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Peuteropvang    

Per 1 september 2021 is Kindcentrum IJsselrijk gestart met het aanbieden van verschillende vormen 
van kinderopvang.  
 
Peuteropvang is een apart product binnen de kinderopvang, waar we de mogelijkheid bieden aan 
peuters vanaf 2 jaar om met leeftijdsgenootjes samen te spelen en zich langzaamaan al spelend en 
ontdekkend voor te gaan bereiden op school. We willen ons binnen de peuteropvang richten op een 
brede doelgroep: alle kinderen zijn in principe welkom en alle kinderen hebben belang bij 
voorzieningen van goede pedagogische en educatieve kwaliteit. Daarbij is er echter expliciet 
aandacht voor kinderen die al vroeg zijn gesignaleerd op risico in hun ontwikkeling. Deze signalering 
vindt meestal plaats in het gezin en wordt via het Centrum voor Jeugd en Gezin vervolgd. Voor 
peuters van 2,5 – 4 jaar is er de mogelijkheid een indicatie te krijgen voor het bezoeken van een 
peuteropvang waarin doelgericht en planmatig door gecertificeerde medewerkers wordt gewerkt 
aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
 
VVE en de Wet OKE 
Binnen Kindcentrum IJsselrijk werken we op al onze locaties met de methode Uk en Puk, omdat deze 
methode het meest aansluit bij de visie van IJsselrijk. Met de VVE methode Uk & Puk  wordt voldaan 
aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld 
door de Wet  Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Doel van deze wet is om 
kinderen al op jonge leeftijd zodanig te ondersteunen, dat zij zonder - of met minimale - achterstand 
op de basisschool kunnen starten. De methode Uk & Puk realiseert ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen van 0 tot 6 jaar. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in 
Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het gaat bij Uk & Puk niet om 
lesjes geven en lesjes leren. 
De methode leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en 
lekker te spelen. Deze methode is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en 
taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. 
Peuters met een taal ontwikkelachterstand wordt extra ondersteuning geboden om mogelijke 
achterstanden voor de start in groep 1 van het basisonderwijs te verminderen of zelfs op te heffen.  
De peuters die een VVE indicatie hebben komen, 
4 dagdelen van 4 uur dus in totaal 16 uur per week naar de peuteropvang. De ouders bekostigen zelf 
2 dagdelen per week, de gemeente bekostigt op basis van de indicatie de aanvullende 2 dagdelen. In 
uitzonderingsgevallen en na overleg met het CJG kan van het aantal van 4 dagdelen afgeweken 
worden. 
 
De pm’ers worden in hun praktijk van het werken met VVE ondersteund door een pedagogisch 
beleidsmedewerker die door middel van gesprekken, observaties en co-teaching de kwaliteit van het 
aanbod bewaakt en waar mogelijk verbeterd. Binnen de setting van een IKC wordt er gewerkt aan 
het realiseren van doorgaande lijnen en vanuit een gemeenschappelijke koers, is deze taak 
inhoudelijk over twee functies verdeeld. De pedagogisch coach observeert en ondersteunt de pm’ers 
m.b.t. de peuters met VVE-indicatie of andere signalen die wijzen op risico’s in de ontwikkeling. De 
beleidsmedewerker observeert en ondersteunt de pm’ers in hun ‘reguliere’ uitvoering van het werk. 
Beide functionarissen zijn volgens de norm geschoold op het coachen en begeleiden van 
medewerkers.  
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VE-coach 
Op meerdere vestigingen zijn op 01-01-2022  geen geïndiceerde Ve kinderen geplaatst op de 
peutergroepen van Stichting Kindcentrum Ijsselrijk. Om die reden zijn er op die betreffende locaties 
geen Ve coachings uren ingezet. Wanneer dit verandert hanteren we onderstaande en voegen we 
deze uren toe.  
Bij de Wegwijzer is dit wel het geval. Hier zijn de Ve coachingsuren ingeregeld met de IB-er en 
directeur CICK. 
Uiteraard zijn de reguliere coaching uren ingeregeld en in te zien in het betreffende coachingsplan. 
 
De kinderen in de Peuteropvang met een VE-indicatie krijgen extra dagdelen om hun 
 (taal-)ontwikkeling te stimuleren. De pm’ers worden daarbij ondersteund door een VE-coach.  
De VE-coach voert de volgende taken uit: 
het bewaken van de doelen per kind (zoals in het stimuleringsplan zijn opgenomen); 
het organiseren van de doorgaande lijn en versterken van de ouderbetrokkenheid; 
het coördineren van externe zorg; 
het pedagogisch beleid vertalen naar handelingsadviezen voor de pm’ers; 
coaching en intervisie bieden aan de pm’ers; 
coaching on the job. 
In het schema hieronder staat uitgewerkt hoe dit concreet gestalte krijgt.  

Onderdelen    

het bewaken van de 
doelen per kind (zoals 
in het 
stimuleringsplan zijn 
opgenomen 

Het samen opstellen van 
het stimuleringsplan 
n.a.v. het startgesprek 
met CJG-ouders-pm-ve 
coach 
(3 uur) 

 

het organiseren van 
de doorgaande lijn en 
versterken van de 
ouderbetrokkenheid 

Het voeren van de 
voortgangs- en 
overdrachtsgesprekken. 
(2 uur ) 

 

het coördineren van 
externe zorg 

Het leggen van 
contacten en bijhouden 
daarvan  
(0,5) 

 

het pedagogisch 
beleid vertalen naar 
handelingsadviezen 
voor de pm’ers 

 Het observeren van de pm’ers op hun 
competenties vanuit het pedagogisch 
werkplan 
(3) 

coaching en intervisie 
bieden aan de pm’ers 

 Het bespreken van de observaties en 
reflecteren op hun gedrag 
(1) 

coaching on the job Indien nodig kijkt de  
Ve coach mee op de 
groep  

Tijdens het observeren wordt dit als 
‘bijvangst’ meegenomen 
(0) 

Totaal; 10 uur ve coaching per kind per jaar  
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Aanbod 
De voorschoolse educatie omvat vanaf 2,5 jaar tenminste 4 dagdelen van 4 uur. In totaal worden er 
16 uren VVE aangeboden, 960 uren per jaar. 
De aangeboden activiteiten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, 
rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling zoals hieronder wordt beschreven. 
 
Visie IJsselrijk en de Uk en Puk methode:  
Het is onze opdracht om, vanuit een leerrijke en liefdevolle omgeving, kinderen te inspireren en te 
begeleiden bij hun vorming (groei) en ontwikkeling (bloei) zodat zij, nu en in de toekomst, 
verantwoord en gelukkig kunnen leven in een complexe en snel veranderende wereld. Wij geloven 
dat elk kind even waardevol is. Een uniek en geliefd kind van God. We bieden kinderen van jongs af 
aan een veilige, leerrijke en uitdagende omgeving zodat ze, samen met anderen, ontdekkend kunnen 
leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Door te leren, leren en samenhang te zien, 
ontwikkelen ze een creatieve en flexibele mindset die hen helpt snel in te kunnen spelen op 
vernieuwing en verandering en de juiste keuzes te maken. Kinderen leren door te spelen.  
Kindcentrum IJsselrijk is een lerende organisatie wat inhoudt dat we: 
Een leven lang leren 
Denkgewoonten hebben 
Samenhang en verbanden ontdekken 
Mentale modellen verkennen 
De gezamenlijke visie levend houden 
We leren van en met elkaar 
Een gezamenlijke taal ontwikkelen 
In de praktijk betekent dat dat we kindvolgend zijn, kinderen eigenaarschap geven en stimuleren en 
structuur-biedend zijn. 
 
Uk en Puk biedt als VVE programma voor ons dat het de brede ontwikkeling volgt, het activiteiten 
biedt in een dagelijks ritme, uitdagend is voor baby-dreumes-peuter, de interactie een grote rol heeft 
en er aandacht is voor ouderbetrokkenheid. In het gehele aanbod van VVE activiteiten vinden wij de 
volgende zaken belangrijk: Relatie (ik hoor erbij) , competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het 
zelf). In alle activiteiten is het belangrijk te kijken naar wat een kind nodig heeft in die drie gebieden. 
In de combinatie van die drie gebieden komt een kind tot volledige bloei. 
Van een pasgeboren baby die totaal afhankelijk is van anderen, tot een 4-jarige kleuter die trots aan 
zijn eerste schooldag begint; kinderen van 0 tot 4 jaar maken een gigantische ontwikkeling door. Ze 
leren tijgeren, kruipen, lopen, fietsen, brabbelen, praten, zingen, spelen, nadoen, delen en niet te 
vergeten: ze willen steeds meer zelf doen. Uk en Puk geeft kinderen de ruimte en de vrijheid om 
spelend de wereld te verkennen, om in een veilige omgeving zelf op onderzoek uit te gaan. Door 
actief te spelen en te ontdekken maken ze een mooie groei door: van baby naar dreumes naar 
peuter naar kleuter die vol zelfvertrouwen het schoolplein opstapt.  De activiteiten binnen de 
methodiek stimuleren de spraak-en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische 
en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Dit alles gaat heel geleidelijk, op 
speelse wijze, door spelen en ontdekken. We vinden het belangrijk de activiteiten en de volgorde in 
de methode te volgen maar het kind in leidend en niet de methode. Dit vraagt kennis van kinderen 
en hun ontwikkelingsgebieden, het vraagt kennis over observeren, de omgeving en het vermogen 
van medewerkers om te kunnen reflecteren. Leren doe je je leven door, dat geldt niet allen voor 
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kinderen maar ook voor de medewerkers die met de kinderen werken. De rol die wij als 
professionals hebben binnen dit geheel is voorwaardenscheppend om tot bloei te kunnen komen. 
 
Spraak- en taalontwikkeling: de activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid 
 (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en 
reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor woordenschat; per activiteit staan 10 
woorden centraal, die door “doen” echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en 
voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren. 
 
Sociaal- emotionele ontwikkeling: Om te kunnen komen tot emotionele ontwikkeling is de cirkel van 
veiligheid belangrijk. Er moet een veilige basis en een veilige haven zijn. Dit willen we voor kinderen 
zijn door: een kind welkom te heten als zij zich tot je wenden, kinderen te beschermen en te 
troosten, kinderen plezier te laten ervaren en gevoelens in goede banen te leiden, een kind te 
ondersteunen in het onderzoeken en op kinderen te letten en plezier te delen. We hechten veel 
waarde aan de interactievaardigheden van onze medewerkers omdat die essentieel zijn in de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. 
 
Motorische en zintuigelijke ontwikkeling: De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, 
fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. Bewegen is een van de belangrijkste 
activiteiten voor peuters. Het biedt de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We bieden volop 
activiteiten aan om tot bewegen te komen zowel binnen als buiten en met verschillende materialen. 
Knippen, scheuren, plakken, prikken. Dozen, hoeken om te ontdekken hoe je door, over onder kunt 
kruipen. Springen, lopen, rennen, overgooien, fietsen zijn een aantal mogelijkheden om de motoriek 
te stimuleren. Zintuigelijke activiteiten die aan bod kunnen komen binnen de verschillende thema`s 
zijn: voelen van verschillende materialen, hard, zacht, koud en warm, proeven van verschillende 
soorten fruit. Verstopspelletjes, bewust worden van het eigen lichaam.                               
 
Eerste rekenprikkels:  
De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen, Het gaat om 
het opdoen van eerste ervaringen. Spelenderwijs maken we kinderen bewust van de plaats die 
dingen in de ruimte innemen. De hele dag door brengen we de cijfers en tellen onder de aandacht. In 
alles zien we kansen om kinderen kennis te laten maken met rekenprikkels ( lees; kansen). Spelletjes 
waarbij meer of minder spullen zijn, waarom past een puzzel wel of niet in de tas, besef van veel en 
weinig gebeurd in alles wat wordt aangeboden. 
 
De methode Uk en Puk is niet moeilijk maar doordacht. Door de 0 tot 4 jarigen de ruimte, de vrijheid 
en het vertrouwen te geven om zelf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te 
moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek en groei! 
De opbouw: kleine kinderen in alle leeftijden hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders 
waarbinnen ze op een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk en Puk biedt 
een heldere en compacte aanpak.  
Het programma bestaat uit 10 aansprekende thema`s. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 
6 weken. Alle thema`s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in 
het hier en nu. Elk thema bevat 12 activiteiten; 3  activiteiten voor de grote groep, 7 activiteiten voor 
groepjes van maximaal 3 kinderen en 2 activiteiten om individueel te doen. De duur van een 
activiteit is afhankelijk van het kind zelf en de interactie in de groep.  
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De activiteiten zijn uitgewerkt  per leeftijdscategorie; baby, dreumes en peuter. Bij elke 
leeftijdscategorie staat vermeld wat de kinderen gaan doen en aan welke leerdoelen ze werken. Ook 
krijg je telkens een woordenlijst. Elke activiteit verloopt volgens een vast stramien: introductie, kern, 
uitbreiding en afsluiting. De kinderen begeleid je in de grote groep, in kleine groepjes of individueel. 
De activiteiten geven volop mogelijkheden voor zowel verticale als horizontale groepen. Als kinderen 
meer uitdaging nodig hebben of als je tips wilt dan kun je via de activiteitenkatern ideeën opdoen of 
een moeilijkere variant kiezen. 
Omdat het verschil tussen baby`s en dreumesen erg groot is, zijn er voor elke leeftijdscategorie 
activiteiten, doelen en aanwijzingen op maat ontwikkeld. Hierdoor kun je zowel met horizontale als 
verticale groepen werken. Uk en Puk is geschikt voor kinderen die meer en minder taalvaardig zijn. 
Het programma heeft ook veel te bieden voor kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal 
is.  
Een jong kind moet vooral kind zijn, zodat het zich vrolijk en vrij kan ontwikkelen. Uk en Puk focust 
daarom niet op toetsing, maar op spelen, ontdekken en groeien; het kind staat centraal. De basis van 
Uk en Puk is respect voor autonomie. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen en 
we geven ze de kans zelf dingen te ontdekken. De rol van de pedagogisch medewerker in dit proces 
is het bieden van emotionele ondersteuning, het geven van informatie en uitleg en structuur en 
grenzen bieden. De basis van elk kind ligt thuis. Ouders hebben een actieve en betrokken rol en wij 
stimuleren ouders om ook thuis met de thema`s en activiteiten aan de slag te gaan. Dit doen we met 
het speciale ouderprogramma ‘Uk en Puk Thuis”. 
 
Ouders  
Stimuleren om thuis ontwikkeling stimulerende activiteiten te doen   
Ouders worden gestimuleerd om thuis samen met de peuter VVE-activiteiten te ondernemen. Denk 
bijvoorbeeld aan het verzamelen van spulletjes voor een bepaald thema of het stimuleren van het 
voorlezen thuis, door middel van de leeskoffertjes. Ouders krijgen tips over ontwikkeling 
stimulerende activiteiten via locatienieuwsbrieven, de ouderbrieven over de diverse thema’s en in 
oudergesprekken.   
 
Participatie in VVE-activiteiten in de voorschool   
Door middel van ouderbrieven en themaposters/-hoekjes worden ouders op de hoogte gebracht van 
de lopende thema’s en activiteiten binnen de dagopvang. Ouders worden uitgenodigd deel te nemen 
aan thema-activiteiten, informatiebijeenkomsten over VVE, knutselactiviteiten, uitstapjes.  
  
VVE Thuis   
Bij een aantal locaties wordt voor ouders VVE Thuis aangeboden. VVE Thuis is een programma voor 
ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie. De 
activiteiten van VVE Thuis sluiten aan bij de VVE programma’s bij de dagopvang. Hierdoor komen 
woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel bij de opvang als thuis aan de orde. Ouders leren 
hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in de ontwikkeling. Hun betrokkenheid bij de 
educatie van het kind wordt vergroot.   
Door deze combinatie van ontwikkelingsstimulering tijdens de opvang en thuis, is het effect op de 
ontwikkeling van kinderen groter dan van afzonderlijke programma's. Ook op lange termijn. Ieder 
thema heeft een themaboekje met activiteiten die de ouders thuis met hun kind gaan uitvoeren. Bij 
aanvang van elk thema is er contact met de ouders waarin de pedagogisch medewerker de 
activiteiten voor thuis overdraagt aan de ouders.  
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De thuistaal   
Tijdens het intakegesprek vraagt de pedagogisch medewerker welke taal in de thuissituatie 
gesproken wordt en dit wordt geregistreerd. Tijdens het verblijf van de peuter in de dagopvang 
wordt rekening gehouden met de thuistaal, maar wordt het kind gestimuleerd de Nederlandse taal 
eigen te maken. Ouders en kinderen worden ondersteund in het aanleren van de Nederlandse taal 
door middel van het meegeven van eenvoudige taal stimulerende spelletjes of de leeskoffertjes met 
boekjes met veel plaatjes. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die vaardig zijn in de moedertaal 
een 2de taal sneller en gemakkelijker leren.   
 
Volgsysteem en zorgprotocol: 
Binnen Stichting Kindcentrum Ijsselrijk wordt gewerkt met het observatie instrument van Uk en Puk. 
Dit observatiesysteem wordt vanaf januari 2022 voor alle peuters gebruikt. Op termijn kan dit door 
een digitaal kindvolgsysteem worden overgenomen. Iedere peuter wordt geobserveerd bij 
binnenkomst, op 3 jarige, 3,5 jarige en 4 jarige leeftijd. Zo ontstaat er een goed beeld van de 
ontwikkeling van het kind. Voor kinderen met een VVE-indicatie wordt daarnaast nog planmatig 
gewerkt. Regelmatige evaluaties zijn hiervan structureel een onderdeel. Bij deze evaluaties zijn de 
ouders, CJG, pm’er en eventueel pedagogisch coach aanwezig. 
Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor hun kind. Wanneer wij binnen onze 
organisatie zorg hebben over een kind dan zal dit – na toestemming van ouders - te allen tijde 
besproken worden met de directeur CIKC, pedagogisch coach en waar nodig manager CICK van het 
kindcentrum, in overleg wordt bepaald wat de eventuele vervolgstappen gaan zijn. 
Ieder kind wordt – zoals hiervoor al gezegd - op systematische wijze geobserveerd om de 
ontwikkeling te kunnen blijven volgen. Dit volgen levert een bron van informatie op voor de 
pedagogisch medewerker zodat zij haar aanbod en werkwijze kan afstemmen op de wensen en 
behoefte van de peuter. Ouders worden van de ontwikkeling op de hoogte gehouden door de 
mentor. De beleefwereld en de interesse van elk individueel kind staat centraal. De beleefwereld van 
het kind is de invalshoek voor het aanbod in de activiteiten, de methode is daarin ondersteunend. 
Door het volgen van de methode is er een logische opbouw in het aanbod op alle 
ontwikkelingsgebieden en wordt dit gestimuleerd en ingezet op relatie, competentie en autonomie.  
 
Overdracht: 
Alle kinderen die gebruik hebben gemaakt van een vroeg voorschoolse voorziening worden middels 
een warme overdracht overgedragen naar de groepen 1 van de basisscholen. Tijdens die overdracht 
wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen en aangegeven of het kind binnen de 
peuter/kinderopvang extra begeleid is, het VVE traject heeft doorlopen, zorg heeft gehad op welk 
gebied dan ook. De overdracht wordt vooraf gepland. In dit gesprek nodigen we de ouders altijd uit, 
wanneer zij te kennen geven hier niet bij aanwezig te hoeven/ willen/ kunnen zijn dan vragen wij ze 
om toestemming om deze overdracht te doen. Bij de overdracht van peuters die een VVE-indicatie 
hebben, neemt de pedagogisch coach deel aan de overdracht. 
 
Mentorschap en oudercontacten: 
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is de pedagogische medewerker die werkt 
op de groep van het kind. In de eerste plaats is de mentor er voor het kind als eerste aanspreekpunt, 
de persoon waarbij het kind te alle tijden terecht kan. De mentor is ook het aanspreekpunt voor de 
ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor is direct 
betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De ouders worden op de hoogte gebracht wie 
de mentor van hun kind middels mail of app. Het mentorschap heeft een zichtbare uiting in de groep 
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door middel van namen en/of foto’s.  Eventueel vervuld de mentor ook een rol in het contact met 
andere (zorg) professionals (met toestemming van de ouders). We vinden een goed contact tussen 
de pedagogisch medewerker en ouder erg belangrijk. In wederzijds vertrouwen willen we vooral dat 
ouders zich bij ons thuis voelen, dat ouders voldoende gelegenheid krijgen om hun wensen en 
eventuele kritiek over te brengen. We vragen van ouders respect voor onze werkwijze, hun 
medewerking waar nodig en de erkenning van (onze) regels en grenzen. Ouders hebben voldoende 
invloed op de uitvoering van ons beleid. Dit kan via een rechtstreeks contact met de professionals op 
locatie, met de oudercommissie van de locatie, of via de gemeenschappelijke oudercommissie. We 
vinden het vanzelfsprekend dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten om allerhande zaken, zorgen en 
ideeën uit te wisselen. Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten de pedagogisch 
medewerkers aan op de individuele behoeften van het kind. Tevens kan er in overleg met ouders 
worden afgestemd hoe aan die wensen en behoeften van het kind tegemoet kan komen. De 
combinatie van ontwikkelingsgericht  en kind gericht werken maakt dat er belangrijke 
ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd. 
 
Groepsgrootte en leeftijdsopbouw: 
We bieden op de verschillende locaties verschillende groepen aan. Ze zijn in onderstaand schema in 
beeld gebracht. 
 

Opvang  Leeftijd Groepsgrootte  Hoeveel stamgroepen? 

Peutergroep 2-4 jaar  Maximaal 16 kinderen 1 groep  

 
Binnen dit peuterarrangement onderscheiden we 4 groepen: 
 
1: de VVE –doelgroep: kinderen met een risico op taalachterstand. Deze kinderen hebben met name 
behoefte aan een goed uitgevoerd educatief programma (met of zonder recht op 
kinderopvangtoeslag (KOT)). Hiervoor is een Ve indicatie nodig. 
2: de voorschoolse zorg-doelgroep: kinderen die opvoeden in een kwetsbaar opvoedkundig klimaat 
en daardoor risico lopen op ontwikkelingsachterstanden. Deze kinderen hebben behoefte aan een 
positief opvoedklimaat waar veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
(met of zonder KOT). 
3: kinderen zonder risico op taal-of ontwikkelingsachterstand. Voor alle kinderen is het van belang 
om zich-door te spelen met andere kinderen- te ontwikkelen (zonder recht op KOT). 
4: de kinderen zonder risico op taal –of ontwikkelingsachterstand  (met recht op KOT). 
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Groepsruimten en stamgroepen: 
Elk kind maakt onderdeel uit van een stamgroep waarop de beroepskracht-kind-ratio van kracht is. 
Het minimaal aantal pedagogisch werkers in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald 
door de wettelijke voorschriften en volgens de rekenregels van de rijksoverheid. 
Elke stamgroep heeft een stamgroepsruimte en vaste pedagogisch werkers die verantwoordelijk zijn 
voor de begeleiding van het kind. Deze vaste pedagogisch werkers zijn het aanspreekpunt voor de 
ouders. In het pedagogisch werkplan staat vermeld hoe de groepssamenstelling is opgebouwd. 
Alle peutergroepen beschikken over voldoende binnen -en buitenspeelruimte afgestemd op de 
leeftijdsgroep.  
De groepsruimtes zijn ingericht naar de belevingswereld van en vanuit herkenbaarheid voor de 
peuters. Het biedt voldoende ruimte voor bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten. De ruimtes 
bieden verschillende hoeken, deze scheppen geborgenheid en uitdaging. Door goed naar de kinderen 
te kijken kunnen er aanpassingen in de rijke uitdagende omgeving plaatsvinden. Hierbij kun je 
denken aan bijvoorbeeld een huishoek, een hoek met verkleedkleren, een knutseltafel, en waar 
nodig passen we de ruimtes aan als we met verschillende thema`s werken. Elk kind heeft een eigen 
stoel, we hebben groepstafels, een verschoontafel en eigen kapstokken.  
 
Voorschoolse educatie: 
Binnen Stichting Kindcentra Ijsselrijk is een opleidingsplan met hierin beschreven wat voor 
scholingen er het komende jaar gevolgd gaan worden en op welke wijze kennis en vaardigheden 
onderhouden worden. 
Elk jaar wordt het plan geëvalueerd en wordt het plan bijgesteld waar nodig. 
 
Peuteropvang op locatie: 
In het pedagogisch werkplan van de afzonderlijke locaties valt meer te lezen hoe de peuteropvang 
daar vorm wordt gegeven.  
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Bijlage 1. Een voorbeeld van een stimuleringsplan 

 
Stimuleringsplan individueel in het kader van VE-indicatie 
 
Naam kind   :      
Leeftijd    :   Handleiding voor het invullen         
Geboortedatum  :  
Periode    : Vul datum van start én einddatum in (evaluatie). 
Betrokken beroepskrachten : geef aan welke pm’ers (als het kan op welke dagen) betrokken zijn. Let ook op als de IB van school of 
pedagogisch coachl betrokken is.   
         
Algemene aandachtspunten:  
Noteer hier bijzonderheden over het kind die een rol spelen bij alles wat het kind doet. Bijvoorbeeld verminderd gehoor, lichamelijke problemen, 
gedragsstoornissen etc. 
 

Beginsituatie 
*vak-/ontwikkelingsgebied 
*didactisch/pedagogisch 

Leer- en ontwikkelingsdoelen 
*didactisch/pedagogisch 

Leeractiviteiten/materialen 
*didactisch/pedagogisch 

Organisatie 
*wie/waar/wanneer? 

Evaluatie  
*wanneer/hoe/met wie? 

Gezinssamenstelling 
m.n. de aspecten die van 
belang zijn voor de stimulering, 
bijv. tweetaligheid, sociaal 
milieu waarin het kind opgroeit. 
 
Voorgeschiedenis 
Benoem hier alleen de zaken 
die een relatie hebben met het 
stimuleringsdoel. 
(voorbeeldvragen) 

- Situatie tijdens opgroeien 
- Relatie met 

gezinsleden….. 
- Bijzonderheden in 

gezinssituatie… 

Wat wil je bereiken. 
Beschrijf welke doelen je de 
hierboven genoemde periode 
wilt behalen. 
 
Leerdoel 1 
Beschrijf hier het 
‘uiteindelijke’ doel. Bijv. Met 
drie-woord-zinnetjes kunnen 
antwoorden. 
Werkdoelen: 
Beschrijf hier de stappen. 
Bijv.  

1. Met twee woorden 
antwoorden 

2. Met drie woorden 
antwoorden. 

Beschrijf wat voor 
activiteiten/materialen 
worden gebruikt zodat het 
kind wordt ondersteund bij zijn 
of haar ontwikkeling. 
 
Koppel dit concreet aan de 
doelen uit de vorige kolom. 
 
Bijv. bij leerdoel 1: 

- Individuele gesprekjes 
met ‘rollenspel’ 
tussen pw-er en kind. 

Beschrijf wie welke 
activiteit uitvoert en 
wanneer de activiteit wordt 
uitgevoerd. Eventueel ook 
de rol van ouders hier 
beschrijven. 
 

Wekelijks wordt er door de 
pm’ers aan de hand van de 
doelen bijgehouden en 
vastgelegd welke 
activiteiten er zijn 
uitgevoerd en hoe dat 
verliep (betrokkenheid 
kind, effect) 
 
 
 
Eindevaluatievragen  
 
- Zijn er algemene 
veranderingen te zien 
vanaf het begin? 
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- Omgang andere 
kinderen… 

 
Bij specifiek gedrag 
Gedragsaspecten benoemen 
waarin het kind zich nog 
ontwikkelen moet, of die van 
invloed zijn op de 
stimuleringsdoelen. 

- Wat voor gedrag is 
zichtbaar 

- Waar en wanneer is 
dit gedrag zichtbaar 

- Op welke momenten 
is dit gedrag niet 
zichtbaar. 

- Wat heeft kind nodig 
volgens 
ouders/organisaties 
 

 
Didactische doelen 
Didactische doelen kunnen 
betrekking hebben op 
onderdelen uit de methode Uk 
en Puk: 

- Spraak- en 
taakontwikkeling 

- Sociaal- emotionele 
ontwikkeling 

- Motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling 

- Eerste rekenprikkels 
 
 

 
Het aantal leer- en 
werkdoelen kan worden 
uitgebreid tot meer dan 1 
doel. Beperk echter tot de 
basisdoelen: niet alles kan 
tegelijk. 
Wij werken maximaal aan 3 
doelen in hetzelfde plan. 

- Welke doelen zijn 
afgerond?Is dit zichtbaar in 
het registratiesysteem van 
Uk en Puk? Of anderszins? 
 
- Welke doelen mee 
doorgaan aan de hand van 
welke werkdoelen? 
 
- Nieuwe leerdoelen -
werkpunten 
 
 
 
 
 

Ouders:* data, voorbespreking met ouders, evaluatie met ouders, activiteiten van ouders bij uitvoering hulpplan: 
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