders, waarop we het over 
beleidsmatige zaken hebben. Neem 
rapporten. Een mooi onderwerp, want 
rapporten worden door ons bedacht en 
gaan dan naar huis. We vertellen ouders 
het verhaal erachter: hoe komen ze tot 
stand? Ouders krijgen ook de ruimte om 
hun mening te geven.’

De uitkomsten van zulke bijeenkomsten 
stemmen Latifa en haar team blij. ‘Ouders 
voelen zich gezien en gehoord. Ze voelen 

gingen we voor het thema herfst samen 
naar het bos. Op zoek naar woordjes. 
Bomen, blaadjes, kastanjes. En vanochtend 
zijn er groepen samen met ouders naar 
kunsthal KAdE gegaan. In de pauze zei een 
collega tegen mij: ze zijn zo betrokken! 
Hartstikke leuk. Sommige ouders waren 
nog nooit in een museum geweest. Ook 
voor hen kan er een wereld opengaan, 
daarom willen we ze ook zo betrekken. 
Net als hun kind hebben ze 
succeservaringen nodig. Ze raken 
geïnspireerd, gaan een keer terug met 
hun kind. Dat heeft echt een positief 
effect op taalontwikkeling.’   

Eyeopener
De Bilalschool traint ouders ook, 
bijvoorbeeld op de NT2-middagen en 

-avonden. ‘Onze taalspecialist verzorgt die 
trainingen’, vertelt Latifa. ‘Het gaat daarbij 
niet alleen om het bevorderen van 
taalontwikkeling van kleuters. Vaak 
hebben zij broertjes en zusjes. We maken 
ouders ervan bewust wat voor impact hun 
gedrag heeft op de taal die hun kind 
gebruikt. Laatst nog: voor enkele ouders 
was het een eyeopener dat ze ook met 
hun baby moeten praten. Zij dachten: een 
baby begrijpt het toch niet. Maar hoe 
eerder je ermee begint, hoe beter.’  
Naast een maandelijkse nieuwsbrief vol 
tips krijgen ouders lesmateriaal van Logo 
3000 mee voor thuis, om met hun peuter 
of kleuter woorden te herhalen. ‘Op 
maandelijkse koffieochtenden bespreken 
we met ouders wat we kinderen in die 
periode willen leren en hoe we elkaar 
daarin kunnen inspireren. Ook zijn dat 
mooie momenten om te polsen wat de 
behoefte is: hoe kunnen we ouders 
toerusten met nieuwe kennis en 
vaardigheden?’

‘Net als hun kind 
hebben ouders 
succeservaringen 
nodig’  

De ouderbetrokkenheid groeit, Latifa is er 
trots op. Maar er is altijd winst te behalen. 
‘Toevallig hebben we net een 
subsidieaanvraag ingestuurd om ouders 
trainingen te laten volgen bij Logo 3000, 
zodat ze vervolgens andere ouders kunnen 
coachen. Zo is taalontwikkeling niet alleen 
iets van school, maar wordt het breed 
gedragen. Het positieve effect van ouders 
die elkaar als maatjes coachen is bewezen, 
dus we gaan graag die kant op.’ 

Meer weten? 
Informatie over Logo 3000: 
www.logo3000.nl

Video over ouder-
betrokkenheid 
met Logo 3000:
scan de QR-code
 
Of neem contact op via 
www.bilalschool.nl.

dat ze kunnen meebouwen aan 
ontwikkeling. Vanuit school hoort daar de 
attitude bij dat je te allen tijde openstaat 
voor feedback, dat je een lerende 
organisatie bent en daarin kwetsbaar 
mag zijn. Ouders krijgen dan de ruimte 
om een goede partner te zijn, mits dat 
constructief gebeurt. Mijn ervaring: als je 
daar als school op aanstuurt, krijg je dat 
terug.’

Consolideren 
De Bilalschool, een school met een 
islamitische grondslag waar vrijwel alle 
kleuters een VVE-indicatie hebben, tilt 
ouderbetrokkenheid naar een hoger plan. 

‘Bij het leren van de Nederlandse taal heb 
je, zeker als het je tweede taal is, heel veel 
herhaling nodig. Dat kan niet alleen op 
school. Een nieuw woord moet je zeven 
keer per dag aangeboden krijgen om het 
te kunnen opslaan. Maar je kunt het 
werkgeheugen ook overbelasten door er 
in korte tijd te veel in te stoppen. Dus 
ouders zullen echt moeten helpen om te 
consolideren.’ 

Ze geeft een voorbeeld. ‘Als je het woord 
kapstok wilt aanleren, dan hoop je dat een 
kind daar een concept bij heeft. Is dat niet 
zo, dan moeten we een paar stappen 
terug doen om het te laten zien. Voor 
ouders ligt daar een rol. Het gaat om het 
vergroten van de kennis van de wereld. 
Dat kan door veel te vertellen, veel te 
laten zien. En dat kan in alle talen, want 
het gaat om de beelden die je in je 
geheugen opslaat.’ 

Met tips, tools en activiteiten stimuleert 
de Bilalschool ouderbetrokkenheid. ‘Laatst 

Bilalschool bouwt aan partnerschap met vaders en moeders

‘Worden wie je bent’ is het credo op de Bilalschool in het Leusderkwartier. Om 

die ontwikkeling door te maken hebben kinderen succeservaringen nodig, zegt 

directeur Latifa Benbouker. Een nieuw woord erbij, een gelukt knutselwerk: zet 

kleuters daarvoor in het zonnetje. De rol van ouders is daarbij cruciaal en 

daarom bouwt de Bilalschool aan een partnerschap met vaders en moeders. 

“Ook voor ouders 
kan er een wereld 

opengaan”

http://www.logo3000.nl
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De eerste stapjes van een peuter in een 
voorschool zijn maar wat spannend. De 
omgeving, de mensen én de taal: alles is 
nieuw en dan ook nog eens zonder ouders. 
Het is het moment waarop Ellen zich met 
heel haar hart openstelt naar de jonge 
nieuwkomer. ‘In ben bij het kind in de 
buurt, zit naast hem of haar op de grond, 
ga gesprekjes aan. Dat doe ik met een 
sensitieve houding: ik ben beschikbaar 
voor jou, je mag zijn wie je bent. Als je dat 
laat merken, voelt een kind zich veilig. Dat 
is de allergrootste basis.’ 

weer creatief te zijn en in te spelen op wat 
je ziet: wat kan ik erbij pakken om taal aan 
te leren?’ 

Organisch proces 
Tip van Ellen: ‘Zorg dat je zo vrij bent in je 
hoofd dat je de ruimte hebt om iets te 
bedenken. Vroeger was het werk van een 
pedagogisch medewerker vrij afgebakend, 
maar nu moet je juist vrij en creatief zijn. 
En niet een al te strakke planning hebben. 
Soms loopt het anders dan je dacht, want 
er is een mooi moment. Of je wil in een 
kring beginnen, maar een kind dat alleen 
Arabisch spreekt begrijpt het nog niet. 
Dat mag, laat het gebeuren. Het is een 
natuurlijke gedachte om snel resultaat te 
willen halen, maar ze hebben 2,5 jaar in te 
halen, dat is een lange tijd. Dat actieve 
komt vanzelf, dat is een organisch proces. 
Zo moet je er vooral instaan.’ 

De peuters krijgen bij Ska vooral de ruimte 
om zich in hun eigen tempo te 
ontwikkelen. ‘Het gaat niet om het 
eindresultaat, maar om hoe ze met iets 
bezig zijn. Bij een plakwerkje maakt het 
ons niet uit als het neusje bij de tenen is 
geplakt. Als ze er maar plezier in hebben. 
Door het in hun eigen tempo te doen 
krijgen kinderen zelfvertrouwen.’ 

Vrij spel 
Hoe stimuleren Ellen en haar collega’s die 
persoonlijke ontwikkeling? ‘Soms door 
helemaal niks te zeggen, door gewoon te 
kijken. Maar het kan ook door 
complimenten te geven. Dat kan met 
gebaren, een duim omhoog, een high five. 
Dat zijn vooral complimenten voor de 
inzet, niet voor het resultaat. Dat hangt 
samen met wat ik net zei. We steken het 
positief in. Dat het zo goed genoeg is. ‘Wat 
heb je hard gewerkt!’ Dat is wat we dan 
benoemen.’ 

‘Zelfvertrouwen 
groeit als kinderen 
in hun eigen tempo 
leren’ 

Vrij spel is essentieel in de Ska-benadering. 
‘Als je geen zin hebt in buiten spelen, blijf 
je lekker binnen. Kinderen mogen doen 
wat ze willen. Wij kunnen als 
medewerkers inspringen en de 
speelmogelijkheden vergroten, 
bijvoorbeeld door extra materialen bij te 
leggen. Of als ze met een pop aan het 
spelen zijn zeggen: Joh, moet ie niet eten?’ 
De pedagogisch medewerker heeft een 
grote maar niet de belangrijkste rol, vindt 
Ellen. ‘Kinderen kunnen onderling zoveel 
van elkaar leren. Als wij daar dan een klein 
beetje in kunnen sturen, bijvoorbeeld door 
een vraag te stellen of gewoon een 
stoeltje neer te zetten als een kind erbij 
staat te kijken, en ze spelen vervolgens 
door, dan ben ik zó trots.’ 

Meer weten? 
Neem contact op via www.ska.nl.

‘Dan is het de vraag: hoe is dit kind te 
bereiken?’ vervolgt Ellen. ‘Is het een kind 
dat graag wil ontdekken, spelen of lezen? 
Lezen is een duidelijk activiteit in het 
leren van taal, maar bij sommige kinderen 
ligt daar niet de voorkeur. Dan vind ik het 
een leuke uitdaging om te kijken hoe ik ze 
kan triggeren hun taalvermogen te 
ontwikkelen en ze toch te laten zijn zoals 
ze zijn.’

Pedagogisch-educatief handelen 
Voor Ellen is dat de essentie van 

pedagogisch-educatief handelen in de 
voorschool: zoek aansluiting bij elk 
individu. ‘Waar is het kind nu in zijn 
ontwikkeling en waar kan ik hem of haar 
verrijken? Niet te ver uit zijn of haar 
comfortzone halen, maar kijken of het 
kind net even verder kan. Wat leuk is en 
werkt: een probleem maken, zoals een bal 
op de kast. Hoe kunnen we nu bij die bal? 
Dan gaan de peuters over oplossingen 
nadenken.’ 

De persoonlijke doelen kunnen klein zijn. 
Voorbeelden genoeg, zegt ze met een 
glimlach. Elke dag is wat dat betreft een 
feest. ‘Laatst had een jongetje een 
autootje bij zich, een monstertruck. Was 
hij helemaal gek van. Die auto had drie 
kleuren. Gingen we in een bak de kleurtjes 
van zijn auto zoeken. Andere kinderen 
gingen meedoen en voor we het wisten 
hadden we alles gesorteerd op blauw, 
oranje en zwart. Zo probeer je elke dag 

In voorschool Ska krijgen peuters alle vrijheid om zich te ontwikkelen  

Hoe stimuleer je als pedagogisch medewerker de ontwikkeling van peuters 

met een VVE-indicatie? Alles begint met een gevoel van veiligheid, stelt VVE-

specialist Ellen Bannink van Ska Kinderopvang. Vervolgens is het essentieel dat 

kinderen de vrijheid hebben om te ontdekken wat ze leuk vinden en dat de 

creativiteit van de pedagogisch medewerker daarbij aansluit. Een kijkje in de 

VVE-keuken van Ska. 

“De inzet is 
belangrijk, niet het 

resultaat”

http://www.ska.nl
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Vanuit een kleuterlokaal wijst schoolleider 
Jacqualine van de Port trots naar buiten, 
waar een paradijs om te ravotten te zien 
is. ‘Was je een paar jaar geleden 
langsgekomen, dan had je een betonnen 
speelplaats gezien. Nu is het een complete 
natuurspeelplaats waar kinderen zich 
heerlijk kunnen uitleven.’ 

Buiten én binnen is er veel veranderd bij 
basisschool De Kubus. ‘Kijk,’ zegt 
teamleider van de onderbouw Marga van 
Keken bij een ruimte die momenteel 
dienst doet als kerststal. ‘Hier zat vroeger 

nieuwe visie met z’n allen uitdragen.’
De Kubus betrekt ook de ouders erbij om 
zo de werkelijkheid naar binnen te halen. 
‘Laatst kwam een vader die een garage 
heeft vertellen hoe een auto in elkaar zit. 
Hele kring van kinderen om hem heen, 
auto-onderdelen in het midden. Je zag 
hem stralen en voor de kinderen bracht 
het een schat aan nieuwe woorden op, 
omdat ze daar spelenderwijs mee 
kennismaakten.’ 

Begeleidende rol 
Speelvrijheid is essentieel binnen het 
nieuwe VVE-beleid van De Kubus. ‘Hoe het 
op onze school ging: de leerkracht werkte 

vanuit een thema en richtte op basis 
daarvan een speelhoek in. Dat hebben wij 
losgelaten. Als de leerkracht een nieuw 
thema introduceert is het aan de 
kinderen: wat weten zij er al van? Hoe 
moet de hoek eruit zien? De leerkracht 
heeft een begeleidende rol: die moet 
observeren, faciliteren en zo het spel naar 
een hoger plan tillen. Dan gaan kinderen 
openstaan, worden ze nieuwsgierig en 
leergierig. Dat is wat we aanwakkeren.’ 

Ook vaste plekken, inclusief die van de 
kapstok, behoren tot het verleden. Marga: 
‘Organisatorisch was je daar als leerkracht 
heel druk mee. Door dat los te laten 
ontstaat er letterlijk tijd en ruimte om op 
je knieën tussen de kinderen mee te 
spelen. Door dat te doen kijk je vanuit hun 
perspectief en word je onderdeel van hun 
belevingswereld.’ 

‘Het mooie is: als je de school in bedrijf 

‘Als je ruimte geeft 
aan spel en 
ontdekking, komt 
een kind tot bloei’  

ziet, zie je overal kinderen spelen en met 
elkaar praten’, vervolgt Jacqualine. ‘Meer 
dan voorheen. Toen werkten we nog met 
een kiesbord: wie gaat er naar de 
bouwhoek, wie gaat er puzzelen, etcetera. 
Ook dat systeem hebben we losgelaten. Al 
zitten er acht kinderen in de bouwhoek, 
prima. Spelenderwijs leren ze om rekening 
te houden met elkaar, te overleggen en 
afspraken te maken. Dat is een prachtig 
proces om te zien.’ 

Meer weten? 
De professionals die hebben meegedacht 
over een andere inrichting van de ruimtes 
in De Kubus zijn Gerdien Bleijenburg en 
Daan Lindeboom van De Beleving 
(debeleving.nl) en Ellen Kuster, 
onderwijsvormgever (www.ellenkuster.nl).
Contact opnemen met de school kan via 
www.kbsdekubus.nl.

de remedial teacher. Dat kantoor hebben 
we opgeofferd om er een wisselruimte 
van te maken, waar kinderen binnen 
steeds weer veranderende thema’s 
kunnen spelen.’ En even verderop: ‘Dit was 
een opberghok, daar hebben we een 
speelhuis van gemaakt, waar kinderen een 
huishouden kunnen naspelen.’ 

Niet eerder kreeg spelend en ontdekkend 
leren zoveel de ruimte bij De Kubus. Het is 
het resultaat van een koerswijziging die 
een paar jaar geleden ingezet is. Marga: 
‘We voelden dat we niet kindgericht 

genoeg bezig waren. Het was voor 
iedereen duidelijk dat er wat moest 
gebeuren.’ 

Natuurlijke kwaliteiten 
Geïnspireerd geraakt door een cursus 
spelend en ontdekkend leren, werd dát 
het uitgangspunt. ‘Door spel te stimuleren 
doe je veel meer een beroep op natuurlijke 
kwaliteiten van een kleuter’, vertelt 
Jacqualine. ‘Die is nieuwsgierig, 
onderzoekend. Zet je een kind buiten, dan 
gaat het graven in het zand, onder 
blaadjes kijken. Als je dat toelaat en je 
geeft daar ruimte voor, letterlijk en 
figuurlijk, dan komen ze tot bloei.’  

Dus: veel tafels en stoelen eruit. Muren 
zijn gebroken, hoeken groter gemaakt. 
Met de interieurontwerpers van De 
Beleving zijn de lokalen opnieuw 
ingericht. ‘We hebben het hele team bij 
het proces betrokken, zodat we onze 

Koerswijziging leidt tot resultaat bij basisschool De Kubus 

De leerkrachten van De Kubus in het Soesterkwartier zagen een paar jaar 

geleden dat het anders moest. Niet meer ‘over de kleuters heen praten’, maar 

letterlijk op de knieën tussen de kinderen om spelend leren te bevorderen. En 

kijk nu: door volop ruimte te geven aan spel en ontdekking komen de jonge 

leerlingen tot bloei. 

“Door los te laten 
ontstaat er ruimte 
om mee te spelen”

http://debeleving.nl/
http://www.ellenkuster.nl
http://www.kbsdekubus.nl
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Omdat elk kind een unieke en andere 
beginsituatie heeft, is het team van Het 
Scala erop gericht iedereen optimale 
kansen te bieden. ‘Wij kijken goed naar de 
ontwikkelingsbehoefte van elk kind, en 
dagen ze uit. Ze krijgen de ruimte om 
zichzelf te zijn. Wij creëren een liefdevolle, 
veilige en stimulerende omgeving, waarin 
ontdekken, experimenteren en plezier 
maken leiden tot spelend leren.’
De principes van de Vreedzame School, 

van kinderen. Jeanine: ‘Wat ik zie, kan 
Camilla weer anders zien.’ Camilla: ‘Ik kijk 
meer vanuit een pedagogische bril, 
Jeanine vanuit een didactische. Het gaat 
erom dat we dat samenbrengen in het 
volgen van de ontwikkeling van kinderen.’

Het observatiesysteem KIJK!, dat uitgaat 
van het menselijk oog, maakt dat 
makkelijker. Jeanine: ‘Daarmee observeren 
we het hele jaar door. Er zijn 
registratiemomenten waarbij we 
uitwisselen hoe we naar de ontwikkeling 
van kinderen kijken: waar let je op en hoe 
schrijf je dat zo objectief mogelijk op? Het 
gaat immers om veel 

ontwikkelingsgebieden, van taal en 
rekenen tot taakgerichtheid en 
betrokkenheid. Op deze manier leren we 
steeds weer van elkaar.’ 

Peuter- en kleuternieuwsbrief 
Een recente gezamenlijke aanwinst is de 
maandelijkse peuter- en 
kleuternieuwsbrief die het nieuwe thema 
ook voor ouders inleidt, met daarin een bij 
het thema passende woordenschatlijst en 
boeken-, knutsel- en activiteitentips voor 
thuis. En over samen optrekken 
gesproken: ook de peuters en kleuters van 
Het Scala gaan regelmatig zij aan zij op 
ontdekkingstocht. Samen knutselen, 

‘Doorgaande lijn 
verbeteren door 
intensief samen op 
te trekken’

een compleet programma voor sociale 
competentie en democratisch 
burgerschap dat klas en school beschouwt 
als een leefgemeenschap, nemen daarbij 
een centrale rol in: ‘Omgaan met 
verschillen en conflicten en bevorderen 
van de democratische gemeenschap.’

Team Het Jonge Kind 
Daarbij vinden voor- en vroegschool elkaar 
in Het Scala. ‘Wij werken uiteraard al veel 

langer vanuit een gezamenlijke visie, 
maar de onderlinge afstemming van 
planning, thema’s en doelen is sinds de 
start van Het Scala geoptimaliseerd’, 
vertelt Camilla. ‘Binnen Het Scala hebben 
we team Het Jonge Kind, waarin Jeanine 
en ik jaarlijks zeven keer samenkomen en 
het complete team ook zeven keer. Dan 
bespreken we onze gezamenlijke 
planning, bijvoorbeeld de thema’s van 
waaruit de kinderen spelend kunnen 
leren, zoals Nieuwsgierig (onderzoeken), 
Hatsjoe (ziek zijn) en Wie ben ik? (aan het 
begin van het schooljaar). Die stemmen 
we op elkaar af en koppelen we aan 
gemeenschappelijke doelen. Bij ons op de 
voorschool kan tot tien tellen een doel 
zijn, bij Jeanine op de vroegschool gaat 
dat een stap verder.’

In die gezamenlijke bijeenkomsten staan 
de pedagogische medewerkers van de 
voorschool en de leerkrachten van de 
vroegschool ook stil bij de ontwikkeling 

‘t Spectrum en Partou bundelen voor- en vroegschool in Het Scala 

Trots zijn ze bij ‘t Spectrum en Partou in de wijk Schuilenburg op de 23 

nationaliteiten in hun voor- en vroegschool. Die rijkdom betekent ook een 

uitdaging om alle peuters en kleuters voor te bereiden op een goede reis door 

het onderwijs. De start in september 2019 van het overkoepelende 

kindcentrum Het Scala moet de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool 

nog beter maken. Teamleider onderbouw en leerkracht Jeanine van den 

Nieuwendijk (‘t Spectrum) en pedagogisch medewerker Camilla (Partou) over 

het succes van intensief samen optrekken. 

“De vermenging van 
peuters en kleuters 
heeft een positief 

effect”

gymmen en zingen: allemaal in het kader 
van de doorgaande lijn. Mooi voorbeeld: in 
de herfst maakten kleuters uit de groepen 
1 en 2 zich het ‘bomenlied’ eigen. Het is 
dan routine geworden dat de peuters uit 
de voorschool het lokaal van de 
vroegschool binnenkomen om het lied ook 
te leren.

‘Die vermenging is leuk en heeft een 
positief effect’, vertelt Camilla. ‘Je ziet de 
kleuters groeien: eerst waren zij de 
kleintjes en nu zijn ze héél groot. Voor hun 
ontwikkeling is dat goed. Ze helpen de 
peuters, die daar op hun beurt in worden 
meegetrokken én alvast kennismaken met 
de kleuterjuf, die ze dus al kennen voordat 
ze naar de vroegschool gaan. Het gezicht 
en het lokaal zijn alvast vertrouwd.’ 

Uiteindelijk volgt de warme overdracht 
van vroeg- naar voorschool. Nu de 
samenwerking dankzij de bundeling in 
Het Scala geïntensiveerd is, moet ook dat 
belangrijke doorstroommoment nog beter 
verlopen. ‘Eigenlijk geldt dat voor de 
gehele doorgaande lijn. We kunnen de 
volledige ontwikkeling van een kind, in de 
periode van 2,5 tot 13 jaar, in nauwe 
samenwerking met ouders en elkaar goed 
volgen. De komende periode bouwen we 
verder aan deze mooie basis.’ 

Meer weten? 
Over Kindcentrum Het Scala: 
www.obs-spectrum.nl/School/
Kindcentrum-Het-Scala
Of neem contact op via 
www.obs-spectrum.nl of www.partou.nl.

http://www.obs-spectrum.nl/School/Kindcentrum-Het-Scala
http://www.obs-spectrum.nl/School/Kindcentrum-Het-Scala
http://www.obs-spectrum.nl
http://www.partou.nl
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Haar sleutel tot succes? Expliciete directe 
instructie vooraf, dan komt het vrijere 
experiment daarna wel in spelvorm. ‘De 
kinderen moeten in twee jaar tijd een 
grote achterstand inhalen’, vertelt Jeanine. 
‘Dan kun je als leerkracht niet denken dat 
het allemaal wel komt met alleen het spel 
als uitgangspunt. Wij moeten een nieuw 
woord nadrukkelijk aanreiken, 
herhaaldelijk voorzeggen en uitbeelden, 
zodat kinderen het niet verkeerd aanleren. 
Dan komt het daarna tijdens het spelen in 
de hoeken wel terug en dan observeer je: 
heeft iemand nog meer nodig?’ 

De leerkracht neemt nadrukkelijk het 
voortouw in het uitgebreide 
woordenschatonderwijs van de Prins 
Willem Alexanderschool. Veel herhalen is 
daarbij essentieel. Jeanine: ‘Als je niet 
herhaalt zijn de kinderen het over drie 
dagen kwijt. Dus ik doe elke dag wat met 
de woorden die we al behandeld hebben. 
Ik zeg bijvoorbeeld dat ik een woord in 
mijn hoofd heb, geef ze een hint en dan 
moeten zij het raden. Kijk, de kinderen 
met achterstanden hoeven de woorden 
die we ze leren niet al actief te gebruiken. 
Zolang ze het passief maar opslaan. We 
zijn blij als ze de woorden gaan herkennen 
en begrijpen.’ 

Zicht op ontwikkeling 
Jeanine heeft de kleuters voor haarzelf 
onderverdeeld in de groepen ‘Basis’, ‘Meer’ 
en ‘Weer’. Het helpt de juf bij haar zicht op 
de ontwikkeling van de kinderen. ‘De 
Basisgroep is de grote groep, in de 

Meergroep zitten kinderen die meer 
aankunnen en in de Weergroep kinderen 
die extra aandacht nodig hebben. Zeker 
die laatste groep neem ik er voordat we ‘s 
ochtends beginnen even bij, om de 
woorden die we gaan behandelen vast 
door te spreken. Die fluister ik ze in, ik laat 
ze er een plaatje bij zien. Met tellen of 
rijmen net zo. Even van tevoren het 
vuurtje aanwakkeren. Dan hebben ze in 
elk geval enig idee waarover je het hebt 
en kunnen ze beter meedoen met de les.’ 

Wat volgens haar ook helpt: kinderen in 
wisselende samenstellingen aan elkaar 

‘Expliciete directe 
instructie is 
effectief én leuk’

koppelen. Het ene groepje gaat vervolgens 
schilderen, het andere knutselen en weer 
een ander groepje gaat tellen: juist die 
diversiteit werkt taalontwikkeling in de 
hand. Jeanine: ‘Soms zet ik de kinderen die 
meer moeite hebben bij elkaar, met een 
begeleider erbij voor extra en gerichte 
aandacht. En ik zet een sterk groepje bij 
elkaar zodat ze elkaar kunnen versterken. 
Of ik maak een mix, dan kan een leerling 
die moeite heeft leren van een leerling die 
het al goed kan. Die kan op zijn of haar 
beurt groeien vanwege die sociale rol. Ik 
beweeg me ertussendoor om te 
observeren en spring bij waar nodig. Zo is 
alles continu op ontwikkeling gericht.’ 

Meer weten? 
Meer informatie over expliciete directe 
instructie: www.directeinstructie.nl.   
Of neem contact op via 
www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl.

‘De fase dat kinderen oriënteren slaan wij 
regelmatig over’, vult directeur Tonia 
Oskam haar aan. ‘Ons onderwijs moet 
effectief en efficiënt zijn. De meeste 
kinderen hebben geen rijk taalaanbod 
meegekregen of hun moedertaal is niet zo 
rijk als het Nederlands. Als Nederlands-
talige ouders buiten lopen hebben ze het 
niet alleen over ‘groen’, maar ook over 
‘bomen’, ‘bladeren’, ‘planten’. Dat is vaak 
het verschil. In onze visie kunnen VVE-
leerlingen daarom niet zonder expliciete 
directe instructie. Maar we zorgen ervoor 
dat die instructie interessant en leuk is.”
  

Herkennen en begrijpen
De expliciete directe instructie krijgt op de 
locatie Randenbroek van de Prins Willem 
Alexanderschool namelijk op een speelse 
manier vorm. Jeanine doet elke schooldag 
weer een beroep op haar creativiteit en 
verbeeldingskracht. ‘Ik haal van alles uit de 
kast, zoals een toneelstukje. Laatst leerde 
ik de kinderen een cluster woorden dat 
met ‘winkel’ te maken had. ‘Geld’ en ‘kassa’ 
bijvoorbeeld. Maar ook ‘etalage’. Tja, hoe 
maak je dat woord duidelijk? Ik heb me 
toen verkleed als oud vrouwtje en ben 
langs het kerstwinkeltje van de kinderen in 
de klas gelopen. ‘Zijn hier kinderen te 
koop?’ vroeg ik gekscherend. ‘Nee!’ riepen 
de kinderen. ‘Kerst!’ Ik: ‘Maar dat zie ik niet 
in de etalage!’ Vervolgens zet ik dat woord 
op het digibord. Net als ‘toonbank’ en 
‘kassabon’. Zo clusteren we de woorden én 
brengen we het spel tot leven.’ 

Leerkracht neemt nadrukkelijk het voortouw op Prins Willem Alexanderschool 

Dagelijks staat juf Jeanine met haar voeten in de VVE-klei. Ze geeft les aan de 

groepen 1 en 2 op de locatie Randenbroek van de Prins Willem Alexanderschool, 

waar het gros van de kleuters een VVE-indicatie heeft. Het onderwijsaanbod is 

er volledig op afgestemd. Of zoals Jeanine het zelf zegt: ‘Wij doen hier niet iets 

speciaals voor een groepje VVE-leerlingen, want de hele kleuterklas is speciaal.’ 

Als je woorden      
niet herhaalt, zijn ze 
die over drie dagen 

weer kwijt”

http://www.directeinstructie.nl
http://www.pwabeekenstein.pcboamersfoort.nl
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‘Kinderen leren keuzes 
te maken en met 
teleurstellingen om 
te gaan’

Zomaar een middag in De Zonneparel. 
De peutergroep van pedagogisch mede-
werker Laila van Partou stroomt leeg. 
Voldaan gaan de kinderen, waarvan het 
gros een VVE-indicatie heeft, naar huis. 
Niet in de laatste plaats dankzij het grote 
kiesbord dat op een prominente plek in 
het lokaal hangt, pal onder de prenten 
over Puk.  

De magneetjes waar de namen van de 
kinderen op prijken zijn weer netjes 
geordend, zo ook de afbeeldingen van 
activiteiten die de peuters kunnen kiezen 
om te doen. Vanochtend was er nog volop 
dynamiek op en rond het kiesbord, dankzij 

van De Wijde Wereld aan. ‘Soms wil een 
kind in de huishoek, maar dan zit hij vol. 
Dat is dan best wel eens moeilijk. Het kind 
moet dan een andere activiteit gaan 
kiezen. Je ziet ze soms lang dralen voor 
het kiesbord. Natuurlijk help je ze dan een 
keuze te maken door een beetje te sturen, 
anders staan ze er een half uur later nog. 
Ook daar leren ze dan weer van.’

Zelfstandigheid 
‘Je ziet dat het routine wordt voor 
kinderen’, zegt Wilma Schipper, intern 
begeleider van de groepen 1 tot en met 4 
van De Wijde Wereld. ‘Ze denken van 
tevoren na: waar heb ik zin in vandaag? 
Niet de juf bepaalt, maar het kind zelf 
denkt na: dit wil ik vandaag doen. Dat 
werkt zelfstandigheid in de hand.’

Lisette: ‘Door middel van afbeeldingen of 
pictogrammen en het visueel maken van 
letters en cijfers maak je helder waaruit 
kinderen kunnen kiezen. Ze leren woorden 
te associëren met afbeeldingen. Belangrijk 
met het oog op VVE. Daarnaast koppelen 

wij het thema dat we op dat moment 
behandelen aan het kiesbord. Dat is op dit 
moment kleding; je ziet gevisualiseerde 
kledingstukken op het kiesbord en in de 
poppenhoek kunnen kinderen bijvoor-
beeld strijken. Op die manier verrijken het 
kiesbord en de activiteiten die daarbij 
horen ook nog de woordenschat.’

De samenwerking tussen Partou en De 
Wijde Wereld krijgt met het kiesbord een 
nieuw succesvol hoofdstuk. Wilma: ‘Van 
de week was ik in het kader van onze 
doorgaande lijn aan het vroegsignaleren 
in een peutergroep van Partou. Ik was blij 
verrast toen ik de nieuwe kiesborden zag, 
want dat zijn dezelfde die door ons op 
dezelfde manier gebruikt worden. Zo mooi 
dat peuters er al mee leren omgaan en 
het vervolgens bij ons kunnen toepassen.’

Lisette: ‘We zijn nu een paar jaar bij elkaar 
in De Zonneparel. De basisafspraken 
staan, de gezamenlijke gedragsregels ook, 
zoals ‘met elkaar praten in plaats van over 
elkaar’, ‘nee is nee’ en ‘stop hou op’ . Die 

regels komen in voor-, vroegschool én de 
wijk terug. Daar begint samen optrekken 
mee. Nu kunnen we inhoudelijk met 
elkaar de verdieping zoeken.’
Marjolein: ‘Toevallig hebben we 
vanmiddag gezamenlijk een training over 
spelontwikkeling bij kinderen: hoe ontlok 
je spel? En we werken aan onze 
gezamenlijke wens om Logo3000 voor 
woordenschatontwikkeling te 
implementeren. Zo maken we steeds 
meer groei met elkaar door.’ 

Meer weten? 
Over de rol van het kiesbord in het 
leerproces van kinderen: 

Of neem contact op via www.partou.nl 
of www.obsdewijdewereld.nl

kinderen die hun naam bij één van de 
activiteiten plaatsten. Van de bouw- 
tot de poppenhoek: elke keer weer is er 
genoeg te kiezen. 

Dagritme 
Dit kiesbord is een belangrijke nieuwe 
aanwinst voor de twee peutergroepen van 
Partou in De Zonneparel. De pilot in 
september beviel zo goed, dat dit middel 
-ook wel planbord genoemd- sinds eind 
oktober een vast onderdeel is in het 
dagritme dat de kinderen hier volgen.  

‘Het kiesbord geeft rust en structuur 
binnen de groep’, vertelt vestigings-

manager Lisette Davidsz van Partou. 
‘De pedagogisch medewerker beschikt 
over een mooie lijn in hoe ze de ochtend 
indeelt. De kinderen zelf hebben ook baat 
bij die structuur. Het is heel duidelijk: daar 
zijn de hoeken, dit zijn de activiteiten en 
dit ga ik nu doen. Ze leren daarbij keuzes 
te maken. Er is een maximale tijdsduur 
aan de activiteiten gekoppeld, dan 
moeten ze weer een nieuwe activiteit 
kiezen. In elke hoek kunnen maximaal vier 
kinderen tegelijk spelen. Soms is er bij het 
kiesbord overleg nodig tussen kinderen. 
Daarmee verrijken ze hun communicatieve 
vaardigheden. Denk aan conflicthantering: 
kinderen praten het uit met elkaar als de 
één een activiteit wil doen die net door 
de ander ingevuld is. En ze maken een 
afspraak met elkaar voor de volgende keer. 
Werken met het kiesbord draagt bij aan 
de zelfstandigheid van kinderen. Ze leren 
rekening te houden met elkaar en elkaars 
gevoelens.’

‘En ze leren met teleurstellingen om te 
gaan’, vult leerkracht Marjolein van Gulik 

Kiesbord bewijst zijn waarde bij Partou en De Wijde Wereld

Partou en De Wijde Wereld vinden elkaar steeds beter in hun gezamenlijke 

thuisbasis De Zonneparel in Liendert. Jongste succesvoorbeeld van de 

samenwerking tussen deze voor- en vroegschool: het kiesbord, dat in 

navolging van De Wijde Wereld nu ook door Partou wordt ingezet bij twee 

peutergroepen. Wat dat oplevert? ‘Structuur en rust binnen de groep en 

kinderen leren keuzes te maken en met teleurstellingen om te gaan.’

“Kinderen leren 
rekening houden met 

elkaars gevoelens”

http://www.partou.nl
http://www.obsdewijdewereld.nl
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‘Eén pedagogisch 
klimaat voor optimale 
ontwikkeling’ 

In oktober 2019 was het zover: de vlag kon 
uit, Integraal Kindcentrum Vlinderslag was 
geboren. Daar was al drie jaar lang 
naartoe gewerkt. En er zijn nog wel jaren 
van hard werken nodig om daar te komen 
waar Vlinderslag uiteindelijk wil zijn. 
Maar het hoopgevende begin is er, 
vertellen Meike Dijkstra en Manja Schmidt. 
Meike is vanuit Ska Kinderopvang-
unitleider voor het jonge kind, Manja 
unitleider expertise en innovatie en intern 
begeleider op onderwijsgebied. Beiden zijn 
nauw betrokken bij het optimaliseren van 
de doorgaande lijn en de transformatie die 
Vlinderslag daarvoor doormaakt. 

‘Juist op de punten waar we ons eerst 
afvroegen: waarom doen we dat nog niet 

die al wat verder zijn en kleuters die wat 
achterblijven. Zo proberen we de 
doorgaande lijn steeds natuurlijker te 
maken, beter passend bij het kind.’ 
 
Preteaching 
En zo zijn er meer voorbeelden van de 
krachtenbundeling bij Vlinderslag. Peda-
gogisch medewerkers en leerkrachten 
geven leerthema’s gezamenlijk vorm. 
Daarnaast hanteren ze één woorden-
schatlijn volgens de methodiek ‘Met 
Woorden in de Weer’. Daarvan is een 
digitale training gemaakt, zodat nieuwe 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
zich deze methodiek eigen kunnen maken. 

Trots zijn ze bij Vlinderslag ook op 
‘preteaching’ van taal. ‘Voordat we in de 
kleutergroepen starten met een nieuw 
thema, nemen we kinderen met een (V)
VE-indicatie vast mee in de nieuwe 
woorden die bij dat thema horen. In kleine 
groepjes, twee keer per week. Op het 
moment dat die woorden in de grote 
groep aan bod komen, zien we dat 
kinderen meer durven. We blijven de 
woorden extra herhalen voor deze 
kinderen. Dit structurele 
woordenschataanbod heeft een positief 

effect op het resultaat. Ook hier is de 
doorgaande lijn erg belangrijk; om te 
weten welke kinderen preteaching nodig 
hebben, is informatie vanuit de 
speelleergroep nodig.’ 
Meike en Manja noemen ook graag het 
‘verrijkingsaanbod’ voor kinderen die 
meer aankunnen. ‘Het leuke is dat daarin 
steeds meer kinderen meedraaien die hier 
met een (V)VE-indicatie binnenkwamen. 
Die laten zien wat ze kunnen; taal is 
minder een belemmering geworden.’ 

Klein beginnen 
De eenwording organisatorisch voor 
elkaar boksen is een hele kluif, vertellen 
Meike en Manja. ‘Dit soort processen 
lijken eenvoudig maar zijn zeer complex. 
Tussen de wereld van de kinderopvang en 
die van het onderwijs zit een cultuur-
verschil. Elkaar vinden is een lange weg. 
De logica waarmee we het er nu over 
hebben is waar we heel hard aan hebben 
moeten werken. Dat kost jaren. Je moet 
alle beren op de weg een plek geven. Hoe 
regel je het bijvoorbeeld AVG-technisch? 
Dat is nu één van de grootste 
struikelblokken.’ 

Hun tip: begin klein, met dingen die gaan 

lukken. ‘Samen kerst vieren, samen eten. 
Overleg over thema’s, breid kleuterlezen 
uit naar peuterlezen. Richt een ontwikkel-
groep op en kijk welke onderwerpen je 
samen kunt uitwerken. Dan ga je 
langzaamaan één taal spreken. Wat je 
vooral nodig hebt? Goede aansturing, veel 
lef en vertrouwen in elkaar. En dan is het 
vooral: doen.’

Hoe ziet de stip aan de horizon eruit waar 
Vlinderslag naartoe werkt? ‘Een kind-
centrum voor kinderen van nul tot en met 
twaalf jaar, waarin ze zich continu in 
hetzelfde pedagogisch klimaat begeven, 
dat logisch en voorspelbaar is en waarin 
kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en worden gestimuleerd om 
op zoek te gaan naar eigen talenten. Daar 
gaan we naartoe.’

Meer weten? 
Over de verschillende methodes en hand-
vatten die ze gebruiken op Vlinderslag:
Met woorden in de weer: 
www.rezulto.nl/met-woorden-in-de-weer
Rijke leeractiviteiten: 
www.talentstimuleren.nl (klik door naar 
thema > stimulerend-signaleren)
Denk sleutels voor kleuters: 
www.allesovergedrag.nl (zoek op 
‘denksleutels’)
Pedagoog en auteur Luk Dewulf pleit voor 
hervorming van het 
onderwijssysteem 
om talenten van 
kinderen beter 
te benutten 

De leidraad voor de ontwikkeling van het 
kindcentrum www.pactvoorkindcentra.nl.  
Of neem contact op via 
www.ikcvlinderslag.nl.

samen als het over dezelfde kinderen 
gaat, doen we het nu wél samen’, zegt 
Meike. ‘Onderscheid in voor- en 
vroegschool kennen we hier niet meer. We 
hebben één pedagogisch beleid gevormd 
en dat volgen we. Wat in het onderwijs 
gebeurt, gebeurt ook in de opvang.’ 

‘Daarom hebben we vier integrale 
ontwikkelgroepen opgericht waarin de 
verschillende professionals, van de 
pedagogisch medewerker in de opvang 
tot de leerkrachten in het onderwijs, 
structureel overleggen en samen een 
team vormen’, vult Manja aan. ‘Er is een 
taalteam, een rekenteam, een team voor 
talentontwikkeling en een team dat zich 
bezighoudt met pedagogisch beleid. 

Neem de taalgroep: peuter- én 
kleuterlezen worden daarin samen 
behandeld en gezamenlijk naar een hoger 
niveau getild.’ 

Vroegsignalering 
Manja noemt ook de vroegsignalering en 
-diagnostiek als succesvoorbeeld. ‘We 
hebben intensief contact met elkaar over 
de kinderen die doorstromen naar de 
kleutergroep: de warme overdracht. Al 
ruim voor dat moment plan ik een intake-
gesprek met ouders en overleg ik met de 
VE-specialist, zodat ik weet welke kinderen 
extra aandacht nodig hebben. Ook kijk ik, 
na toestemming van ouders, regelmatig 
mee in de speelleergroep. Op die manier 
hebben we veel informatie over de 
kinderen als ze in het onderwijs starten.’  
Meike: ‘Andersom geldt dat net zo. Als wij 
merken dat een kind met een hulpvraag 
in de speelleergroep binnenkomt, is het 
voor ons logisch om te zeggen: goh Manja, 
wil je even meekijken? Zodat we samen 
afstemmen wat het kind nodig gaat 
hebben. Met als doel dat het moment van 
een deur verder gaan als hij of zij vier 
wordt geleidelijker verloopt. We onder-
zoeken momenteel of we een gezamenlijk 
aanbod kunnen ontwikkelen voor peuters 

Werelden van opvang en onderwijs komen samen in nieuw kindcentrum Vlinderslag

Basisschool de Vlindervallei, bso de Vlinderstruik en speelleergroep de Kleine 

Vlinder in de wijk Kruiskamp zijn niet meer, leve Integraal Kindcentrum 

Vlinderslag! De schotten tussen opvang en onderwijs worden weggenomen in 

dit nieuwe concept, dat nog volop in ontwikkeling is. Die transformatie is er 

een van een lange adem, maar steeds een beetje meer ontstaat er één 

pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal en in één soepele 

doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. 

“Tussen kinderopvang 
en onderwijs zit een 

cultuurverschil.”

http://www.rezulto.nl/met-woorden-in-de-weer
http://www.talentstimuleren.nl
http://www.allerovergedrag.nl
http://www.pactvoorkindcentra.nl/
http://www.ikcvlinderslag.nl/
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‘VIB’en is soms best 
spannend, maar 
ook heel leerzaam’

VVE-specialist Loes de Baan, al zestien jaar 
actief bij Ska, noemt het een ‘fantastisch 
middel’. ‘Beelden liegen niet, hè?’ zegt ze 
lachend op ‘haar’ locatie bij Kindcentrum 
de Breede Hei in Kattenbroek. ‘We laten 
onszelf VIB’en, zoals wij dat noemen, om 
te zien wat al goed gaat en wat beter kan. 
Heel constructief van aard. Het zijn vaak 
maar korte fragmenten van pakweg vijf 
minuten. Interactie met een kind, 
begeleiding in beeld. Je gaat dingen zien: 
dit kan ik de volgende keer ook zo en zo 
doen. Sommige medewerkers vinden dat 
best spannend, je moet kritisch naar jezelf 

levert nieuwe vragen op: heb je dit 
gezien? Hoe zou jij dat doen? Als VVE-
specialist heb ik ook weleens een tip 
nodig. We leren van elkaar.’ 

Ze geeft een voorbeeld. ‘Wij zijn van zo 
min mogelijk ‘nee’ zeggen, maar vooral 
zeggen wat kinderen juist wél moet doen. 
Dus tegen rennende jongens zeggen we: 
‘Binnen ga je lopen en straks mag je 
buiten rennen’. Maar als je dat zes keer 
moet zeggen... Hoe geef je de grens aan? 
En dat tegen drie jongens, waarvan er één 
Chinees is, één Turks en één Nederlands? 
Dan gebruik je gebaren en je mimiek. Ik 
laat mijn gezicht zien, dat dan wat 
strenger is, en zeg wijzend: ‘Kijk eens naar 
mijn gezicht’. Dat soort tips deel je met 
elkaar.’  

De Kleine Kapitein 
Daarnaast volgen de pedagogisch 
medewerkers van Ska regelmatig een 
vakinhoudelijke training, veelal om 
interactievaardigheden te bevorderen. 
Neem De Kleine Kapitein, een basistraining 
die erop gericht is om de ontwikkeling van 
zelfsturing bij jonge kinderen te stimu-
leren. En alle medewerkers die werken met 
kinderen met een VVE-indicatie volgen een 
VVE-training. Loes: ‘Onze pedagogisch 
medewerkers beschikken door hun 
ervaring en de aanvullende trainingen 
over ontzettend veel kennis. Wij, de VVE-
specialisten, zijn een extra vraagbaak en 
klankbord. Daarnaast vangen we kinderen 
op die extra ondersteuning nodig hebben 
op bepaalde gebieden. Maar we doen het 
bij Ska vooral samen, tijdens het werk 
maar ook erna als we situaties evalueren.’
Ze delen niet alleen de leerpunten, maar 
ook de trotse momenten. ‘Vaak zijn die 

heel klein. Een jongetje kwam hier binnen 
en durfde een tijd lang geen hesje aan 
tijdens het spelen. Nu lukt het af en toe. 
Dan staan wij onderling te juichen. Of dat 
kindje dat volledig Chinees sprekend 
binnenkwam en na anderhalf jaar 
wegging en zich heel goed duidelijk 
kon maken, doordat wij dat hier 
aangeboden hebben. Daar kunnen we 
supertrots op zijn.’ 

Meer weten? 
Over beeldcoaching in de kinderopvang: 

Of neem contact op via www.ska.nl. 

kijken. Maar dat maakt het ook heel 
leerzaam.’ 

Pedagogische medewerkers zien op de 
beelden ook situaties die ze op het 
moment zelf niet hebben kunnen 
waarnemen. ‘Als je in een kring vol 
kinderen zit, heb je niet door wat er achter 
je rug gebeurt. Je kunt gewoon niet alles 
zien. Soms mis je een reactie van een kind. 
Op beeld kun je daar rustig naar kijken.’ 

Ska, dat veertig locaties telt, gelooft sterk 
in de meerwaarde van VIB. Elke 

medewerker komt aan de beurt. Dan kan 
op aanvraag, bijvoorbeeld als het gaat om 
een specifieke hulpvraag. Loes: ‘Dan lopen 
we ergens tegenaan en vragen we een 
VIB’er: wil je hier eens naar kijken? We 
gebruiken sommige beelden ook in onze 
teamvergaderingen om ze in 
teamverband te bespreken.’ 

On the job 
De ontwikkeling van het kind is belangrijk, 
maar die van de pedagogisch medewerker 
ook. Onderlinge coaching is daarom 
essentieel bij Ska. VVE-specialist Loes 
praat regelmatig bij met de pedagogisch 
medewerkers. ‘Het is niet zo dat ik dan 
even vertel wat die collega goed of niet 
goed doet. We doen zo’n evaluatie echt 
samen. Ook omdat we ‘s ochtends samen 
een groep begeleiden, leren we heel erg 
on the job. We werken met kinderen, elke 
dag is anders. Dus vrijwel elke ochtend 

Ska Kinderopvang maakt dankbaar gebruik van Video Interactie Begeleiding

Ska Kinderopvang maakt al jarenlang dankbaar gebruik van Video Interactie 

Begeleiding (VIB). De opgenomen beelden en analyse daarvan helpen om 

inzicht te krijgen in het gedrag van het kind en de pedagogisch medewerker. 

Het uiteindelijke doel: de onderlinge communicatie verbeteren.

 “Als VVE-
specialisten leren 

we van elkaar.”

http://www.ska.nl
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‘Elk kind heeft tijd 
nodig om te 
wennen aan een 
nieuwe omgeving’ 

Partou begint volgen van kindontwikkeling met wen-observatie

Ace is jarig vandaag. Hij is vier geworden 
en dat betekent: naar de kleuterschool! 
Maar niet voordat hij muffins heeft 
getrakteerd aan zijn speelvriendjes en 
-vriendinnetjes in de peutergroep van 
Partou. En natuurlijk krijgt Sanne er ook 
een. Nadat Ace nog een laatste keer van de 
glijbaan is geroetsjt, geeft zij hem een 
dikke knuffel. ‘Doei lieverd!’ 

Zo gaat het in de wereld van pedagogisch 
medewerkers. Voor je het weet zijn de 
peuters vier en vliegen ze uit, naar een 
gebouw verder in dit geval: de Caecilia-
school. ‘Altijd jammer als ze gaan’, zegt 

Ontwikkeling. Sociaal-emotionele 
vaardigheden, contact met andere 
kinderen, initiatief nemen, voor jezelf 
opkomen: een breed scala aan punten 
komt daarbij aan bod. Niet gek dus dat 
overleg met elkaar en ouders, op de 
momenten dat kinderen drie of vier (tevens 
het moment van de warme overdracht) 
jaar worden, daarbij essentieel is.  

Sanne: ‘Omdat onze peutergroep bestaat 
uit veel kinderen met een VVE-indicatie, 
gaan alle kinderen mee in het VVE-
programma. Daarin differentiëren we: de 
één kan meer aan dan de ander. Onze 
groep bestaat uit maximaal vijftien 
kinderen en daar zitten twee pedagogisch 
medewerkers op, dus de ontwikkeling 
volgen is te doen. Op de groep zelf werken 
we veel in kleine kringetjes met kinderen. 
Daarin zie en hoor je al veel. De 
observatielijst ligt op de kast, dan kunnen 
we tussendoor aantekeningen maken als 
dingen opvallen. Maar soms gaat het over 

aspecten waar je echt even voor moet 
gaan zitten. Rekenontwikkeling 
bijvoorbeeld. Dan ga ik even met een kind 
samen zitten, een spelletje spelen om te 
peilen hoe het gaat met tellen bijvoor-
beeld. Of vormen: kunnen ze die uit elkaar 
houden, benoemen? Goed om dat een-op-
een te checken.’ 

Handvatten van buitenaf 
‘Als we zien dat het kindje meer nodig 
heeft - soms constateren we dat al in de 
wen-periode - dan leggen we onze 
pedagogische hulpvragen eerst voor aan 
de pedagogisch coach binnen Partou. Die 
kijkt mee op de groep en geeft advies. 
Mocht er toch meer nodig zijn, dan 
kunnen we in goed overleg met de ouders 
en in samenwerking met het wijkteam 
externe hulp inschakelen. Dat kan Youké 
zijn, een organisatie die specialistische 
hulp voor kinderen biedt. Daar kunnen we 
een observatie aanvragen. Bijvoorbeeld als 
een kindje fysiek is naar anderen in de 

groep of als er weinig contact mee te 
krijgen is. Het kan zijn dat een kindje naar 
een observatiegroep moet. Het streven is 
om dat in combinatie met een plek bij ons 
in de groep te doen. Zo hebben we een 
kindje met het syndroom van down in de 
groep gehad. Dan komt er af en toe een 
begeleidster van Youké langs, ook om ons 
handvatten aan te reiken zodat het kindje 
bij ons kan blijven. Het mooie is: in dit 
geval was dat ook zo. Het kindje draaide 
succesvol mee en volgt inmiddels regulier 
basisonderwijs. Heel mooi dat het kan!’

Meer weten? 
Kijk op Ontwikkeling:

Of neem contact op via www.partou.nl. 

Sanne na het afscheid. ‘Sommigen heb je 
bij je sinds ze twee zijn. Het is gek, maar ook 
leuk om ze zo snel te zien groeien. Zelf vin-
den de kinderen de overgang naar de 
vroegschool wel een beetje spannend hoor. 
Maar als school dan begint is dat snel 
voorbij.’ 

Ze wijst naar buiten. ‘Zie je die witte lijn? 
Onze peuters mogen tot die lijn spelen, de 
kleuters mogen dat ook daarbuiten. Het 
gebeurt regelmatig dat de nieuwe kleuters 
daar staan en naar ons roepen: ‘Nou mag ik 
hier spelen!’ Dan is dat spannende 
helemaal weg, dan zijn ze groot.’ 

Wen-observatie 
Het bruggetje naar het volgen van de 
ontwikkeling van kinderen is snel gemaakt. 
Want in de anderhalf jaar vóór de warme 
overdracht houden de pedagogisch 
medewerkers van Partou de persoonlijke 
groei van de peuters nauwgezet in de 
gaten. Hoe? Sanne legt het graag uit. ‘Wij 
beginnen met onze eigen wen-observatie. 
Elk kind heeft immers tijd nodig om te 
wennen aan de nieuwe omgeving van de 
voorschool. We letten bijvoorbeeld op 
zelfredzaamheid, speel- en werkgedrag en 
sterke punten. Na een week of zes, zeven 
vullen we de wen-observatie in: hoe is de 
wen-periode verlopen? Dat moment is 
trouwens flexibel, want het ene kind is na 
een paar weken al zo vrij, terwijl een ander 
kind negen weken nodig heeft om tot spel 
te komen.’ 

Na de periode van wennen volgen Sanne 
en haar collega’s de peuters met behulp 
van het kindvolgsysteem Kijk op 

Een voormalig collega noemt haar gekscherend een ‘VVE-goeroe’. Sanne Spelt 

zelf lacht er bescheiden om, maar ze heeft toch echt al bijna twintig jaar 

ervaring als professional in de voorschool. We zoeken haar op bij de locatie van 

Partou aan de Rossinistraat in Randenbroek, om haar te spreken over het 

volgen van kindontwikkeling in de praktijk.

“We werken veel in 
kleine groepjes. Dan 
zie en hoor je veel.”

http://www.partou.nl


24 25

‘Draai maken van 
ouderparticipatie naar 
ouderbetrokkenheid’ “Professionals 

kunnen het verschil 
maken.”

Onderzoekster Esra Akcan pleit voor meer laagdrempelige handvatten voor thuis 

Eerst meteen maar duidelijkheid 
scheppen. Want de begrippen 
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid 
worden weleens met elkaar verward, maar 
hebben toch echt allebei een andere 
betekenis in het onderwijs. ‘De vele 
‘ouderbetrokkenheid’-activiteiten die 
Amersfoortse voor- en vroegscholen al 
inzetten zijn vaak een middel om 
ouderparticipatie te stimuleren’, stelt Esra 
na haar veldonderzoek. ‘Je ziet veel 
oudercontactmomenten. Dat is een goed 
begin maar het blijft dan vaak bij 
ouderparticipatie: actieve deelname van 

terug uit het werkveld zelf, maar werd ook 
-in andere woorden natuurlijk- bevestigd 
in mijn interviews met kinderen.’

Visualisering, vaardigheden en meertalig 
aanbod dus. Maar hoe bied je dat aan als 
pedagogisch medewerker of leerkracht? 
Esra wijst op een instrument van Partou 
dat zijn waarde al bewezen heeft in 
Amsterdam. ‘Dat begint met de 
uiteenzetting van een stedelijke lijn: een 
gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid. 
Met dat visiedocument in de hand kun je 
verder. Essentieel onderdeel voor elke 
voor- en vroegschool is de ouderpopulatie-
analyse. Daaruit komt naar voren hoe de 
taalbeheersing is van de ouders en welke 
vaardigheden ze beheersen.’ 

Op basis daarvan krijgen ouders een set 
activiteitenkaarten met doelen in visuele 
stappen mee naar huis, bijvoorbeeld om 
thuis een knutselwerk te maken dat 
aansluit bij het thema van dat moment in 
de voorschool. Een goede ‘toolkit’, vindt 
Esra, al is daarin wel meer differentiatie 
nodig. Haar advies: ‘De sets activiteiten-

kaarten moeten gedifferentieerd zijn in 
visualisering en in de Engelse taal 
aangeboden worden voor ouders die het 
Nederlands nog niet voldoende 
beheersen. Ouders die het Nederlands wél 
machtig zijn, hebben juist meer baat bij 
een set activiteitenkaarten die hen ver-
dieping brengt: zogenaamde doelkaarten 
op basis van doelen van de Stichting 
Leerplan Ontwikkeling (SLO-doelen).’

Complimenten en open vragen 
De onderzoekster, die op zestien voor- en 
vroegscholen interviews heeft 
afgenomen, pleit voor de komst van een 
set vaardighedenkaarten als effectieve 
aanvulling op de activiteitenkaarten. 
‘Ouders willen wel, maar weten vaak niet 
hoe. Daarom kunnen vaardigheden-
kaarten doorslaggevend zijn in de 
laagdrempelige kennisoverdracht van 
leerkracht naar ouder. Mijn voorstel zou 
zijn: bedenk per thema een vaardigheid 
voor de ouders, zoals vragen stellen of 
complimenteren, en stel die als 
professional centraal gedurende de 
themaweken. Creëer een startmoment 

met ouder en kind waarbij je het begin 
van het thema inluidt én dus ook een 
bijbehorende vaardigheid. Vanuit daar ga 
je verder: in het normale dagritme en 
tijdens ouder-kindmomenten komt de 
vaardigheid steeds weer terug. Begin 
bijvoorbeeld telkens met het stellen van 
een open vraag of het geven van een 
compliment. Dankzij die herhaling gaan 
ouders sneller en meer werken aan de 
taalvaardigheid en de ontwikkeling van 
hun kind.’

Er is nog veel te winnen in het contact 
tussen professional en ouder, constateert 
Esra in haar adviesrapport. ‘Professionals 
kunnen zich in sommige situaties onzeker 
voelen. Er is winst te behalen door meer 
kennis op te doen over culturen en 
verschillen. In de praktijk hebben 
professionals hun vaardigheden nu veelal 
eenzijdig ingezet, namelijk richting 
kinderen.’ 

Daarom benadrukt Esra, net als de 
geïnterviewde professionals in haar 
onderzoek, het belang van samen 
optrekken om ouderbetrokkenheid in 
Amersfoortse voor- en vroegscholen te 
versterken. ‘Ik heb samen met hoofdletters 
opgeschreven. De bereidheid onder voor- 
en vroegscholen om ouderbetrokkenheid 
samen met elkaar, ouders en de gemeente 
integraal te willen aanpakken is groot. 
Dat de gemeente juist nu met het 
initiatief komt voor dit onderzoek naar 
ouderbetrokkenheid en de bundeling van 
succesvolle VVE-praktijkvoorbeelden in 
Amersfoort, is een perfecte timing. De rol 
die de gemeente pakt is super: faciliterend, 
laagdrempelig en vanuit samenwerking. Ik 
ben realistisch, maar als de acties 
waarvoor ik pleit en de samenwerking en 
kennisdeling in Amersfoortse voor- en 
vroegscholen tussen professionals 
onderling en ouders nog meer tot stand 
komt, dan is er over een jaar iets heel 
moois ontstaan.’ 

ouders aan schoolactiviteiten. Bij 
ouderbetrokkenheid gaat het om de 
betrokkenheid van ouders bij de 
opvoeding en het onderwijs van hun kind; 
in de ideale situatie leren ouders tijdens 
activiteiten met hun kind in de klas 
daadwerkelijk bij van de professionals, 
zodat zij de opgedane vaardigheden 
buiten school kunnen voortzetten.’ 
Uitgerekend de tien kinderen die ze sprak 
gaven Esra de bevestiging wat er moet 
gebeuren om ouderbetrokkenheid in 
Amersfoort een impuls te geven. ‘Kinderen 
vertellen meer dan wij soms vooraf 

denken’, zegt de onderzoekster die haar 
bevindingen bundelde in het 
adviesrapport Stedelijke lijn ouderbeleid. 
‘Een van de geïnterviewde kinderen zei: 
‘Papa vraagt of ik een grapje maak, als ik 
het na twee keer nog niet begrijp’. Ik 
dacht: dit doen we dus, terwijl het juist zo 
belangrijk is dat kinderen complimenten 
krijgen en aangemoedigd worden. Het is 
overigens heel natuurlijk dat ouders het 
op deze manier doen, ze willen vaak te 
snel en hebben niet aangeleerd hoe het 
anders kan.’

Laagdrempelige kennisoverdracht 
Daar ligt een taak voor pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten, stelt Esra. 
‘De professionals moeten meer beseffen 
dat ze het verschil kunnen maken op dit 
gebied. Zij hebben de kennis en kunde om 
op een laagdrempelige en natuurlijke 
manier over te brengen hoe het anders 
kan. Ondersteunend en doelgericht. Wat 
ouders dan nodig hebben? Meer gevisua-
liseerde ouder-kindopdrachten, laag-
drempelige vaardighedenoverdracht en 
meertalig aanbod. Dat kreeg ik niet alleen 

Voor- en vroegscholen organiseren heel veel om ouders te betrekken bij het 

taalonderwijs aan hun kind. Veel gaat goed, maar het kan nog effectiever. 

Bijvoorbeeld door ouderparticipatie door te ontwikkelen naar 

ouderbetrokkenheid. Die constatering doet Esra Akcan na uitvoerig 

veldonderzoek in opdracht van de gemeente Amersfoort. Hoe? In elk geval door 

ouder-kindactiviteiten in de klas zelf te organiseren en ouders daarbij op 

laagdrempelige wijze handvatten aan te reiken die ze thuis kunnen toepassen. 

‘Ouders willen wel, maar weten vaak niet hoe.’ 
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