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Voorwoord

Voor u ligt het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem. Het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem is tot stand 
gekomen naar aanleiding van het eerste kwaliteitsonderzoek VVE door de onderwijsinspectie in 
2009-2010. Op initiatief van stichting PAS is in oktober 2010 een projectgroep kwaliteitsimpuls VVE 
Arnhem ingericht. De projectgroep Kwaliteitsimpuls VVE is breed samengesteld en bestaat uit een 
vertegenwoordiging namens de besturen vanuit de voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs 
en de gemeente Arnhem.
De opdracht aan de projectgroep luidde: de uitvoering van VVE kwalitatief ondersteunen door het 
bieden van inhoudelijke kwaliteitskaders. Deze kwaliteitskaders worden ontwikkeld door deze VVE-
kwaliteitsgroep onder leiding van de VVE-coördinator. De kwaliteitskaders zijn ontleend aan de 
ontwikkelpunten uit het VVE-inspectie onderzoek (2010). De hoofdthema’s zijn: 

Opbrengstgericht werken < 
Samenwerken aan de doorgaande lijn< 
Ouderbetrokkenheid< 

Vanuit het VVE-Kwaliteitsoverleg wordt tevens een plan van aanpak opgesteld om, parallel aan 
de beleidsperiode onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014, kwaliteitsverbeteringen op wijk- cq 
locatieniveau tot stand te brengen.

Met dit Kwaliteitshandboek hopen we een impuls te geven aan de kwaliteit van de voor- en 
vroeg- schoolse educatie in Arnhem. Doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
onderwijskansen van de kinderen uit de doelgroep voor VVE.

Annette Mullink
Coördinator voor- en vroegschoolse educatie 

 
Arnhem oktober 2011
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Inleiding

De ontwikkelingen VVE van de afgelopen jaren, zowel op landelijk als gemeentelijk niveau, 
op inhoudelijk en organisatorisch terrein hebben invloed op de VVE in Arnhem. In dit 
Kwaliteitshandboek VVE Arnhem worden de resultaten van deze ontwikkelingen overzichtelijk in 
beeld gebracht. 

Het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem bestaat uit drie delen:

1. Het Beleidskader Kwaliteit VVE Arnhem beschrijft de pijlers voor het VVE-beleid en de afspraken 
op bestuurlijk niveau over:

Kaleidoscoop< 
De speerpunten taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling< 
Het Ontwikkelingsvolgmodel (Zeer) Jonge Kind (OVM)< 
Het monitoren van de resultaten< 

2. De Handleiding Kwaliteit VVE Arnhem geeft handvatten voor de uitvoering van deze afspraken.
 
3. De Bijlagen bevatten checklists en vragenlijsten ter ondersteuning van de borging van het VVE-
beleid.

Het Beleidskader VVE Arnhem vormt de basis voor het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem. Dit 
Beleidskader beschrijft de organisatie van het VVE-beleid in Arnhem en de definities van een aantal 
kernbegrippen. Daarnaast geeft het een beschrijving van:

De pijlers voor het VVE-beleid in Arnhem < 
De afspraken tussen de besturen voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs < 
over de uitwerking van deze pijlers
De procedures voor het opstellen van een werkplan, pedagogisch beleidsplan en < 
ouderbeleidsplan
De procedures voor overdracht van voorschool naar vroegschool< 

De Handleiding is een praktische uitwerking van het Beleidskader. Aan de hand van vier thema’s 
worden de te volgen stappen en procedures beschreven. De thema’s zijn:

Doelen en aanbod VVE< 
Zorg en begeleiding< 
Ouders< 
Kwaliteitsbeleid< 

Het waarderingskader van de inspectie, gekoppeld aan elk thema, geeft houvast bij de implementatie. 
Vragenlijsten en checklists bieden ondersteuning bij de uitvoering. 
 
Implementatie 
De implementatie van het Kwaliteitshandboek VVE Arnhem vindt plaats in voortdurend overleg 
met de betrokkenen in de periode 2011-2014. Al doende wordt ervaring opgedaan met de praktische 
uitwerking van de afgesproken doelen en procedures. Op basis van periodieke evaluatie wordt het 
Kwaliteitshandboek bijgesteld en geactualiseerd.
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BELEIDSKADER VVE ARNHEM
1. VVE Algemeen 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 
Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en 
aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke 
vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan.

Verantwoordelijkheden 
Het VVE-beleid maakt deel uit van het landelijk beleid voor onderwijsachterstandbestrijding.
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het VVE-beleid ligt bij drie partijen:

1. De gemeente 
De gemeente ontvangt en beheert de middelen voor het VVE-beleid in de voorschoolse voorzieningen. 
De gemeente legt verantwoording af aan het Ministerie van OC&W over:

Het bereik van het aantal doelgroepkinderen< 
Een sluitend systeem voor toeleiding< 
Afspraken met de uitvoerende partners over een doorgaande lijn< 
Afspraken met de schoolbesturen over de resultaten in groep 1 en 2 < 

2. Voorschoolse voorzieningen
Besturen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang met (een concentratie van) doelgroepkinderen

3. Schoolbesturen voor basisonderwijs met (een concentratie van) doelgroepkinderen.

Financiële middelen
De voorschoolse voorzieningen ontvangen de VVE-middelen rechtstreeks van de gemeente als 
onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. De schoolbesturen ontvangen de VVE-middelen 
sinds 2006 rechtstreeks via het ministerie van OC&W. De gemeente draagt financieel bij aan de 
schoolbesturen t.b.v. uitvoering vroegschoolse educatie (dubbele bezetting) en kwaliteitsbewaking en 
verbetering en professionalisering via stichting PAS.

Wet OKE
De Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) verplicht de houders van 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen om met ingang van augustus 2010 gegevens over de 
doorstroom van VVE-peuters aan de schoolbesturen door te geven. Daarnaast stelt de Wet OKE eisen 
aan de afstemming en samenwerking tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen en worden de 
eisen ten aanzien van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk aangescherpt. De Wet OKE verplicht 
de gemeente afspraken te maken met de schoolbesturen over de resultaten van VVE. 
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2. VVE-beleid Arnhem 

Partners VVE-beleid Arnhem
De Gemeente Arnhem heeft een belangrijke rol en bevoegdheden in het lokale VVE-beleid:

Ontvangt de VVE-middelen voor de voorschoolse voorzieningen< 
Bepaalt de doelgroep voor het VVE-beleid< 
Bepaalt welke locaties als VVE-locatie worden aangemerkt op basis van het aantal < 
doelgroepkinderen en de uitstroom naar een OAB/VVE-basisschool.
Maakt resultaatafspraken met schoolbesturen< 
Bepaalt de subsidievoorwaarden voor voorschoolse instellingen< 
Maakt afspraken met jeugdgezondheidszorg over de toeleiding naar VVE< 

Het Arnhemse VVE-beleid is vastgesteld in de nota Onderwijsachterstanden 2011-2014. Een andere 
belangrijke nota is ‘Visie op het jonge kind’ (vastgesteld d.d. maart 2010).
Het VVE-beleid is gestoeld op een geformaliseerde samenwerking met de volgende uitvoerende 
partners :

Kinderopvang Skar < 
Stichting Rijnstad peuterspeelzalen < 
Stichting Peuterspeelzalen Arnhem (SPA) < 

En de schoolbesturen voor primair onderwijs: 
Fluvius< 
Delta< 
De Basis< 
Simon ( Ibn-i Sinaschool Arnhem)< 

Stichting PAS
Stichting PAS werkt in opdracht van de gemeente Arnhem en de drie schoolbesturen voor 
basisonderwijs samen met de partners aan de realisatie van het onderwijsachterstandenbeleid 
waaronder VVE, en het beleid brede scholen Arnhem. De uitvoering is vastgelegd voor de 
beleidsperiode 2010-2014 in de nota ‘Pas-poort naar de toekomst’.
De stedelijke coördinatie van het VVE-beleid is belegd bij Stichting PAS. 

Stedelijke VVE Coördinatie
De VVE-coördinator heeft tot taak uitvoering te geven aan het VVE-beleid door:

Advisering aan gemeente, schoolbesturen en instellingen< 
Beleidsvoorbereiding en ontwikkeling< 
Implementatie VVE-beleid< 
Monitoring van de uitvoering en resultaten VVE-beleid< 
Organiseren van deskundigheidsbevordering VVE< 
Ondersteuning van VVE-locaties< 

Gedifferentieerd VVE-beleid VVE-locaties
De Wet OKE vereist een 100% VVE-aanbod voor doelgroepkinderen.
De gemeente Arnhem onderschrijft deze doelstelling in haar nota ‘Visie op het jonge kind’.
Om alle doelgroepkinderen te kunnen bereiken is er een gedifferentieerd VVE-aanbod ontwikkeld 
dat gerelateerd is aan het aantal doelgroepkinderen dat bereikt wordt. 
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VVE-peuterspeelzalen
Dit zijn peuterspeelzalen met merendeels doelgroepkinderen. Alle kinderen komen vier keer 
per week een dagdeel naar de peuterspeelzaal en de leidster-kind ratio is 2 : 16 / 1 : 8. Daarnaast 
is er meestal een assistent-peuterleidster. Beide professionals zijn getraind in Kaleidoscoop en 
aanvullende VVE-programma’s. Een variant op de VVE-speelzalen zijn de VVE-selectzalen: op 
deze peuterspeelzalen komen alle kinderen twee dagdelen per week en de doelgroepkinderen vier 
dagdelen. De overige voorwaarden zijn verder gelijk.

VVE-Volg peuterspeelzalen
Dit zijn reguliere peuterspeelzalen waar met enige regelmaat doelgroepkinderen worden opgevangen. 
Alle kinderen komen twee keer per week en de doelgroepkinderen komen vier keer per week. De 
leidster kind ratio is 1: 13 plus een assistent-peuterleidster. Leidsters kunnen gebruik maken van 
deskundigheidsbevordering en ondersteuning via Stichting PAS.

VVE-kinderdagverblijf
Dit zijn dagverblijven vastgesteld door de gemeente Arnhem die doelgroepkinderen opvangen 
en samenwerken aan de doorgaande lijn VVE met de nabijgelegen basisschool. Het VVE-
kinderdagverblijf voldoet aan de vereisten voor VVE.

VVE-basisscholen
Dit zijn basisscholen met > 20% gewichtenkinderen (4- en 5 jarigen) in groep 1 en 2. Op VVE-
basisscholen is een dubbele bezetting gerealiseerd in groep 1 en 2 waarbij beide professionals 
getraind zijn in Kaleidsocoop en aanvullende VVE-programma’s. Streven is een dubbele bezetting op 
minimaal vier dagdelen, vereist is een dubbele bezetting van minimaal twee dagdelen. 

VVE-volgscholen
Dit zijn basisscholen met 10- 20% gewichtenleerlingen (4- en 5 jarigen in groep 1 en 2). Voor 
deskundigheidsbevordering kunnen deze scholen gebruik maken van medefinanciering door 
Stichting PAS (50%) mits de scholing/begeleiding voldoet aan de vereisten voor VVE.

Definitie doelgroep VVE
In Arnhem wordt de volgende definitie voor de doelgroep van VVE-beleid gehanteerd: 
Dit zijn kinderen van ouders die laagopgeleid zijn volgens de gewichtenregeling primair onderwijs 
en/of kinderen met een risico op taal- of onderwijsachterstand. Zie nota ‘Visie op het jonge kind’ en 
‘Protocol vroegsignalering en toeleiding risico-kinderen naar VVE’.

Bereik doelgroepkinderen in Arnhem
Het aantal kinderen in Arnhem dat in aanmerking komt voor VVE bedraagt 397 peuters en 484 
kleuters (15%, teldatum 2010, aantal kinderen met een leerlinggewicht).
Het werkelijk bereik wordt gemonitord via de VVE-monitor. Dit geldt zowel voor het aantal bereikte 
peuters als voor het aantal bereikte kleuters. 
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Toeleiding
Een toeleidingsprogramma heeft tot doel kinderen te laten deelnemen aan een voorschoolse instelling 
voor VVE. In het protocol ‘Vroegsignalering en toeleiding VVE’ is vastgelegd wat de criteria zijn 
voor doelgroepkinderen en de procedure van toeleiding door het consultatiebureau naar VVE 
peuterspeelzaal of VVE-kinderdagverblijf, (www.stichtingpas.nl).

Monitoring
De besturen van de voorschoolse voorzieningen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het 
registreren van de in- door- en uitstroom van het aantal bereikte doelgroepkinderen. 
Met de besturen van de voorschoolse voorzieningen en de schoolbesturen is overeengekomen 
dat de in-, door- en uitstroomgegevens van doelgroepkinderen VVE jaarlijks op de daarvoor 
overeengekomen wijze worden aangeleverd bij stichting PAS (kwartaalrapportages en 
schoolevaluaties).

Monitoren ontwikkeling kinderen
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf de instroom in de voorschoolse voorziening gevolgd 
met het Ontwikkelingsvolgmodel en wordt vervolgd in de basisschool, tenminste tot groep 3. Zie het 
protocol Ontwikkelingsvolgmodel Arnhem.
 
Monitoren resultaten taal en rekenen
De resultaten van de doelgroepkinderen op het gebied van taal en rekenen in de onderbouw 
(1- 4) worden gevolgd in jaarlijkse schoolevaluaties met de methodeonafhankelijke Cito toetsen. 
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse aanlevering van de toetsgegevens aan 
Stichting PAS.
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3. VVE–Programma’s 

Kaleidoscoop 
Het VVE-programma Kaleidoscoop vormt de kern van het VVE-beleid. Kaleidoscoop is een 
ontwikkelingsgerichte methodiek gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Basis van 
Kaleidoscoop is Actief Leren. Zie hiervoor het programma Kaleidoscoop: dagschema, leeromgeving, 
observatie, interactie. Scholing en certificering van de VVE-professionals loopt via Stichting PAS. 
Borging vindt plaats aan de hand van het kwaliteitsinstrument 
‘Zelfevaluatie, coaching en beoordeling’ (versie kinderdagverblijven en versie peuterspeelzalen en 
basisonderwijs’, (Nederlands jeugdinstituut 2010).

Taal
Aanvullende taalprogramma’s
Ter versterking van de taalcomponent wordt gewerkt met aanvullende programma’s voor 
woordenschatontwikkeling en taalstimulering. Om een doorgaande lijn van voorschool naar 
vroegschool te realiseren is het voorwaardelijk dat de voorschoolse voorziening en de nabijgelegen 
basisschool in overleg met elkaar een beredeneerde keuze maken voor de aanvullende programma’s. 
De Taaldoelen VVE van de SLO (2010) zijn leidend. De volgende programma’s/methoden worden in 
Arnhem vooral gebruikt: 

Met Woorden in de Weer< 
‘Met Woorden in de Weer’ is een aanpak om woordenschatonderwijs meer handen en voeten te 
geven. Er zijn trainingen voor leerkrachten gericht op het (verder) ontwikkelen van vaardigheden 
op het gebied van woordenschatonderwijs. De trainingen en materialen beperken zich niet tot het 
basisonderwijs, maar zijn ook gericht op de professionals in de voorschoolse voorzieningen.  

Interactief taalonderwijs< 
De Taallijn VVE (Expertise Centrum Nederlands) biedt een kader voor interactieve taalontwikkeling 
in de voor- en vroegschoolse voorzieningen in Arnhem. Ten behoeve van taalstimulering zijn er vijf 
speerpunten:
1. Mondelinge communicatie
2. Woordenschatontwikkeling
3. Ontluikende en beginnende geletterdheid
4. ICT – inzet multimedia
5. Ouderbetrokkenheid
De taallijn biedt handvatten voor VVE-professionals in het dagelijks handelen met jonge kinderen. 

Ko Totaal< 
Uk & Ko, Puk & Ko, Ik & Ko en Puk & Ko Thuis vormen een totaalprogramma voor VVE, 
respectievelijk voor de voorschoolse periode (Puk & Ko, recentelijk aangevuld met Uk & Puk 
voor 0-4 jarigen in de kinderopvang) en groep 1 en 2 (Ik & Ko). Er wordt aandacht besteed aan de 
taalontwikkeling, gecijferdheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Ko Totaal is met name gericht op 
anderstalige peuters en kleuters.
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Rekenen/wiskunde voor jonge kinderen
Het ontwikkelen van rekenvaardigheden en abstract denken begint bij de peuters met het stimuleren 
van beginnende gecijferdheid en logisch redeneren. Dit ontwikkelingsgebied heeft tot nog toe -in 
vergelijking met de taalontwikkeling- minder aandacht gekregen. Het is wel opgenomen in de 
sleutelervaringen van Kaleidoscoop.
De VVE-doelen voor Rekenen van de SLO (2011) zijn leidraad voor het realiseren van het VVE-aanbod 
in de voor- en vroegschoolse VVE-locaties.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch beleid
Elke VVE-locatie beschikt over een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleidsplan beschrijft 
de VVE-locatie op welke wijze wordt gewerkt aan de vier pedagogische basisdoelen:

Sociale/emotionele veiligheid (hechting, sociaal-emotionele ontwikkeling)1. 
Persoonlijke competentie (‘jezelf’)2. 
Sociale competentie (‘jezelf en de ander’)3. 
Overdracht normen en waarden (‘jezelf en de groep’)4. 

Dit pedagogisch beleidsplan is bepalend voor het pedagogisch klimaat en het pedagogisch handelen 
van de VVE-professional. Elke VVE-professional is op de hoogte van dit pedagogisch beleidsplan. 
De SLO-doelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (2011) zijn leidraad bij het stimuleren van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Overdracht
Er zijn op bestuurlijk niveau afspraken over de wijze waarop kinderen vanuit de peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf aangemeld worden bij de basisschool. 
De overdracht van kinderen van voorschoolse VVE-locaties naar VVE-basisscholen gebeurt 
middels het Ontwikkelingsvolgmodel. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol 
‘Ontwikkelingsvolgmodel VVE Arnhem’. (zie www.stichtingpas.nl)
De overige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maken gebruik van het Arnhemse 
overdrachtsformulier. Deze afspraken zijn beschreven in het protocol ‘Arnhems overdrachts-
formulier. (zie www.stichtingpas.nl) 
Als er sprake is van een kind dat extra zorg behoeft vindt er een ‘warme’ overdracht plaats. 
‘Warme’ overdracht betekent het met zorg en aandacht gericht en persoonlijk overdragen van 
kennis over het kind en de begeleiding daarvan van de ene professional (leidster peuterspeelzaal/
pedagogisch medewerker kinderdagverblijf) naar de andere professional (leerkracht groep 1). Bij de 
‘warme’ overdracht staan de onderwijsbehoeften en begeleidingsvragen van het kind centraal. Doel 
is om de beginsituatie van het kind zo goed mogelijk in beeld te krijgen zodat het onderwijsaanbod 
optimaal kan worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind. Bij een ‘warme’ overdracht 
zijn altijd drie partijen betrokken: ouder(s)/verzorger(s), leidster/pedagogisch medewerker en 
leerkracht groep 1.
Een ‘warme’ overdracht is een aanvulling op de basisoverdracht, (de overdracht van gegevens via het 
overdrachtsformulier/overdracht OVM).
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4. Opbrengstgericht werken 

Ontwikkeling volgen
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf de instroom in de voorschoolse voorziening gevolgd 
met het ‘Ontwikkelingsvolgmodel (Zeer) Jonge Kind’ (OVM) en vervolgd op de basisschool, tenminste 
tot groep 3. 
Daarmee wordt een doorgaande lijn in de zorg en begeleiding van kinderen gerealiseerd.

Periodieke bespreking uitkomsten OVM
De uitkomsten van de observaties op individueel en groepsniveau op de VVE-locaties worden 
periodiek in het VVE-wijkoverleg besproken. De analyses vormen het uitgangspunt voor het 
programma-aanbod voor de volgende periode. Dit noemen we: beredeneerd aanbod.

Resultaten taal en rekenen
De resultaten van de doelgroepkinderen op het gebied van taal en rekenen in groep 1 en 2 worden 
gevolgd met methode onafhankelijke Cito toetsen zoals vermeld in de toetskalender basisonderwijs 
Arnhem. De scholen zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse aanlevering van de toetsgegevens aan 
Stichting PAS. 

Periodieke bespreking uitkomsten Cito toetsen
De uitkomsten van de Cito toetsen op individueel en groepsniveau worden in het VVE-werkoverleg 
periodiek besproken. De analyses vormen het uitgangspunt voor het programma-aanbod voor de 
volgende periode (beredeneerd aanbod). 

Referentieniveaus taal en rekenen 
Sinds augustus 2010 zijn de basisscholen wettelijk verplicht de referentieniveaus voor taal en 
rekenen als uitgangspunt te nemen voor het onderwijsaanbod. In de toekomst zal de inspectie bij de 
beoordeling van het resultaat van het onderwijs de referentieniveaus als maatstaf nemen. Voor de 
voorschoolse voorzieningen en de vroegschool (groep 1 en groep 2) betekent dit: meer aandacht voor 
het afstemmen van doelen in relatie tot de referentieniveaus.
De VVE-doelen voor taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling (SLO) zijn opgesteld in lijn met 
de referentieniveaus taal en rekenen. 

Kwaliteitsbeleid
VVE is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de instelling. De VVE-locaties participeren in het 
stedelijk Kwaliteitsbeleid VVE. Dit is er op gericht de kwaliteit van VVE in brede zin te onderhouden 
en verbeteren. Monitoring van de uitvoering en de resultaten vindt plaats via de jaarlijkse VVE-
monitor.
Speerpunten in het kwaliteitsbeleid VVE Arnhem zijn ontleend aan de conclusies van het 
Inspectieonderzoek VVE in 2009-2010:

Opbrengstgericht werken: aandacht voor doelen en resultaten VVE< 
Samenwerken aan de doorgaande lijn in aanbod, zorg en begeleiding, waarbij aandacht voor de < 
overdracht van voor- naar vroegschools, en de coördinatie van de doorgaande lijn op wijkniveau
Ouderbetrokkenheid: ouderbeleid en stimuleren van VVE-activiteiten thuis< 



Handboek kwaliteitsbeleid VVE Arnhem              Beleidskader                                    

16

5. Ouders 

Het werken met ouders is een integraal onderdeel van het VVE-beleid. Elke VVE-locatie heeft een 
ouderbeleidsplan met een gericht ouderbeleid en een ouderprogramma, gericht op:

Ouders informeren over de instelling/beleid en de werkwijze< 
Ouders informeren over de ontwikkeling van hun kind< 
Ouders betrekken bij de activiteiten en beleid < 
Ouders stimuleren/ondersteunen in thuisactiviteiten tbv ontwikkeling en resultaten van hun < 
kind.

In het nog op te stellen stedelijk beleidsplan ‘Ouderbetrokkenheid en VVE’ (in ontwikkeling) staan de 
eisen en randvoorwaarden voor uitvoering van de ouderprogramma’s VVE. 
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6. VVE-coördinatie op wijkniveau

Managementteam VVE 
Voor- en vroegschoolse educatie betekent voor de voor- en vroegschoolse voorzieningen: 
samenwerken op verschillende niveaus, zowel op het niveau van de organisatie als op uitvoerend 
niveau. Op bestuurlijk niveau is overeengekomen dat in elke wijk met VVE-locaties een 
managementteam VVE wordt gevormd. 

Op elke uitvoeringslocatie, bestaande uit tenminste twee partijen (voorschool en basisschool), 
maar in veel gevallen bestaande uit meer dan twee partijen (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 
meerdere basisscholen) is sprake van een MT VVE, waarin de managers vertegenwoordigd zijn 
vanuit de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderbouw basisonderwijs. Waar aanwezig maakt 
de brede school coördinator deel uit van het managementteam VVE. Het MT VVE fungeert als een 
zelfverantwoordelijk en zelfsturend team met als algemene opdracht om VVE op de eigen locatie te 
versterken door inhoudelijk en procedureel -in samenspraak en in samenhang met elkaar- te sturen 
en te faciliteren 
Het managementteam VVE heeft tot taak:

Zorg dragen voor de uitvoering van het stedelijk beleid VVE in de doorgaande lijn< 
Zo nodig specifieke kaders vaststellen binnen de stedelijke kaders. Aangezien de specifieke < 
kaders m.n. betrekking hebben op de inhoud, zullen deze locatiespecifieke kaders m.n. 
betrekking hebben op de werkprocedures (hoe doen we dat dan met elkaar)
Monitoren van de samenwerking < 
Schakelen met de stedelijke VVE-coördinator in een tweerichtingsverkeer.< 
Aansturen van het VVE-werkoverleg (team van VVE-professionals voor- en vroegschools).< 

Werkoverleg VVE
Naast het MT VVE is er een VVE-werkoverleg. In dit overleg wordt de feitelijke samenwerking 
gestalte gegeven, in opdracht van het MT VVE. Dit overleg bestaat uit alle VVE-professionals van 
de samenwerkende VVE-partners. Het MT VVE ziet er op toe dat dit overleg ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. 
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7. Brede school

Het doel van het Arnhemse brede schoolbeleid is om voor ieder kind (en zijn ouders) een passend 
aanbod te doen van onderwijs (educatie), opvoeding, opvang, ontspanning en ontmoeting in een 
samenhangend geheel.
In de meeste brede scholen is naast de basisschool ook een voorschoolse voorziening (een 
kinderdagverblijf en/of een peuterspeelzaal) gevestigd. Dat vergemakkelijkt het proces van 
samenwerking VVE aanzienlijk. Elke brede school kiest eigen speerpunten. Vaak behoort het werken 
aan de voor- en vroegschoolse educatie tot een van die speerpunten. De brede school coördinator is 
een verbindende schakel tussen de deelnemende partijen en heeft een faciliterende rol in het MT VVE.
De coördinator voor de brede scholen bevordert het proces van samenwerken, bijvoorbeeld door :

Ondersteuning te bieden bij het leggen van contact en overleg < 
Bij te dragen aan een op elkaar afgestemd ouderbeleid< 
Bij te dragen aan een op elkaar afgestemd beleid voor sociale competenties< 
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Inleiding  

VVE Arnhem
Het ontwikkelen en versterken van de kwaliteit van de doorgaande lijn in de Voor- en 
Vroegschoolse Educatie is het speerpunt voorde beleidsperiode 2010-2014.
Procedures ondersteunen de uitvoering van VVE en de realisatie van de doorgaande lijn.

De Handleiding voor Kwaliteitbeleid VVE Arnhem is bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering 
van een doel- en opbrengstgerichte aanpak van het voor-en vroegschools beleid in Arnhem. 
De handleiding biedt handvatten voor managers in de voorschoolse voorzieningen en het 
basisonderwijs om de VVE-professionals te faciliteren bij het realiseren van een doorgaande lijn.
Het Beleidskader Kwaliteit VVE Arnhem vormt de basis  voor deze handleiding.

Deze Handleiding bestaat vier hoofdstukken:
Doorgaande lijn in doelen en aanbod1. 
Doorgaande lijn in begeleiding en zorg2. 
Ouders3. 
Kwaliteitsbeleid4. 

Elk hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de afspraken over de gestelde doelen voor VVE 
Arnhem. Bij elk hoofdstuk horen vragenlijsten waarmee het VVE-wijkteam de stand van zaken 
kan beoordelen. Deze vragenlijsten geven richting aan de inhoudelijke invulling en uitvoering 
van het VVE-beleid. Verder wordt elk hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van het VVE 
Waarderingskader van de Onderwijs Inspectie. Bij elk hoofdstuk horen bijlagen en worden bruikbare 
bronnen en instrumenten vermeld. Op deze manier kan de manager nagaan of de betreffende VVE-
locatie of het VVE-wijkteam voldoet aan de landelijke normering voor VVE. 
Het laatste hoofdstuk bevat een jaarkalender met een overzicht van alle acties op basis van een 
schooljaar.   
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Handleiding VVE Arnhem

Doorgaande lijn in Doelen en aanbod1 

VVE Arnhem
Er zijn afspraken tussen alle betrokken VVE-partners in Arnhem over afstemming en 
samenwerking met het doel een doorgaande lijn in aanbod en doelen te realiseren tussen de 
voor- en vroegschoolse voorzieningen. 

1.1. Gezamenlijke visie
Een gezamenlijke visie op de voor en vroegschoolse educatie en over de wijze waarop het programma 
wordt vorm gegeven is de basis voor het realiseren van een doorgaande lijn van voor- naar 
vroegschoolse educatie. 

VVE-professionals ontwikkelen een gezamenlijke visie en informeren elkaar over de uitwerking 
daarvan. De VVE-professionals werken hierbij vanuit eenzelfde referentiekader. Dit referentiekader 
wordt in Arnhem  gevormd door:

Het programma Kaleidoscoop< 
De speerpunten voor het VVE-beleid: de VVE-doelen taal, rekenen en sociaal-emotionele < 
ontwikkeling
Het ontwikkelingsvolgmodel OVM< 

Kaleidoscoop is een ontwikkelingsgerichte methodiek en biedt het didactisch kader voor alle VVE- 
locaties. Voor de speerpunten Taal, Rekenen en Sociaal emotionele ontwikkeling zijn er aanvullende 
programma’s en methodieken. Het is belangrijk dat deze aansluiten op de programma’s in de 
vroegschool. De VVE-locaties bepalen daarom hun keuze voor aanvullende programma’s altijd in 
overleg met hun VVE-partners.

Bijlagen
B. 1.1. Vragenlijst Stand van zaken doorgaande lijn
B. 1.2. Vragenlijst Visie op ontwikkelen en leren
B. 1.3. Vragenlijst educatief aanbod: afstemming doelen
B. 1.4. Vragenlijst afstemming en samenhang

Instrumenten en bronnen
Actief Leren met baby’s, dreumesen en peuters (M. Julien en J. Schonewille)< 
Zelfevaluatie, coaching en beoordeling. Instrument ter bevordering van kwaliteit in < 
peuterspeelzalen en onderbouw basisonderwijs (NJI, 2010)
Onderdelen uit het toezichtkader VVE van de onderwijsinspectie< 
Kwaliteitskaarten School aan Zet < www.schoolaanzet.nl 
Focus op vroegschool (www.focusopvroegschool.nl)< 
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1.2.  Doelen
De professional moet weten wat zij doet, waarom zij dat doet en hoe zij dat doet.

In de komende periode staan de volgende drie speerpunten centraal:
Taal< 
Rekenen/wiskunde< 
Sociaal emotionele ontwikkeling< 

Op termijn wordt ook de creatieve en motorische ontwikkeling van kinderen verder uitgewerkt.

Bij de concrete vertaling van de te behalen doelen vormen de VVE-doelen voor taal, rekenen en 
sociaal emotionele ontwikkeling de leidraad. Deze VVE doelen zijn opgesteld door de Stichting voor 
leerplanontwikkeling SLO. De doelen zijn afgeleid van de referentieniveaus die sinds augustus 2010 
van kracht zijn. 
Voor elk speerpunt worden de doelen uitgewerkt. De (beheersings)doelen zijn beschreven in termen 
van gedrag of prestaties van kinderen. 

De VVE-professionals in de voorschoolse voorzieningen oriënteren zich op de doelen voor kinderen 
bij de aanvang van groep 1 en stemmen hun aanbod daar op af. 
De VVE-professionals in de vroegschoolse voorziening oriënteren zich op de doelen voor kinderen 
bij de aanvang van groep 1 en op de minimumdoelen en basisdoelen voor kinderen eind groep 2 en 
stemmen hun aanbod daar op af.

De wijze waarop wordt beoordeeld of de doelen behaald zijn is verschillend. Sommige resultaten zijn 
meetbaar met een toets, andere zaken moet je observeren. Dus behalve het stellen van doelen wordt 
bepaald hoe deze doelen worden behaald en van welke meetinstrumenten gebruik wordt gemaakt.
Elke VVE-locatie bepaalt -in overleg met de VVE-partners- aan welke doelen wordt gewerkt. 
De doorgaande lijn komt tot uitdrukking in de afspraken hierover tussen de VVE-professionals in de 
voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen.

1.2.1.  De taaldoelen 
De SLO-doelen voor taalontwikkeling zijn onderverdeeld in de volgende domeinen: 
Mondelinge taalvaardigheid

Woordenschat en woordgebruik- 
Vloeiend en verstaanbaar praten- 
Luisteren- 
Gesprekjes voeren- 
Mening uiten en vragen stellen- 

Ontluikende en beginnende geletterdheid
Leesplezier- 
Oriëntatie op boek en verhaal- 
Oriëntatie op geschreven taal- 
Fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe - 

Taalbeschouwing
Deze items zijn in de beschrijving door SLO concreet uitgewerkt voor de aanvang van groep 1, het 
minimumniveau voor eind groep 2 en het basisniveau voor eind groep 2.



6

  Handboek kwaliteitsbeleid VVE Arnhem                                       Handleiding

Oktober 2011 7

Bijlagen
B.1.5.  Taaldoelen VVE (SLO 2010)
B.1.6.  Analyseschema taaldoelen

Instrumenten  en bronnen 
Sleutelervaringen Kaleidoscoop < 
Mijlpalen OVM < 
Taalkijkwijzer < 
De Taallijn VVE, diverse publicaties, Expertisecentrum Nederlands< 

1.2.2. Doelen rekenen/wiskunde
De SLO-doelen voor rekenen vormen de leidraad voor het formuleren van de doelen voor het 
speerpunt rekenen/wiskunde. Bij de uitwerking van de doelen voor rekenen komen de volgende 
aspecten aan de orde:
Getallen

Omgaan met de telrij< 
Omgaan met hoeveelheden< 
Omgaan met getallen< 

Meten/meetkunde
Algemene ervaringen met lengte, gewicht, tijd, inhoud, geld en eigenschappen (classificeren)< 
Lengte, omtrek en oppervlakte< 
Inhoud< 
Gewicht< 
Geld< 
Tijd< 

Deze items zijn in de beschrijving door SLO concreet uitgewerkt voor de aanvang van groep 1, het 
minimumniveau voor eind groep 2 en het basisniveau voor eind groep 2.

Bijlagen
B.1.7.  Doelen rekenen/wiskunde VVE (SLO 2011)
B.1.8. Analyseschema doelen voor rekenen / wiskunde

Instrumenten en bronnen 
Sleutelervaringen Kaleidoscoop < 
Mijlpalen OVM  < 
Voorlopers van de methoden rekenen/wiskunde primair onderwijs< 
Talentenkracht  ( < www.talentenkracht.nl) 



Handboek kwaliteitsbeleid VVE Arnhem                                    Handleiding

8

1.2.3. Sociaal emotionele ontwikkeling 
De SLO-doelen voor sociaal emotionele ontwikkeling vormen de leidraad voor het formuleren van 
de doelen voor dit speerpunt. In de uitwerking van de doelen voor sociaal emotionele ontwikkeling 
komen de volgende aspecten aan de orde:

Zelfbeeld/identiteit< 
Ontwikkeling van zelfstandigheid< 
Sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid< 
Werkhouding en concentratie< 

Deze items zijn in de beschrijving door SLO concreet uitgewerkt voor de aanvang van groep 1, het 
minimumniveau voor eind groep 2 en het basisniveau voor eind groep 2. 

1.3 Pedagogisch beleidsplan/schoolwerkplan 
Het pedagogisch beleidsplan is bepalend voor het pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen 
van de VVE-professionals. Elke VVE-professional is op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan. 
In het pedagogisch beleidsplan beschrijft de VVE-locatie op welke wijze wordt gewerkt aan de vier 
pedagogische  basisdoelen:

Sociale/emotionele veiligheid(hechting, sociaal-emotionele ontwikkeling)1. 
Persoonlijke competentie (‘jezelf’)2. 
Sociale competentie (‘jezelf en de ander’)3. 
Overdracht normen en waarden (‘jezelf en de groep’)4. 

Er is aandacht voor:
Vaste (continuïteit) en sensitieve verzorgers/begeleiders< 
Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten< 
Geborgenheid in de inrichting van de omgeving< 

Bijlagen
B.1.9. VVE doelen sociaal-emotionele ontwikkeling  ( SLO 2011)
B.1.10. Analyse schema sociaal-emotionele ontwikkeling

Instrumenten en bronnen 
Sleutelervaringen Kaleidoscoop < 
Mijlpalen OVM  < 
Sociale competenties in beeld, een beleidsinstrument (Oberon 2008 po; 2009 voorschoolse < 
voorzieningen)
Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)< 
Kaleidoscoop, stappen voor conflicthantering < 
Programma Kids Skills < 
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Elly Singer en Loes Kleerekoper)< 
Pedagogisch beleidsplan VVE-locaties< 
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Toezichtkader VVE van de Inspectie voor het onderwijs
Het Waarderingskader van de inspectie biedt inzicht of de geplande acties tot de gewenste resultaten 
leiden.
c Kwaliteit van de educatie

c Er wordt beredeneerd aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale competenties

c De sensomotorische ontwikkeling van de peuters en kleuters is in een aanbod van activiteiten 
uitgewerkt en is o.a. gericht op het stimuleren van de grove en fijne motorische activiteiten en de 
creatieve uitingen in muziek, spel en beweging, schilderen en tekenen en handvaardigheid

c De creatieve ontwikkeling van de peuters en kleuters is in een aanbod van activiteiten 
uitgewerkt en is gericht op de creatieve uitingen in muziek, spel en beweging, schilderen, 
tekenen en handvaardigheid 

c De cognitieve ontwikkeling (excl. de taalontwikkeling) van de peuters en kleuters is in een 
aanbod van activiteiten in een betekenisvolle context uitgewerkt en is o.a. gericht op het 
stimuleren van de verschillende aspecten van de cognitieve ontwikkeling zoals taal- denkrelaties 
(oorzaak-gevolg, middel-doel, conclusies trekken) en beginnende gecijferdheid (waaronder 
meetkunde, ruimte en tijd)

c De taalontwikkeling van de peuters en kleuters is in een aanbod van activiteiten in een 
betekenisvolle context uitgewerkt en is o.a. gericht op het stimuleren van de beginnende 
geletterdheid. Zie o.a. de Taallijn VVE (interactief voorlezen, mondelinge communicatie en 
woordenschat)

c Het aanbod klimt op in moeilijkheidsgraad
c De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk, uitnodigend en spel- en taal- uitlokkend en sluit 

aan bij de richtlijnen van het gebruikte VVE-programma

Het pedagogisch klimaat
c Het pedagogisch handelen van de beide leidsters is goed op elkaar afgestemd
c De leidsters hanteren duidelijke pedagogische gedragsgrenzen
c De leidsters stimuleren de sociale vaardigheden van de kinderen
c De leidsters stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen

 
Educatief handelen

c Het educatief handelen van de beide leidsters is goed op elkaar afgestemd
c Er wordt voldoende tijd besteed aan een programmatische aanpak van de taalontwikkeling
c De leidster bevordert de interactie tussen de kinderen
c De leidster stimuleert actieve betrokkenheid van de kinderen en verbetert het spelen en het 

werken
c De leidster bevordert de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de kinderen
c Het (taal)gedrag van de leidster met de peuters en kleuters is responsief
c           De leidster stemt de activiteiten af op verschillen in de persoonlijke, sociale en de 

taalontwikkeling van de individuele peuters/kleuters
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Doorgaande lijn in begeleiding en zorg 2 

VVE Arnhem
VVE Arnhem wordt gekenmerkt door opbrengstgericht werken. De ontwikkeling van kinderen 
wordt gevolgd met behulp van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), observaties/anekdotes 
en Cito toetsen. Kennis vergaren en kennis delen verrijkt de begeleiding en is voorwaardelijk 
voor opbrengstgericht werken. Er zijn afspraken op stedelijk niveau tussen de schoolbesturen, 
stichting SPA, SKAR en Rijnstad over de registratie en het gebruik van gegevens over de 
ontwikkeling van kinderen, zodat de VVE-professionals makkelijk met elkaar kunnen 
communiceren over de ontwikkeling van de kinderen. 
(Zie hiervoor het protocol OVM (www. stichting PAS/ VVE )

Doorgaande lijn in het volgen van kinderen2.1 
De doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse instellingen is erg belangrijk om de kwaliteit van 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) te verbeteren. Een goede overdracht van kindgegevens is 
daarbij een vanzelfsprekend onderdeel om de effectiviteit te vergroten. Ook is een goed observatie- en 
registratiesysteem een onontbeerlijk hulpmiddel voor leidsters en leerkrachten om de kwaliteit van 
hun handelen te verbeteren. In Arnhem is daarom gekozen voor de invoering van het OVM op alle 
VVE-locaties, zowel voor- als vroegschools.
De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf de entree in de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf 
systematisch gevolgd. Elke VVE-locatie heeft afspraken over het gebruik van de dagelijkse observaties 
(anekdotes, kenmerkend voor Kaleidoscoop), gegevens uit het ontwikkelingsvolgmodel en de 
toetsgegevens. Dit geldt zowel voor het intern gebruik binnen de VVE-locatie als voor VVE-partners 
van de voor- of vroegschool.
De VVE-professional brengt de beginsituatie bij de entree op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf 
en groep 1 in beeld. De VVE-professionals gebruiken de informatie uit het OVM om specifieke 
begeleidingsbehoeften of zorgvragen te signaleren. 

Het  Ontwikkelingsvolgmodel 2.1.1 
Wat betreft het invullen van de lijnen uit het OVM zijn bij de implementatie de volgende afspraken 
gemaakt: In de voorschoolse periode worden minimaal de volgende ontwikkelingslijnen uit het OVM 
ingevuld:
Taalontwikkeling:

Taalvorm< 
Taalinhoud < 
Taalgebruik < 

Spraakontwikkeling (op advies van de logopediste) 
Basale ontwikkeling:

Zelfbeleving < 
Zelfstandigheid< 
Relatie met volwassenen< 
Relatie met kinderen < 

Spelontwikkeling 
Motoriek: 

Grove motoriek < 
Fijne motoriek < 
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De basisscholen vullen voor de kinderen die instromen in groep 1 in elk geval de lijnen in, die in de 
voorschoolse periode door de voorschoolse voorziening zijn ingevuld. De basisschool maakt intern 
afspraken welke lijnen verder worden ingevuld en in welke periode. 
In de periode 2012-2014 worden de minimaal in te vullen lijnen uitgebreid naar gecijferdheid in 
verband met de nieuwe VVE-doelen voor rekenen/wiskunde.

Daarnaast kunnen andere lijnen worden ingevuld als dat nodig is, bijvoorbeeld zorg over een 
achterblijvende ontwikkeling. Bij zorg wordt door de voorschoolse voorzieningen gehandeld volgens 
het protocol ‘Alle kinderen zijn welkom’.

Cito toetsen2.1.2 
Naast de observaties wordt de ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht met behulp van 
methode onafhankelijke toetsen. 
In groep 1 en groep 2 wordt gebruik gemaakt van de volgende Cito-toetsen volgens de Toetskalender 
van Stichting PAS:

Taal voor kleuters< 
Rekenen voor kleuters< 

De toetsresultaten worden jaarlijks verzameld door stichting PAS. Stichting PAS brengt jaarlijks een 
monitor uit van de resultaten van het schooljaar.
In het schooljaar 2011-2012 wordt in een aantal voorschoolse VVE-locaties en in de voorschoolgroep 
ervaring opgedaan met de Cito toets Taal voor Peuters en Rekenen voor Peuters. Op basis van de 
evaluatie van deze proef wordt bekeken hoe deze toetsen passen in het VVE-beleid.

Cyclus van evaluatie en analyse2.1.3 
Elk VVE-team beschikt over een jaarplanning voor evaluatie en analyse van de beschikbare gegevens 
over de ontwikkeling van de kinderen (Bijlage nr. B.3.2. model jaarkalender).

Beredeneerd aanbod2.1.4 
VVE professionals werken volgens het principe van actieve acceptatie van elk kind: elk kind wordt 
gezien en geaccepteerd zoals die is en de begeleiding wordt daar op afgestemd. Interventies zijn er op 
gericht ieder kind de best mogelijke begeleiding te bieden, afgestemd op zijn/haar begeleidings- en 
onderwijsbehoeften.
De groepsoverzichten en individuele overzichten uit het OVM en de Cito-toets gegevens worden 
gebruikt voor de analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Op basis hiervan wordt het  
programma samengesteld
Soms hebben kinderen extra zorg nodig. De VVE-professional is verantwoordelijk voor goede 
observaties op basis waarvan een begeleidingsprogramma op maat kan worden opgesteld. Informatie 
uit het OVM dient hiervoor als basis.
De zorgcoördinator in de voorschoolse voorzieningen en de intern begeleider van de basisschool 
ondersteunen de leerkracht bij de aanpak van zorgkinderen. Indien nodig wordt externe hulp 
ingeschakeld en/of wordt aansluiting gezocht bij het zorgteam 0-4 jaar resp. zorgteam 4-12 jaar.

Overdracht van voorschool naar vroegschool 2.2 
Een regelmatig contact tussen de VVE-professionals in de voor- en vroegschool vormt de basis voor 
een soepele overstap van voor- naar vroegschool. 
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De leidster is op de hoogte van wat de leerkracht in groep 1 verwacht van een kleuter. De  leerkracht 
is op de hoogte van de voorgeschiedenis van de kinderen in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.  
De leidster van de voorschoolse voorziening is verantwoordelijk voor het overdragen van de 
ontwikkelingsgegevens aan de leerkracht van groep 1. Elke VVE-locatie maakt jaarlijks afspraken met 
de VVE-partners hierover.
De leidster kijkt met de ouders vooruit naar de start in groep 1. De voorschoolse voorziening draagt 
de gegevens uit het Ontwikkelingsvolgmodel over naar de basisschool. Voor basisscholen die met 
het OVM werken, gebeurt dit digitaal. Aan ouders wordt tijdens dit gesprek toestemming gevraagd 
de gegevens over te dragen. Ouders tekenen hiervoor. (NB: bij aanmelding geven voorschoolse 
voorzieningen al bij ouders aan dat er sprake is van overdracht aan de basisschool).
Bij de intake op school wordt de ouder gevraagd naar de overdracht van de peuterspeelzaal. Is die er 
niet dan gaat de school hierover in gesprek met ouder. De basisschool zorgt voor terugkoppeling naar 
de peuterspeelzaal. 
Als er sprake is van extra zorg vindt er een zogenaamde ‘warme’ overdracht van gegevens plaats.  
De leidster overlegt dan met de leerkracht van groep 1. Bij een ‘warme’ overdracht zijn altijd drie 
partners betrokken: peuterspeelzaal/kinderdagverblijf -basisonderwijs -ouder.

Bijlagen
B. 2.1.Vragenlijst Doorgaande lijn in begeleiding en zorg
B. 2.2.Vragenlijst Monitoren toetsresultaten
B. 2.3. Protocol OVM Arnhem
B. 2.4. Protocol Arnhems Overdrachtsformulier (www.stichtingpas.nl)

Instrumenten en bronnen
Ontwikkelingsvolgmodel (Zeer) Jonge Kind (inclusief Planningsmodule)< 
‘Alle kinderen zijn welkom’, Stappenplan bij het signaleren en onderkennen van vragen, twijfels < 
en zorgen bij kinderen (voorschools), (Stichting PAS 2010).
Stimuleringsplan Kaleidoscoop < 
Groepsplanning 1-zorgroute< 
Kwaliteitskaart checklist leerkrachtvaardigheden, PO-raad (< www.schoolaanzet.nl) 
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Elly Singer en Loes Kleerekoper)< 
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Toezichtkader VVE van de Inspectie voor het onderwijs
Het VVE-Waarderingskader van de inspectie biedt inzicht of de geplande acties op de langere termijn 
tot de gewenste resultaten leiden.

Opbrengsten 
c De opbrengsten eind groep 2 zijn voldoende
c Verlengde kleuterperiode
c De opbrengsten van groep 3 zijn voldoende
c De opbrengsten van groep 4 zijn voldoende

Ontwikkeling,begeleiding, zorg binnen de groep
c De leidster volgt regelmatig en systematisch de ontwikkeling van alle kinderen
c De leidster volgt systematisch en regelmatig de taalontwikkeling van alle kinderen
c Bij de begeleiding van kinderen wordt gebruik gemaakt van de informatie over de ontwikkeling 

van kinderen
c Er wordt doelgerichte en planmatige zorg op maat verleend aan kinderen die dat nodig hebben
c De zorg wordt geëvalueerd waarna vervolgstappen worden bepaald

Inbedding in een zorgketen
c Kinderen die zorg nodig hebben die de voor- en vroegschool niet kan leveren, zijn bij de leidster 

bekend
c De leidsters stimuleren dat kinderen die zorg nodig hebben die de voor- en vroegschool niet kan 

leveren, gebruik maken van die ‘externe ‘zorg
c De ‘externe’ zorg voor de kinderen die deze zorg nodig hebben, is goed georganiseerd

Bron: Aangepast VVE-waarderingskader (inspectie)
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 Ouders 3. 

VVE Arnhem
Ouders kunnen het schoolsucces van hun kind versterken. Een intensieve samenwerking 
tussen ouders en  VVE-professionals is daarbij een voorwaarde. Elke  VVE-locatie heeft 
daarom een ouderbeleidsplan op basis van een analyse van de situatie en behoeften van 
ouders. Er is sprake van een doorlopende lijn in het ouderbeleid van voor- naar vroegschool.

Ouders en de VVE- professionals zijn educatieve partners. Beiden zijn, vanuit verschillende posities 
betrokken bij en verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van jonge kinderen. 
De VVE-professional investeert in een goede verhouding en samenwerking met de ouders. Daarbij  is 
altijd sprake van wederkerigheid:

De VVE-professional laat zich door de ouders informeren over hun kind, hun ervaringen en hun < 
wensen met betrekking tot de begeleiding en opvoeding.
De VVE-professional informeert de ouders regelmatig over het reilen en zeilen op de VVE-< 
locatie, over de achtergrond van het pedagogisch handelen en over het VVE-programma.  

3.1 Visie
Om een gericht ouderbeleid te realiseren is een gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid 
noodzakelijk. Een gezamenlijke visie heeft tot doel:

Een gedragen ouderbeleid< 
Een basisagenda voor oudergesprekken< 
Afspraken over regels en procedures< 

3.2 Ouderbeleidsplan
Elke VVE-locatie voert een gericht ouderbeleid dat tot uitdrukking komt in een beleidsplan voor 
ouders waarin de volgende doelen zijn uitgewerkt:

Een uitnodigend klimaat voor ouders: de VVE-locatie is laagdrempelig  en toegankelijk voor < 
ouders. Ouders zijn welkom. De VVE-locatie biedt geregeld de mogelijkheid tot informele inloop.
Intake-beleid: ouders worden voorafgaand aan de plaatsing structureel geïnformeerd over VVE.< 
Haal- en brengbeleid: de momenten rondom het halen en brengen van kinderen worden gericht < 
benut voor uitwisseling van informatie.
Ontwikkeling kind: ouders worden structureel periodiek geïnformeerd over de ontwikkeling < 
van hun kind (Ontwikkelingsvolgmodel, observaties, toetsgegevens).
Er is een VVE-thuis-programma voor ouders< 1

 
3.3 Ouderprogramma
Een  ouderprogramma is voorwaarde voor een effectief VVE-beleid. Het VVE-ouderprogramma 
voldoet aan de volgende criteria:

Gericht op taalstimulering< 
Zo uniform mogelijk, maar niet statisch< 
Inhoudelijk aansluitend bij de gebruikte methoden< 
Accenten naar keuze< 
Groot bereik< 
Laagdrempelig en toegankelijk voor laag opgeleide ouders< 

1  Het stedelijk beleidsplan Ouderbetrokkenheid VVE Arnhem is in ontwikkeling
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Effect op ouders en kinderen< 
Inspirerend voor ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten< 

De voorschoolse voorziening en de basisschool bepalen in overleg de keuze en vormgeving van 
het ouderprogramma. De keuze en afspraken hierover worden vastgelegd in het VVE-wijkplan 
(vooruitlopend op het stedelijk beleidsplan Ouderbetrokkenheid VVE).

Kaleidoscoop biedt de  basis voor het ouderprogramma van elke VVE-locatie. Daarnaast maakt elke 
VVE-locatie in overleg met de overige VVE-partners een keuze uit een aanvullend ouderprogramma. 
TOLK werkt met filmpjes als hulpmiddel en biedt ouders een model om in gesprek te gaan met hun 
kind. TOLK is gebaseerd op: Taal aanbieden, Overnemen van het kind en goed teruggeven, om de 
beurt Luisteren en praten en Kijken en vergelijken. 
LOGO 3000 is een programma voor woordenschatontwikkeling (in ontwikkeling) en sluit aan op 
‘Met Woorden in de Weer’. De oudercursus van LOGO 3000 is toegespitst op ondersteuning van 
anderstalige en laaggeletterde ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van de woordenschat 
van kinderen. 

PUK en KO Thuis sluit aan op het VVE-programma Ik en Ko en Puk en Ko.
De mogelijkheden die het programma VVE-thuis (NJI) biedt worden meegenomen in het in 
ontwikkeling zijnde stedelijk beleidsplan ouderbetrokkenheid VVE.

Bijlagen
B. 3.1. Inventarisatie oudercontacten
B. 3.2. Jaarkalender oudercontacten
B. 3.3. Wat gaan we doen?

Instrumenten en bronnen
< Handboek Ouders in de school (Peter de Vries, CPS 2010)
< Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie, (ITS/ 
 Expertisecentrum Ouders, school en buurt)
< www.oudersindeschool.nl
< www.oudersaanzet.nl 
< www.oudersbijdeles.nl 
< Kwaliteitskaart, PO-raad (www.schoolaanzet.nl)
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Toezichtkader VVE van de Inspectie voor het onderwijs

Als referentiekader voor de beoordeling van de kwaliteit van het ouderbeleid maken we gebruik van 
het VVE-waarderingskader van de inspectie

VVE OUDERBELEID
c Er is sprake van een gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid
c Er is een gericht ouderbeleid
c E is afstemming tussen de leidsters, leerkrachten en uitvoerders
c Ouders zijn voorafgaand aan de plaatsing adequaat geïnformeerd over beleid en 

ambitieniveau van de voor- resp. vroegschool
c Er is een intake waarbij ouders worden bevraagd over kenmerken van hun kind, 

gezin en wijze van opvoeden
c Er wordt rekening gehouden met de thuistaal
c Ouders zijn betrokken bij de VVE activiteiten, zowel individueel als in 

groepsverband
c De leidster/leerkracht informeert de ouders voldoende en regelmatig over de 

ontwikkeling van hun kind, inclusief de zorgpunten

Bron: Aangepast VVE-waarderingskader (inspectie)
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Kwaliteitsbeleid en opbrengstgericht werken4. 

VVE Arnhem
VVE is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van de instelling. De VVE-locaties participeren 
in het stedelijk Kwaliteitsbeleid VVE. Dit is er op gericht de kwaliteit van VVE in brede zin te 
onderhouden en verbeteren. 
Speerpunten in het kwaliteitsbeleid VVE Arnhem 

Het verbeteren van de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse voorzieningen< 
Versterken van ouderbetrokkenheid< 
Verbeteren van de resultaten< 

4.1. Inleiding
De kern van kwaliteitsbeleid is te vangen in vijf vragen voor de VVE-locatie:

Doen we de goede dingen?  1. 
Met andere woorden: heeft de VVE-locatie zicht op de doelen die zij wil bereiken met de 
vroegschoolse educatie en weet zij op welke manier zij dat gaat doen?
Doen we de dingen goed? 2. 
Worden de gestelde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd? Worden daartoe de geschikte 
interventies gedaan? Vraagt de VVE-locatie zich dat regelmatig af?
Hoe weten we dat? 3. 
Hierbij gaat het om activiteiten waarmee de VVE-locatie kan bepalen in welke mate de gestelde 
doelen ook daadwerkelijk bereikt worden. Bijvoorbeeld door analyse van de leerlingresultaten of 
door zelfevaluatie.
Vinden anderen dat ook? 4. 
Hierbij vraagt (of krijgt) de locatie een extern oordeel of de doelen van de vroegschoolse 
educatie adequaat bereikt worden. Bijvoorbeeld door collegiale toetsing of visitatie, 
oudertevredenheidsonderzoek, VVE-evaluatie door Stichting PAS, of door de OnderwijsInspectie.
Wat doet de locatie met die wetenschap (borging) ?  5. 
Op basis van de informatie die is verzameld naar aanleiding van de voorgaande vragen, stelt de 
VVE-locatie een plan op om de kwaliteit te verankeren en/of  de kwaliteit te verbeteren. 

4.2. Kwaliteitsbeleid VVE Arnhem
Het kwaliteitsbeleid komt tot uitdrukking in de afspraken tussen de VVE-partners op bestuurlijk 
niveau over het realiseren van een doorgaande lijn op inhoud en organisatie. 
Voor wat betreft de inhoud gaat het om afspraken over afstemming over :

 Kaleidoscoop< 
Aanvullende programma’s op taal, rekenen en sociale ontwikkeling< 
Het gebruik van het Ontwikkelingsvolgmodel< 
Het aanleveren van de benodigde gegevens voor rapportages op locatie- en stedelijk niveau.< 

Op het niveau van organisatie gaat het om afspraken over:
Bestuurlijke afspraken over VVE op stedelijk niveau< 
Coördinatie van de uitvoering op stedelijk niveau< 
De organisatie van de VVE-samenwerking op wijkniveau< 
Het aanleveren van gegevens uit toetsen en het OVM< 
Het aanleveren van gegevens tbv de VVE-monitor< 
Locatie-evaluatiegesprekken VVE met de stedelijk coördinator op basis van: < 
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 > Gegevens VVE-monitor 
 >Kwaliteitsinstrument NJI: zelfevaluatie, coaching en beoordeling 
 > Beleidskader Kwaliteit VVE
VVE-samenwerking op wijkniveau: < 
 > Er zijn  jaarlijks afspraken over: de overdracht en ‘warme’overdracht van kinderen van de 
voorschool naar de vroegschool 
 > Er zijn jaarlijks afspraken over de analyse van gegevens over de ontwikkeling van de kinderen 
in de voor- en vroegschoolse voorzieningen. 

4.3. Kwaliteitsbeleid en Opbrengstgericht werken 
De onderwijsinspectie omschrijft opbrengstgericht werken als ‘het systematisch en doelgericht werken 
aan het maximaliseren van prestaties’2. Opbrengstgericht werken is niet de verantwoordelijkheid 
van enkele personen binnen een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school. Het verbeteren van de 
opbrengsten vraagt om een samenhangende aanpak op alle niveaus. Opbrengstgericht werken vindt 
op vier niveaus plaats:

Schoolbesturen  en besturen van de instellingen zijn op de hoogte van de resultaten VVE. 1. 
Gemeente en schoolbesturen maken resultaatafspraken VVE (verplichting Wet OKE). 
Op peuterspeelzaal-, kinderdagverblijf- en schoolniveau heerst een opbrengstgerichte cultuur 2. 
en personeelsleden spreken elkaar aan op het realiseren van hoge opbrengsten.
Op groepsniveau geven de leidsters en leerkrachten vorm aan opbrengstgericht werken. 3. 
Het gaat hierbij om de kwaliteit van het (leerstof)aanbod voor alle kinderen, het didactisch 
handelen en de afstemming van het (onderwijs) leerproces op de verschillende behoeften van 
de kinderen.
Op kindniveau is de extra zorg aan het individuele kind belangrijk. Achterstanden bij 4. 
kinderen moeten door extra hulp die aansluit bij de specifieke kenmerken van een kind 
verholpen worden. Vorderingen van peuters en kleuters kunnen door gebruik van toetsen 
zichtbaar gemaakt worden. 

4.3.1 Opbrengstgericht werken: een planmatig en cyclisch proces
Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen die opbrengstgericht werken, benutten data voor 
het verbeteren van hun (onderwijs)processen. Zij verzamelen gegevens en gebruiken deze gericht om 
de (leer)ontwikkeling van de kinderen te verbeteren (zie hoofdstuk 2.1.4  Beredeneerd aanbod). Het 
meten van resultaten, de analyse van deze gegevens en aanpassingen van het (onderwijs)aanbod naar 
aanleiding van deze analyse van resultaten is een cyclisch proces.
Dit  vindt zijn oorsprong in de Plan-Do-Study-Act-cyclus (PDSA-cyclus). 

2  Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs, Inspectie van het Onderwijs, 2010.
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Het PDSA- proces omvat vier fasen:
< Plan: Wat zijn de doelen, hoe kunnen de doelen gerealiseerd worden en met welke normen  
 kan de realisatie van deze doelen meetbaar gemaakt worden? Belangrijk hierbij is dat doelen  
 SMART geformuleerd zijn.

 Do< : Uitvoeren en resultaten meten.
 Study< : Analyse van resultaten: zijn de beoogde doelen bereikt?
 Act< : Besluit over de borging (verankeren van hetgeen dat goed gaat) en vaststellen van de  
 noodzakelijke interventies en acties om de resultaten te verbeteren en het doel te bereiken. 

4.3.2. De plaats van observaties en toetsresultaten binnen opbrengstgericht werken
Observaties en toetsresultaten nemen een belangrijke plaats in binnen de PDSA cyclus van 
opbrengstgericht werken. Als de PDSA-cyclus ingezet wordt in het kader van opbrengstgericht 
werken is het van belang dat in de cyclus worden opgenomen:

Formuleren van doelen voor kinderen1. 
Meten van resultaten van kinderen2. 
Analyseren en verklaren van resultaten van kinderen3. 
Vaststellen van noodzakelijke  interventies en acties om de doelen te bereiken4. 

4.4. Personeel
Voor het realiseren van VVE-beleid in een verantwoord pedagogisch klimaat is voldoende en 
gekwalificeerd personeel noodzakelijk. Stichting PAS heeft hierin een coördinerende en faciliterende 
taak. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de voorschoolse en vroegschoolse 
voorzieningen om zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel.

4.4.1. Gekwalificeerd personeel
Voor elke VVE-locatie gelden de volgende basisvoorwaarden:

Elke VVE-professional is gecertificeerd voor Kaleidoscoop< 
Elke VVE professional is gecertificeerd voor het OVM < 
Elke VVE-professional is aanvullend geschoold in taalstimulering / taalonderwijs< 

Daarnaast is aanvullende scholing op het gebied van ouderbetrokkenheid en communiceren met 
ouders noodzakelijk. 
 
4.4.2. Professionalsering VVE

Er is een regelmatig (bij voorkeur jaarlijks) aanbod van scholing in het basisprogramma VVE < 
(Kaleidoscoop inclusief OVM en gerichte aandacht voor taal) voor nieuwe medewerkers in de 
VVE-locaties.
Voor gecertificeerde VVE-professionals is er een nascholingsaanbod. Dit wordt aangeboden via < 
de stichting PAS. Dit bestaat uit verdieping op het gebied van het OVM, taal , rekenen, ICT en 
sociaal emotionele ontwikkeling en luister- en gespreksvaardigheden t.b.v. het communiceren 
met ouders. De aanvraag hiervoor loopt via de directie van de VVE-locatie.
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4.4.3. Borging
Jaarlijks wordt door de directies van de VVE-locaties nagegaan of de kwaliteit van het personeel 
nog voldoet aan de eisen. Bij vertrek van personeel en aanstelling van nieuw personeel is een 
scholingsplan een eerste vereiste. Dit is een punt van permanente aandacht van de verantwoordelijke 
directies. 

4.4.4. Voldoende personeel
Om een kwalitatief aanbod VVE te kunnen waarborgen en te voldoen aan intensieve en effectieve 
onderwijstijd voor doelgroepkinderen, is dubbele bezetting noodzakelijk. In Arnhem gelden de 
volgende afspraken (zie beleidskader VVE):

Op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gewerkt met een leidster-kind ratio  < 
van 1 : 8
Op de basisscholen wordt gewerkt met een dubbele bezetting in groep 1 en 2 bij voorkeur op 4 < 
dagdelen doch ten minste op twee dagdelen.

Gekwalificeerd en voldoende personeel is onderwerp tijdens het VVE-evaluatiegesprek met de 
stedelijk coördinator.

Bijlagen 
B. 4.1. Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito toetsen
B. 4.2. Vormgeving aan opbrengstgericht werken

Instrumenten en bronnen
<  Zelfevaluatie, coaching en beoordeling, instrument ter bevordering van de kwaliteit  in   
  peuterspeelzalen en basisonderwijs; idem in de  kinderopvang(NJI) 
< Kwaliteitskaart leerkrachtvaardigheden groep 1 en 2, PO-raad (www.schoolaanzet.nl) 
< Pedagogisch Kader 0-4 jaar (Elly Singer en Loes Kleerekoper)
< INK-model Kwaliteitszorg VVE (bron: Focus op vroegschoolse Educatie)
< Handboek Voor- en vroegschoolse educatie - instrument voor zelfanalyse en waardering   
 (stichting PAS 2010)
< Toolkit TOM VVE 
< Kwaliteitskaart Opbrengst gericht werken (www.schoolaanzet.nl)
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Toezichtkader VVE van de Inspectie voor het onderwijs

                             Kwaliteitszorg van de VVE-locatie  
c De VVE-coördinatie binnen de voor- resp. vroegschool is van voldoende kwaliteit
c Het VVE-beleidsplan is ingebed in de dagelijkse praktijk van de voor- en vroegschool
c Toegankelijkheid voor peuters (alleen de voorschool)
c De voor- resp. vroegschool evalueert de kwaliteit van haar educatie
c De voor- resp. vroegschool formuleert verbetermaatregelen en voert die aantoonbaar en 

planmatig uit.
c De voor- resp. vroegschool borgt de kwaliteit van haar educatie.

           
                             De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool 

c De VVE-coördinatie tussen de voor- resp. vroegschool is van voldoende kwaliteit 
(zie document: organisatie van de samenwerking VVE Arnhem)

c De peuterspeelzaal zorgt voor doelmatige informatie voor de basisschool waar de uitstromende 
peuters naar toe gaan. (protocol Overdracht van voor- naar vroegschools OVM en Arnhems 
Overdrachtsformulier)

c De basisschool wint doelmatige informatie in bij de voorschool over de instromende peuters en 
maakt daar aantoonbaar gebruik van. (idem protocol overdracht)

c Het aanbod van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd 
.Kwaliteitsmap (hoofdstuk 2 en 3: Doelen en aanbod en visie)

c Het pedagogisch en educatief handelen van de voor- en vroegschool is op elkaar afgestemd. 
(hoofdstuk 4 educatief aanbod en didactisch handelen en hoofdstuk 6 pedagogisch klimaat)

c De voor- en vroegschool gaan op een vergelijkbare manier met ouders om. 
(hoofdstuk 7 ouders)

c De zorg en begeleiding is op de voor- en vroegschool op een vergelijkbare manier 
georganiseerd. (hoofdstuk 5 zorg en begeleiding)
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5.   VVE JAARKALENDER VOOR MANAGERS

AANLEVEREN 
GEGEVENS

OVERLEG OP 
LOCATIE

OVERLEG OP 
WIJKNIVEAU

OVERLEG 
OP 
STEDELIJK 
NIVEAU

Augustus VVE  werkplan

September Kwartaalgegevens 
voorschools

VVE werkplan

Oktober Aanleveren 
planformulier 
dubbele bezetting

1 oktober
Aanleveren 
VVE-werkplan

November
December Bespreking instroom - 

beginsituatie OVM
Januari Kwartaalgegevens 

voorschools
Bespreking 
OVM

Cito 
toetsgegevens 
TvK, RvK en Ord 
groep 2

Februari
Maart
April Kwartaalgegevens 

voorschools
Cito 
toetsgegevens 
groep 1 en 2 

Mei
Juni Cito 

toetsgegevens  
TvK en RvK groep 
1 en 2

Planning scholing en 
intervisie

Bespreking 
OVM

Cito 
toetsgegevens 
Ord groep 2

Juli Door- en 
uitstroom VVE-
kinderen

Planning 
voortgangsgesprekken 
met VVE-coördinator
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 1. DOORGAANDE LIJN VVE IN DOELEN EN AANBOD

B. 1.1. Vragenlijst Stand van zaken doorgaande lijn

Vragenlijst         Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie* 

Beleid

c De gemeente zet zich actief in (voert regie, stelt financiën beschikbaar, brengt partijen bijeen) 

c Er is een coördinator die verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn van voor- naar 
vroegschools  De directie zorgt voor randvoorwaarden en er is doorlopende scholing van 
nieuwe leerkrachten 

c Er ligt een duidelijke structuur voor gezamenlijk overleg, activiteiten en (gezamenlijke) 
scholing 

Overdracht van gegevens

c Er zijn duidelijke doelen gesteld: wat moeten kinderen kunnen bij binnenkomst van de 
basisschool, bij de overgang naar groep 3, en daar tussenin?

c Er wordt systematisch geobserveerd en geregistreerd, bij voorkeur met een doorlopend 
kindvolgsysteem 

c Gegevens van de voorschoolse instellingen worden digitaal/schriftelijk overgedragen aan de 
basisschool  Daarnaast vindt warme overdracht plaats 

c Er is een zorgnetwerk waarin de basisschool, de voorschoolse instellingen en een aantal 
zorginstellingen participeert 
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Inhoudelijke doorgaande lijn

c Er is sprake van één doorlopend programma en/of er zijn duidelijke afspraken over de aanpak 
van taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling 

c De stadia van taalontwikkeling zijn duidelijk omschreven; er is sprake van één taallijn 
met de voorschoolse instelling en basisschool en de basisschool bouwt voort op de eerdere 
ontwikkeling van kinderen 

c Het beginniveau rekenen/wiskunde van de leerlingen die instromen vanuit de voorschoolse 
voorzieningen is bekend bij de basisschool (door overdracht); de scholen/instellingen 
basisschool sluiten aan bij de interesses van kinderen en stimuleren kinderen om zelf te 
ontdekken 

c Het is duidelijk waar de voorschoolse instellingen aan gewerkt hebben wat betreft de sociale 
ontwikkeling; de basisschool bouwt verder voort aan vaardigheden omtrent ‘jezelf’, ‘jezelf en 
de ander’ en ‘jezelf en de groep’ 

c Ouders worden actief betrokken, zodat zij weten wat zij kunnen doen om de ontwikkeling van 
hun kind te stimuleren  (en ouders meenemen in het volgen van de ontwikkeling van hun kind)

*Bron: Focus op vroegschoolse educatie, Oberon 2009

B. 1.1. Vragenlijst Stand van zaken doorgaande lijn vervolg
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B. 1.2. Vragenlijst Visie op ontwikkelen en leren

Vragenlijst       Visie op ontwikkelen en leren ja nee

1 Visie:
We hebben met elkaar gesproken over onze visie op leren en ontwikkelen in relatie tot 
peuters en kleuters in het algemeen en doelgroepkinderen in het bijzonder 

c c

2 Uitgangspunten:
We hebben gezamenlijk uitgangspunten vastgesteld in onze visie op peuters en 
kleuters 

c c

3 Actief leren:
We hebben met elkaar besproken wat we verstaan onder actief leren en hoe we 
kinderen begeleiden bij het vormgeven van hun eigen leerproces 

c c

4 Spel:
We hebben met elkaar gesproken over de rol die spel inneemt in het aanbod aan 
kinderen en hoe wij spel actief begeleiden 

c c

5  Effectieve leertijd:
We benutten zoveel mogelijk de speelleertijd en weten van elkaar hoe we dat doen bij 
peuters en bij kleuters 

c c

6  Coöperatief leren:
Maatjes leren realiseren we in de eigen groep en door de jaren van voor- naar vroeg 
naar eind basisschool heen 

c c

7 Balans inbreng kinderen/professional:
Het aandeel van kinderen (eigen keuze, planning, themakeuze) en het aandeel van de 
leidster/leerkracht (plan van de juf, instructie, themakeuze) is in balans  We hebben 
met elkaar vastgesteld wanneer we dit ‘in balans’ vinden 

c c

8 Inrichting leeromgeving:
De inrichting van de leeromgeving speelt een belangrijke rol -we weten van elkaar 
hoe de leeromgeving eruit ziet en hoe we die telkens aanpassen- we inspireren elkaar 
daarbij 

c c

10 Betekenisvol leren: 
Betekenisvol leren stuurt de inhoud van het aanbod  Inhoud hebben we met elkaar 
afgestemd (bv thema’s) 

c c
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B. 1.3. Vragenlijst Educatief aanbod: afstemming en samenhang

Vragenlijst afstemming doelen taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling ja nee

1 We hebben wel eens met elkaar gesproken over de doelen die we nastreven c c

2 We hebben voor bepaalde onderdelen van de taaldoelen gezamenlijk afspraken 
gemaakt 

c c

3 We hebben voor alle onderdelen van de taal gezamenlijk de doelen bepaald 
(overeenstemming) 

c c

4  We hebben voor bepaalde onderdelen van de doelen voor sociaal emotionele 
ontwikkeling gezamenlijk afspraken gemaakt 

c c

5 We hebben voor alle onderdelen van de sociaal emotionele ontwikkeling 
gezamenlijk de doelen bepaald (overeenstemming) 

c c

6 We hebben voor bepaalde onderdelen van de doelen voor rekenen gezamenlijk 
afspraken gemaakt 

c c

7  We hebben voor alle onderdelen van rekenen gezamenlijk de doelen bepaald 
(overeenstemming) 

c c

8 We hebben n a v  de doelbepalingen met elkaar besproken wat dat betekent  voor 
ons aanbod 

c c

9 We hebben afspraken gemaakt  over ieders aandeel in het bereiken van de doelen 
en deze afspraken ook uitgevoerd 

c c

10 We hebben elkaar geïnformeerd over de uitvoering en de voortgang van de 
afspraken 

c c

11 We hebben met elkaar besproken of de doelen behaald zijn: elkaar informeren 
over de resultaten 

c c

12 Er is een gezamenlijke analyse van de resultaten / ontwikkelingsniveau (begin 
groep 1 -eind groep 2 -begin groep 3)

c c
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B. 1.4.  Vragenlijst afstemming en samenhang  

Uitwerking 
programma 

Vragenlijst Afstemmen en samenhang ja nee

1 We maken gezamenlijk een jaarplanning van onze activiteiten c c

2 We weten van elkaar hoe we vorm geven aan de kenmerken van 
Kaleidoscoop en hoe we daarbij samenwerken 

c c

- Dagschema c c

- Interactie c c

- Observeren c c

- Planning c c

- Leeromgeving c c

3 We weten van elkaar op welke wijze we vorm geven aan het aanvullend 
taalaanbod 

c c

4 We hebben ons taalaanbod, de werkwijze en activiteiten op elkaar 
afgestemd 

c c

5 We weten van elkaar op welke wijze we vorm geven aan het aanvullend 
rekenaanbod 

c c

6 We hebben ons rekenaanbod,  de werkwijze en activiteiten, op elkaar 
afgestemd 

c c

7 We hebben onze thema’s en activiteiten op elkaar afgestemd 
(voorbereiding, uitvoering, evaluatie) 

c c
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B. 1.5.  Taaldoelen  VVE, SLO 2010
  

Digitale versie: http://www slo nl/downloads/documenten/Schemas__Nederlandse__taal__MR pdf/ 

Zie volledige versie Taaldoelen VVE (SLO) : volgende pagina’s 
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B. 1.6.  Analyseschema taaldoelen

Mondelinge  
taalvaardigheid

Huidige 
situatie 
Wat zijn 
overeenkomsten, 
welke routines 
gebruiken we?

Wenselijke 
situatie
per (datum) 
Wat willen we gaan 
doen/wat willen we 
meer of beter gaan 
doen?

Hiervoor is 
nodig?
Welke competenties,
voorwaarden?

Afspraken  
We gaan dat 
op de volgende 
manier bereiken

Woordenschat en 
woordgebruik

Vloeiend en  
verstaanbaar praten

Luisteren 

Gesprekjes voeren

Mening uiten en  
vragen stellen

Ontluikende en  
beginnende 
geletterdheid

Leesplezier

Oriëntatie op  
boek en verhaal

Oriëntatie op  
geschreven taal 

Fonemisch bewustzijn 
en alfabetisch principe

Taalbeschouwing

In de laatste kolom wordt aangegeven hoe de doelen gerealiseerd worden  Vaak gaat het om afspraken 
over activiteiten, werkvormen, leerkrachtgedrag, klassenorganisatie uit methoden 
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B. 1.7.  Doelen rekenen/wiskunde VVE, SLO 2011

Digitale versie: http://www slo nl/downloads/documenten/Schemas__Rekenen-Wiskunde__MR pdf/

Zie volledige versie Doelen rekenen-wiskunde VVE (SLO) : volgende pagina’s 
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B. 1.8. Analyseschema doelen voor rekenen/wiskunde

Beginnende 
gecijferdheid

Huidige situatie 
Wat zijn 
overeenkomsten, 
welke routines 
gebruiken we?

Wenselijke 
situatie
per (datum) 
Wat willen we 
gaan doen/wat 
willen we meer of 
beter gaan doen?

Hiervoor is 
nodig?
Welke 
competenties,
voorwaarden?

Afspraken  
We gaan dat op de 
volgende manier 
bereiken

Getallen
1  Omgaan met de telrij
2  Omgaan met 
hoeveelheden
3  Omgaan met getallen

Meten/meetkunde
1  Algemene ervaringen 

met lengte, gewicht, 
tijd, inhoud, geld 
en eigenschappen 
(classificeren)

2  Lengte, omtrek en 
oppervlakte

3  Inhoud
4  Gewicht
5  Geld
6  Tijd
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B. 1.9.  VVE doelen sociaal-emotionele ontwikkeling ,SLO 2011

Digitale versie: 
http://www slo nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel__doelen_20aanvang_20groep_201_20e
n_20eind_20groep_202 pdf/

http://www slo nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel___20aanvang_20groep_201__
uitwerkingen pdf/

http://www slo nl/downloads/documenten/Sociaal-emotioneel__eind_20groep_202__uitwerkingen 
pdf/

Zie volledige versie sociaal-emotioneel VVE (SLO) : volgende pagina’s 
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B. 1.10. Analyse schema sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelen sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal emotionele 
ontwikkeling

Huidige situatie 
Wat zijn 
overeenkomsten, 
welke routines 
gebruiken we?

Wenselijke 
situatie
per (datum) 
Wat willen we 
gaan doen/wat 
willen we meer 
of beter gaan 
doen?

Hiervoor is 
nodig?
Welke 
competenties,
Voorwaarden?

Afspraken  
We gaan dat op de 
volgende manier 
bereiken

Zelfbeeld/ontwikkeling 
identiteit

Ontwikkeling van 
zelfstandigheid

Sociaal gedrag/
ontwikkeling van 
sociale vaardigheid
Werkhouding en 
concentratie
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 2. DOORGAANDE LIJN IN BEGELEIDING EN ZORG

Bijlage B. 2.1. Vragenlijst doorgaande lijn in begeleiding en zorg

Vragenlijst        Doorgaande lijn in begeleiding en zorg ja nee

1 Is de beginsituatie van elk kind in beeld gebracht volgens de afgesproken lijnen uit het 
OVM en wordt dit met elkaar (leidster/leerkracht) besproken?

c c

2 Worden er periodieke overzichten gemaakt uit het OVM en worden deze besproken in 
het VVE-team? Hoe vaak?

c c

3 Hebben of organiseren we voldoende deskundigheid om gegevens te analyseren in het 
VVE-team?

c c

4 Baseren we ons aanbod op grond van gezamenlijk gemaakte analyses? c c

5 Worden de ouders goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind? c c

6 Er is afstemming tussen intern begeleider en zorgcoördinator over zorgkinderen indien 
nodig 

c c

7 Maken we voldoende gebruik van de (ontwikkelings)gegevens OVM en het 
overdrachtsformulier bij de overstap naar groep 1?

c c

8 Is er sprake van een ‘warme overdracht’ als het om een kind gaat dat extra zorg nodig 
heeft?

c c
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Bijlage B. 2.2. Monitoren resultaten VVE

Vragenlijst       Monitoren toetsresultaten ja nee

1 Worden de toetsgegevens op het gebied van taal en rekenen in groep 1 en groep 2 in 
groepsoverzichten in beeld gebracht en besproken in het VVE-team?

c c

2 Worden de ouders geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind, op welke wijze en 
met welke frequentie?

c c

3 Hebben of organiseren we voldoende deskundigheid om de toetsgegevens te analyseren 
in het VVE-team?

c c

4 Baseren we ons aanbod op grond van gezamenlijk gemaakte analyses? c c

5 Zijn we voldoende toegerust om goede analyses te maken? c c

B. 2.3. Protocol OVM Arnhem
Digitale versie van het protocol www stichtingpas nl 

B. 2.4. Protocol Arnhems Overdrachtsformulier
Digitale versie van het protocol www stichtingpas nl 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 3. OUDERS

B. 3.1. Inventarisatie oudercontacten

Inventarisatie Oudercontacten ja/nee toelichting / waardering
Intake-beleid 
Ouders worden voorafgaand aan 
plaatsing structureel geïnformeerd 
over VVE
Ontwikkeling kind
Ouders worden structureel 
periodiek geïnformeerd over de 
ontwikkeling van hun kind (OVM, 
observaties, toetsgegevens)
Wederzijdsheid
Er is voldoende ruimte voor 
uitwisseling van informatie voor 
zowel ouders als professionals
Haal en brengbeleid
De momenten van halen en brengen 
worden voldoende benut voor 
uitwisseling van informatie
Ouderbeleidsplan
Er is een ouderbeleidsplan
Ouderprogramma 
Er is een VVE-ouderprogramma 
Welke?
Thuis-programma
Is er een thuis-programma voor 
ouders? Welk?
Is er sprake van afstemming met de 
voor- resp  vroegschool hierover?
Criteria
Voldoet het ouderprogramma aan 
de afgesproken criteria: taalgericht, 
laagdrempelig, groot bereik, 
uniform maar niet statisch, accenten 
naar keuze, effectief voor ouders en 
kinderen, inspirerend voor ouders, 
kinderen en professionals
Deskundigheid personeel 
De professionals beschikken 
over voldoende communicatieve 
vaardigheden
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B. 3.2. Jaarkalender Oudercontacten 

De Jaarkalender Oudercontacten brengt in beeld welke type/soort oudercontacten er gedurende het 
schooljaar zijn op de VVE-locatie, de frequentie en de mate van tevredenheid hierover 

JAARKALENDER OUDERCONTACTEN

Soort/type oudercontacten Planning 
(schooljaar)

Tevreden
ja/nee

Toelichting 

Informatie voor plaatsing

Intake gesprek

Ontwikkeling kind

Groepsbijeenkomsten

Huisbezoek

Inloop

Bijlage B. 3.3. Wat gaan we doen?

Afhankelijk van de uitkomsten worden vervolgstappen ondernomen met als beoogd
resultaat:

Een ouderbeleidsplan op locatie- en wijkniveau < 
Een jaarkalender voor oudercontacten op kindniveau en groepsniveau< 
Afspraken over de uitvoering van een VVE-ouderprogramma zowel op locatieniveau als op < 
wijkniveau (tussen voor- en vroegschool)
Een trainingsprogramma voor bijvoorbeeld ‘gespreksvaardigheden’, ‘communiceren met ouders’< 
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BIJLAGEN BIJ HOOFDSTUK 4:  KWALITEITSZORG

B. 4.1. Doelen stellen op groeps- en schoolniveau met Cito toetsen

Doen
Formuleer hoge en realistische doelen om het maximale uit kinderen te halen  
Zoek naar informatie over het formuleren van (hoge) doelstellingen voor de verschillende 
vakgebieden (zie hieronder de bronnen voor de formulering van doelen) 
Zet via een trendanalyse de resultaten van de afgelopen drie tot vijf (school)jaren op een rij  Zo 
wordt helder welke doelen zowel hoog als realistisch zijn 
Formuleer bij gebruik van Cito peuter- en kleutertoetsen niet alleen doelen in termen van 
de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep, maar ook in termen van percentages van de 
verschillende niveaus 
Formuleer zowel doelen met betrekking tot het minimale percentage kinderen met een hoge 
score (bijvoorbeeld 35% niveau A of 65% niveau A/B), als met betrekking tot het maximale 
percentage kinderen met een lage score 
Niet doen
Veronderstel niet automatisch dat de opbrengsten voldoende zijn als deze overeenkomen met 
de landelijke niveauverdeling die het Cito hanteert (25% A-scores, 25% B-scores, 25% C-scores, 
15% D-scores en 10% E-scores)  Scholen met overwegend kinderen van hoger opgeleide ouders 
hoeven over het algemeen minder inspanning te verrichten om dezelfde doelen te halen als 
scholen met overwegend kinderen van lager opgeleide, allochtone ouders 
Formuleer de doelen niet op basis van de ondergrenzen die de Inspectie van het Onderwijs 
hanteert  Deze grenzen zijn absolute minimumgrenzen en geen nastrevenswaardige doelen 

Bronnen voor de formulering van doelen
< Ontwikkelingsvolgmodel (OVM)
< Cito peuter- en kleutertoetsen, methode gebonden toetsen
< Referentieniveaus taal en rekenen

Het OVM heeft tot doel de ontwikkeling van kinderen in de voorschoolse periode en in de 
onderbouw van het basisonderwijs te volgen  Wijkt de ontwikkeling van een kind op een bepaald 
onderdeel af, dan kan extra aandacht aan het betreffende onderdeel gegeven worden (stellen van 
nieuwe doelen voor het betreffende kind) 
Toetsen geven een beeld van de leerontwikkeling van alle kinderen, op basis waarvan nieuwe 
leerdoelen geformuleerd kunnen worden  Daarnaast bieden toetsen de leerkracht de gelegenheid de 
effectiviteit van het gegeven onderwijs in de afgelopen periode onder de loep te nemen  
Een laatste bron voor het stellen van doelen zijn de referentieniveaus taal en rekenen  Deze 
referentieniveaus geven aan wat leerlingen van ongeveer 12, 16 en 18 jaar moeten kennen, kunnen en 
begrijpen op het gebied van taal en rekenen  Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de 
referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen  
Het vormgeven van een doorlopende leerlijn taal en rekenen, zoals vastgelegd in het referentieniveau 
taal en rekenen, zorgt ervoor dat de lees- en rekenvaardigheden van leerlingen worden verbeterd 
en dat de overgang tussen de verschillende onderwijssectoren soepel verloopt  De referentieniveaus 
omschrijven duidelijk het aanvangsniveau begin groep 1 en de eindniveaus van alle groepen op de 
basisschool   Referentieniveaus: zie www rijksoverheid nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-
antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-taal-en-rekenen html  
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B. 4.2. Vormgeving aan opbrengstgericht werken

De onderstaande vragenlijsten bieden schoolleiders en directies van peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven een ondersteuning bij de verdere vormgeving van opbrengstgericht werken 

Wat willen wij?
Wat is onze visie op goed onderwijs?•	
Welke doelen hebben wij voor taal/lezen en rekenen/wiskunde?•	
Zijn onze doelen ambitieus? •	
Welke toetsresultaten streven wij na in de groepen?•	
Wat willen wij bereiken met zorgleerlingen?•	

Wat weten wij?
Van onze leerlingen?•	
Van onze eigen normen?•	
Van de inspectienormen?•	
Van directe instructie?•	
Van convergente differentiatie?•	
Van succesvolle praktijken?•	

Van leerlijnen taal en rekenen?•	
Van wat wij als team kunnen?•	

Hoe volgen wij de leerlingen/kinderen?
Welke resultaten verzamelen wij in de groepen?•	
Welke trendanalyses maken wij van toetsen?•	
Hoe bespreken wij de resultaten?•	
Wat doen wij met de uitkomsten?•	
Hoe informeren wij ouders?•	

Hoe werken wij aan verbetering van resultaten?
Hoe stellen wij onze doelen bij?•	
Wat doen wij met ons aanbod?•	
Hoeveel (extra) tijd plannen wij?•	
Hoe verbeteren wij het lesgeven?•	
Wat doen wij aan klassenmanagement?•	
Hoe verbeteren wij de differentiatie?•	

Hoe werken wij aan cultuur en samenhang?
Hoe verdelen wij taken: wie doet wat en wanneer?•	
Hoe ondersteunen wij elkaar?•	
Hoe scholen wij onszelf?•	
Hoe spreken wij elkaar aan?•	
Welke relaties leggen wij met andere vakken?•	



  

Woordenschat en 
woordgebruik

Luisteren

Vloeiend en verstaan-
baar vertellen

Eind voorschool 
Het kind… ˘
˘ heeft een passieve woordenschat van gemiddeld 4000 woorden

˘ kan enkelvoudige instructie begrijpen en uitvoeren

˘  luistert naar een op de leeftijd afgestemd verhaal en ontwikkelt verhaalbegrip door het interactief  
voorlezen

˘  luistert naar een op de leeftijd afgestemde radio/televisiefragment/gesproken tekst op internet 

˘ luistert naar een ander 

˘ heeft een actieve woordenschat van gemiddeld 2000 woorden

˘ gebruikt woorden in een andere situatie

˘ heeft een passieve woordenschat van gemiddeld 7000 woorden

˘ kan meervoudige instructie en mededelingen begrijpen en uitvoeren, bijvoorbeeld ‘als de bel gaat 
    pak je je tas en ga je netjes in de rij staan.’

˘ luistert naar een op de leeftijd afgestemd verhaal en begrijpt het verhaal of de informatieve tekst

˘ luistert naar een op de leeftijd afgestemde radio/televisiefragment/gesproken tekst op internet

˘ laat zien dat hij naar een ander luistert en geeft gepaste feedback, bijvoorbeeld door te knikken 
    of te antwoorden

˘ vertelt uitvoerig en samen-
     hangend over wat hij gedaan of  
    meegemaakt  heeft

˘ benoemt en beschrijft alledaagse  
    aspecten, zoals mensen, plaatsen  
    en dingen met gebruik  van   
    complexe zinsconstructies

˘ beschrijft een aantal veel voor- 
    komende handelingen met gebruik  
    van complexe zinsconstructies

˘ gebruikt complexe taalfuncties als  
              redeneren en concluderen

˘ heeft een actieve woordenschat van gemiddeld 3500 woorden

˘ gebruikt een nieuw geleerd woord in een andere situatie

˘ gebruikt steeds meer verschillende  
    en complexere woorden

˘ beheerst het Nederlandse klank-
    systeem

Eind groep 2 
Het kind… ˘

Mondelinge 
taalvaardigheid

  

Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen

˘  gebruikt steeds meer verschillende  
en complexere woorden

 kent het verschil tussen ik, jij, hij/zij
  gebruikt verleden tijd, bijvoorbeeld: ‘We gingen   
naar de dierentuin.’ 
  gebruikt onbepaalde voornaamwoorden, bij-  
voorbeeld: iedereen, alles...
  gebruikt bijvoeglijke naamwoorden, bijvoor-
beeld: kleine, rode...
  gebruikt het woordje er, bijvoorbeeld: ‘Er zit een   
poes in de tuin.’

  maakt zinnen met een vervoegd werkwoord,   
bijvoorbeeld: ‘Peter heeft zuiger uit(ge)daan.’
  maakt eenvoudige samengestelde zinnen (en, 
dan, toen, en dan, en toen...)
 maakt vraagzinnen (wie, wat, waar, hoe...)
 kan praten over thema’s buiten het hier-en-nu
 heeft nog moeite met lange zinnen
  maakt nog regelmatig fouten met onregel-
matige vervoegingen (zegt bijvoorbeeld ‘Ik   
loopte’/liegde)

  laat onbeklemtoonde lettergrepen niet langer   
weg (zegt bijvoorbeeld niet langer ‘naan’ maar   
‘banaan’) 
  heeft nog moeite met clusters van medeklinkers 
(zegt bijvoorbeeld ‘tap’ i.p.v. ‘trap’)
  laat laatste medeklinker soms nog weg (vooral ‘l’ 
en ‘r’, zegt bijvoorbeeld ‘kame’ i.p.v. ‘kamer’)

begrijpt en gebruikt steeds meer verschillende   
 werkwoordsvervoegingen, bijvoorbeeld ‘ik loop, 
 jij/hij loopt, wij lopen’ en ‘ik/jij/hij liep, wij liepen’ 

kan een plotstructuur redelijk verwoorden
maakt samengestelde zinnen (omdat, want,   

 maar, of, die, dat, welke) 
maakt gebruik van uitbreidingen en vraag-  

 gesprekken, bijvoorbeeld: niet langer antwoorden  
 met een simpel ‘ja’ of ‘nee’, maar ‘Nee, ik lust geen  
 pindakaas; ik wil hagelslag!’

vertelt over gebeurtenissen in het verleden en   
 trekt daarbij conclusies, bijvoorbeeld: ‘Opa   
 was niet gekomen; ik denk dat hij ziek was.’

houdt steeds meer rekening met de mentale staat  
 van anderen (bijvoorbeeld gevoelens, gedachten,  
 verlangen en kennis van de luisteraar)

maakt beter onderscheid tussen taalgebruik in   
 verschillende situaties (thuis, op school, etc.)

heeft nog moeite met het leggen van logische   
 verbanden, bijvoorbeeld: ‘Vergeleken met jou is   
 Maarten erg klein.’

heeft nog veel moeite met passieve zinnen, bij-  
 voorbeeld: ‘Els wordt door Kees geslagen.’

 betekenisgrenzen worden scherper, bijvoorbeeld:        
 het kind gebruikt het woord huis niet meer voor   
 alle gebouwen maar maakt onderscheid tussen   
 een kasteel, kerk, bungalow, etc...

kent het verschil tussen enkel- en meervouds-  
 vormen en kan dit interpreteren, bijvoorbeeld:   
 ‘Daar staat een trein.’ versus: ‘Dat zijn ook treinen.’

begrijpt ontkenning, bijvoorbeeld: ‘Ik wil niet dat   
   jij dat doet.’ of ‘Er zijn geen appels meer.’

 soms nog slissend ‘s’ of stroeve ‘r’
 articuleert soms wat onduidelijk
 moeite met ‘vreemde klanken’ (voor kinderen in   

 een Nederlandse thuissituatie kunnen dit   
 klanken in leenwoorden zijn (garage, lunch);   
 anderstalige kinderen kunnen moeite hebben   
 met het onderscheid tussen lange en korte 
 klanken in het Nederlands (man/maan, vis/vies)
 moeite met ‘sp’ aan woordeinde (bijvoorbeeld   

 ‘wesp’)
 maakt duidelijker onderscheid tussen klanken   
 in woordgrenzen, bijvoorbeeld: het kind zegt niet  
 langer ‘isse fiets’ maar ‘dit is een fiets’

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
SPECIFICATIES

˘  heeft 75% van de klinkers en 
   medeklinkers van het Nederlandse 
     taalsysteem verworven

˘  vertelt over wat hij gedaan of 
     meegemaakt heeft op verstaanbare en  
     begrijpelijke wijze

˘  benoemt en beschrijft alledaagse 
     aspecten, zoals mensen, plaatsen en 
     dingen 

˘  beschrijft veel voorkomende handelingen, 
zoals eten of naar bed gaan 

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



Gesprekjes voeren

Mening uiten en 
vragen stellen

˘ kan een gesprek voeren met leidster en ander kind

˘ leert vergelijkingen te maken en zijn mening te geven

˘ stelt vragen om ergens meer over te weten te komen: wat, wie, waar, waarom.

˘ vraagt om hulp

˘ kent enkele gespreksregels

˘ reageert spontaan op ander kind of leidster, bijvoorbeeld door iets over zichzelf te vertellen

˘ geeft antwoord op vragen   
    van de leidster of ander kind

˘ kan op eigen initiatief een gesprek beginnen met de leerkracht en ander kind

˘ kan zijn mening verwoorden, o.a. door gebruik van ‘ik vind’ zinnen 

˘ stelt vragen en gebruikt vraagzinnen om ergens meer over te weten te komen: hoeveel, waarmee,      
     welke, wanneer, etc. 

˘ kan op een gepaste wijze de hulp van anderen inroepen

˘ kent en handelt naar de gespreksregels, zoals wachten tot een ander is uitgesproken

˘ kan op communicatief adequate wijze spontaan vertellen over onderwerpen die hem bezighouden

˘ geeft gepast antwoord op vragen  
     van de leerkracht of ander kind

Mondelinge 
taalvaardigheid

wie, wat, waarvragen
aanwijsvragen
luistervragen
voorspelvragen
keuzevragen (tussen twee dingen kiezen)

hoe, waarmee, wanneer, etc.-vragen
denkvragen
tegendeelvragen (Bij een plaatje van een eend: 

 ‘Is dat een kikker?’)
keuzevragen (kiezen tussen meerdere en 

 complexere zaken)
indirecte vragen (bijvoorbeeld: ‘ik zou graag 

 weten waarom je dat deed’)
reflectieve vraag (bijvoorbeeld: ‘hoe vind je 

 dat het ging?’)

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES

Eind voorschool 
Het kind… ˘

Eind groep 2 
Het kind… ˘



  

Taalontwikkeling van het jonge kind: de doelen

Leesplezier

Oriëntatie op boek 
en verhaal

Oriëntatie op 
geschreven taal

Fonemisch bewust-
zijn en alfabetisch 
principe

˘ heeft ervaring opgedaan met boeken en de manier waarop boeken (voor)gelezen worden

˘ ontdekt dat tekens gebruikt worden om iets te vertellen of leren

˘ wordt zich bewust van klanken in woorden
˘ doet mee met spelletjes rond taal (bijvoorbeeld het afmaken van het laatste woord van een liedje)

˘ ontdekt de relatie tussen klanken en letters

˘ doet ervaring op met rijmen
˘ herkent symbolen, bijvoorbeeld: P (parkeren), L (lesauto), AH (Albert Heijn)

˘ ervaart dat dingen die opgeschreven zijn je iets kunnen leren

˘ ervaart dat dingen die je zegt, opgeschreven kunnen worden

˘ ontdekt het verschil tussen ‘lezen’ en ‘schrijven’

˘ bladert door (prenten)boeken en speelt alsof hij eigen en andermans teksten kan ‘lezen’

˘ kan, met behulp van volwassenen, eigen boodschappen in een primitieve ‘geschreven’ versie vastleggen

˘ ontdekt de structuur in verhalen

˘ kan de inhoud van het boek al een beetje voorspellen op basis van de omslag van het boek

˘ kan een verhaal na vertellen aan de hand van een plaatjesboek

˘ kan de leidster nadoen als zij stukjes uit het boek uitbeeldt

˘ beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen, boeken en rijmpjes

˘ weet dat een boek gelezen wordt van voor naar achter, een bladzijde van boven naar beneden, 
    en regels van links naar rechts

˘ weet dat tekens gebruikt worden om iets te vertellen of leren

˘ kan betekenisonderscheidende klanken (fonemen) in woorden onderscheiden
˘ doet mee met woord-/klankspelletjes, bijvoorbeeld door woorden in lettergrepen te verdelen en   
     daarbij te klappen
˘ weet dat letters met klanken corresponderen 

˘ herkent en gebruikt rijmwoorden
˘ is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen

˘ weet dat je briefjes, boeken, tijdschriften, etc. kan lezen om iets te weten te komen

˘ weet dat je iets op kan schrijven (op papier of op de computer) als je iets wilt vertellen

˘ weet wanneer er sprake is van ‘lezen’ en ‘schrijven’ en kan ‘lezen’ en ‘schrijven’ van elkaar onderscheiden

˘ herkent en benoemt (enkele) letters, bijvoorbeeld de eigen naam

˘ schrijft tekens die op letters (beginnen te) lijken

˘ weet dat verhalen een opbouw hebben en dat een boek een begin en einde heeft

˘ weet dat de voor- en achterkant van het boek informatie over de inhoud geven

˘ kan een op de leeftijd afgestemd voorgelezen verhaal navertellen, met of zonder behulp van illustraties

˘ kan een voorgelezen verhaal naspelen met behulp van aanwijzingen van de leerkracht

˘ toont zijn plezier in voorlezen 
     en boeken

Taalbeschouwing

˘ is op speelse wijze bezig met taal, praat bijvoorbeeld volwassenen na met een gespeelde ‘volwassen’  
      stem of maakt eigen woorden, bijvoorbeeld: kind krijgt een drinkbeker en wil ook een ‘eetbord’.
˘ wordt zich bewust van eigen taalgebruik, zegt bijvoorbeeld: ‘toen ik een baby was heb ik niet  
     gepraat, hè?’

˘ wordt zich bewust dat je over taal kan praten

˘  reflecteert op eigen taalgebruik en dat van anderen, bijvoorbeeld door een grapje te maken over taal 
of te vragen naar betekenis

˘ verbetert eigen taalgebruik

˘ praat (in kringgesprek) over taal en praten

Ontluikende- en begin-
nende geletterdheid

leeft mee met personages in op de leeftijd 
 afgestemde prentenboeken

kan uitleggen hoe een personage zich voelt
 uit zijn gevoelens/mening over een voorgelezen   

 verhaal of rijmpje, zoals leuk, grappig of stom

Eind voorschool 
Het kind… ˘

Eind voorschool 
Het kind… ˘

Eind groep 2 
Het kind… ˘

Eind groep 2 
Het kind… ˘

˘ begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen˘ ontdekt de samenhang tussen illustratie en tekst

SPECIFICATIES



Omgaan met de 
telrij

Omgaan met 
hoeveelheden

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

► noemen van namen van telwoorden (in liedjes, prentenboeken)

►  tellen van kleine hoeveelheden waarbij het gaat om synchroon 
tellen en noemen van telwoorden en eventueel het noemen van 
het resultaat

► representeren van de eigen leeftijd met bijvoorbeeld vingers

►  het leggen van de één-één relatie door voorwerpen aan elkaar te 
koppelen of bij elkaar te leggen of te verbinden

►  vergelijken van kleine hoeveelheden op het oog op ‘meer’, minder’, 
‘meeste’, ‘minste’ , ‘evenveel’ en vergelijken van grotere hoeveel-
heden met groot verschil in aantal op het oog op ‘meer’, minder’, 
‘meeste’, ‘minste’

► de telrij (akoestisch) kunnen opzeggen tot en met tenminste 10

►  hoeveelheden tot tenminste 10 kunnen tellen (resultatief) en 
kunnen weergeven (neerleggen, tekenen)

►  kunnen redeneren over kleine hoeveelheden in eenvoudige beteke-
nisvolle probleem/conflictsituaties

►  hoeveelheden tot tenminste 10 kunnen vergelijken en ordenen 
op ‘meer’, minder’, ‘evenveel’, ‘meeste’, ‘minste’

►  hoeveelheidsbegrippen passief kunnen gebruiken: meer, minder, 
evenveel, meeste, minste, veel, weinig, erbij, eraf, samen, niets

►   verkort kunnen tellen van hoeveelheden onder ten minste 6 
door gebruik te maken van patronen en structuren

►  eenvoudige optel- en aftrekproblemen kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  eenvoudige splitsproblemen (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  eenvoudige verdeelsituaties (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 6

►  hoeveelheden tot en met tenminste 6 kunnen representeren met 
bijvoorbeeld vingers, streepjes, stippen

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren in 
een beeldgrafiek 

►  kleine getalpatronen tot tenminste 6 kunnen herkennen, zonder 
tellen door gebruik te maken van patronen en structuren

►  omgaan met hoeveelheidsbegrippen: meer, minder, meeste, 
minste, veel, weinig in verschillende betekenisvolle situaties

► herkennen van groepjes van 2 en 3 zonder tellen

►  nadenken over de functie van tellen en betekenis van telwoorden 
in speelse betekenisvolle situaties

►  nadenken over begrippen als (heel) veel en (heel) weinig

►  erbij of eraf halen van steeds een voorwerp/persoon, zoals in 
versjes (tien kleine kikkertjes, zeven zuurtjes) en beseffen dat het 
er eentje meer of minder worden

►  (eerlijk) verdelen van voorwerpen over verschillende kinderen/
bakjes of in groepjes

►  ontdekken dat hoeveelheden verschoven of bedekt kunnen wor-
den zonder dat het totaal verandert

►  ontdekken dat getalsymbolen, tellen, telwoorden en hoeveelhe-
den iets met elkaar te maken hebben

► de telrij (akoestisch) kunnen opzeggen tot en met tenminste 20

►  hoeveelheden tot tenminste 12 (resultatief) globaal kunnen 
schatten en tellen (resultatief) én kunnen weergeven (neerleg-
gen, tekenen) 

►  kunnen redeneren over hoeveelheden in eenvoudige betekenis-
volle probleem/conflictsituaties

►  hoeveelheden tot tenminste 12 kunnen vergelijken en ordenen 
op ‘meer’, minder’, ‘evenveel’, ‘meeste’, ‘minste’

►  hoeveelheidsbegrippen zowel kunnen herkennen als actief 
toepassen: meer, minder, evenveel, meeste, minste, veel, weinig, 
erbij, eraf, samen, niets, alles, laatste, eerste, tweede, derde

►  verkort kunnen tellen van hoeveelheden tot tenminste 12 door 
gebruik te maken van patronen en structuren (handen, dobbel-
steenpatronen)

►  eenvoudige optel- en aftrekproblemen in dagelijkse contexten 
(handelend) kunnen oplossen onder tenminste 12

► eenvoudige splitsproblemen kunnen oplossen onder 10

►  eenvoudige verdeelsituaties (handelend) kunnen oplossen onder 
tenminste 12 en kunnen vertellen wat het resultaat is

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren 
met bijvoorbeeld vingers, streepjes, stippen

►  hoeveelheden tot en met tenminste 12 kunnen representeren in 
een beeldgrafiek en kunnen interpreteren 

►  kleine getalpatronen tot tenminste 6 kunnen herkennen, zonder 
tellen door gebruik te maken van patronen en structuren

►  vanuit verschillende getallen tot 10 kunnen verder tellen en terug 
kunnen tellen vanaf getallen tot en met temninste 6

► opzeggen van de telrij vanaf 1 (als liedje of versje) ►  vanuit verschillende getallen tot 20 kunnen verder tellen en 
vanuit getallen tot 10 kunnen terugtellen 

►  kunnen herkennen van rangtelwoorden (eerste, tweede, derde) 
tot en met tenminste 6

►  weten wat met ‘nul’ bedoeld wordt

►  kunnen redeneren over de telrij in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

►  herkennen en gebruiken van rangtelwoorden tot en met 
tenminste 10

►  kunnen omgaan met (de betekenis van) ‘nul’ in telrijsituaties

►  kunnen redeneren over de telrij in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

GETALLEN

  

Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling



Omgaan met 
getallen

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  herkennen van enkele getalsymbolen (cijfers/getallen) 
(bijvoorbeeld weten hoe de 1 en de 2 heten)

►  getalsymbolen kunnen herkennen en benoemen tot en met 
tenminste 6

► getalsymbolen kunnen herkennen van 0 tot en met 10

►  de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot en met ten-
minste 6 herkennen en kunnen leggen (niet schrijven)

► praten over getallen en hoeveelheden in betekenisvolle situaties ►  de volgorde van de getalsymbolen in de getallenrij tot 10 herken-
nen en kunnen leggen (niet schrijven)

►  getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden kunnen koppelen 
tot en met tenminste 6

►  hoeveelheden tot en met tenminste 6 kunnen representeren 
met een getalsymbool en omgekeerd: bij een getalsymbool tot 
en met tenminste 6 de hoeveelheid kunnen weergeven

►  weten dat getallen verschillende functies en betekenissen hebben

►  getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden kunnen koppelen 
tot en met tenminste 10

►  hoeveelheden tot en met tenminste 10 kunnen representeren 
met een getalsymbool en omgekeerd: bij een getalsymbool tot 
en met tenminste 10 de hoeveelheid kunnen weergeven

►  kunnen redeneren over de telrij in eenvoudige en betekenisvolle 
probleem/conflictsituaties

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

GETALLEN

  

Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling  



Algemeen

Lengte, omtrek en 
oppervlakte

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  situaties waarin aspecten van lengte, gewicht, inhoud, geld en 
tijd aan de orde komen (bouwhoek, poppenhoek, kring, knutselen, 
speelzaal, prentenboeken, liedjes)

►  oplossen van eenvoudige meetproblemen: vergelijken op lengte 
en oppervlakte: wie/wat is groter of langer, welke schoen is klei-
ner, welke tekening/puzzel is groter, welke toren is hoger?

►  rijtjes leggen of stapels maken met blokken: hoger en lager 
maken, langer en korter maken

►  vergelijken en ontdekken van tegelstellingen, leren herkennen 
van begrippen als: grootste-kleinste, langste-kortste,  
hoogste-laagste

►  meten van je eigen lengte, bijvoorbeeld met behulp van een 
ander en met streepjes op de muur of een strook/stroken

►  leren herkennen van begrippen als: lang, groot, hoog, laag, klein

►  verschillende grootheden kunnen onderscheiden en in (eenvou-
dige) betekenisvolle situaties begrijpen en herkennen (lengte, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld)

►  objecten kunnen vergelijken en ordenen naar lengte en opper-
vlakte op verschillende manieren: op het oog, via direct meten 
(naast elkaar houden, op elkaar leggen) of indirect meten met 
een natuurlijke maat: stap, voet, hand, strook; blaadje papier, 
meetlat

►  weten dat eerlijk meten (één maat gebruiken) voorwaarde is 
voor vergelijken, ordenen en meten (van lengte, oppervlakte) via 
afpassen

►  afpassend kunnen meten van lengte met een betekenisvolle 
maat zoals stappen, voeten, (meter)stroken of andere maat en 
het resultaat via tellen vaststellen

►  begrippen met betrekking tot lengte en oppervlakte herkennen 
in betekenisvolle eenvoudige situaties:  
- lang, langer, langst(e); kort, korter kortst(e); 
- groot, groter, grootst(e); klein, kleine, kleinst(e);  
- dik, dikker, dikst(e); dun, dunner, dunst(e); 
- hoog, hoger, hoogst(e); laag, lager, laagst(e);

►  en tegenstellingen herkennen en gebruiken: grootste-kleinste, 
langste-kortste, hoogste-laagste

►  verschillende grootheden kunnen onderscheiden en in (eenvou-
dige) betekenisvolle situaties herkennen en gebruiken (lengte, 
omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, geld)

►  objecten kunnen vergelijken en ordenen naar lengte, omtrek en 
oppervlakte op verschillende manieren: op het oog, via direct 
meten (naast elkaar houden, op elkaar leggen) of indirect meten 
(met een natuurlijke maat: stap, voet, touwtje(s), hokjes tellen), 
hand, strook; blaadje papier, meetlat 

►  weten dat eerlijk meten (één maat gebruiken) voorwaarde is 
voor vergelijken, ordenen en meten (van lengte, omtrek, opper-
vlakte) via afpassen en kunnen uitleggen waarom dit zo is

►   kunnen meten met een betekenisvolle maat van: 
- lengte met bijvoorbeeld stappen, voeten, meterstrook/stroken 
-  oppervlakte met bijvoorbeeld blaadjes papier, tegels 

en het resultaat via tellen vaststellen

►   begrippen met betrekking tot lengte, omtrek en oppervlakte 
herkennen en kunnen gebruiken in betekenisvolle eenvoudige 
situaties:  
- lang, langer, langst(e); kort, korter kortst(e); 
- groot, groter, grootst(e); klein, kleine, kleinst(e);  
- dik, dikker, dikst(e); dun, dunner, dunst(e); 
- hoog, hoger, hoogst(e); laag, lager, laagst(e); 
- breed, breder; smal, smaller; 
- (er) omheen

►   begrijpen en kunnen uitvoeren van herhaald afpassen met één 
voorwerp, bij tekort aan materiaal (één strook, meetlat of velletje 
papier meer keren achter/naast elkaar leggen)

►   en tegenstellingen herkennen en kunnen gebruiken:  
grootste-kleinste, langste-kortste, hoogste-laagste

►   kunnen redeneren over lengte, omtrek en oppervlakte in eenvou-
dige probleem- en conflictsituaties

►  onderzoeken van eigenschappen van voorwerpen (lengte, op-
pervlakte, gewicht, inhoud, tijdsduur, kleur) en op basis van een 
eigenschap sorteren (classificeren)

►  voorwerpen kunnen sorteren (classificeren) op basis van eigen-
schappen (lengte, dikte, oppervlakte, inhoud/omvang, gewicht, 
tijdsduur, waarde, kleur)

►  voorwerpen kunnen sorteren (classificeren) op basis van 
verschillende eigenschappen (lengte, dikte, oppervlakte, 
inhoud/omvang, gewicht, tijdsduur, waarde, kleur) en kun-
nen uitleggen om welke eigenschap(pen) het gaat

►  kunnen redeneren over verschillende grootheden in eenvoudige 
probleem- en conflictsituaties (bijvoorbeeld over het begrip 
‘groot’ en de verschillende betekenissen ervan)

►  kunnen aflezen van verschillende eenvoudige grafische voorstel-
lingen, zoals een cirkel waarin de dagindeling wordt aangegeven 
of een staafgrafiek waarin lengtes van kinderen zijn afgebeeld 
met stroken: wie is langer, wie is korter? Hoe zie je dat?

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN
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Inhoud

Gewicht

Geld

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  situaties waarin vergelijken op inhoud voorkomt: wie heeft meer 
limonade, welke doos is groter? In welke vaas/beker zit meer 
water?

►  ‘tillen’ en ‘wegen’ van verschillende voorwerpen en vergelijken wat 
zwaarder is en wat lichter is en deze begrippen leren herkennen

►  situaties waarin kinderen spelen met kopen en betalen (muntjes 
geven en spullen daarvoor krijgen), zoals in de winkelhoek

►  situaties waarin de begrippen kopen, betalen, geld, duur, gebruikt 
worden

►  samen ontdekken en onderzoeken: wat is zwaar, heel zwaar, heel 
licht, en deze begrippen leren herkennen

► inhouden zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als ‘wat er in 
kan’ kunnen vergelijken en ordenen op verschillende manieren: 
op het oog, via afpassen of uitscheppen met een natuurlijke 
maat zoals een bakje, beker of fles

►  enkele voorwerpen die (aanzienlijk) in gewicht verschillen, 
kunnen vergelijken en ordenen naar gewicht op verschillende 
manieren: op het oog, wegen met de handen, met een balans-
weegschaal

►  begrippen rond gewicht herkennen in betekenisvolle eenvoudige 
situaties: zwaar, zwaarder, zwaarst(e), licht, lichter, lichtst(e), 
even zwaar/licht

►  begrijpen dat gewicht niet een op een samenvalt met omvang 
(zwaarder betekent niet altijd groter en omgekeerd)

►  weten dat bedragen aangeven hoe duur voorwerpen zijn en dat 
je die kunt inruilen tegen geld

►  begrippen herkennen en kunnen gebruiken in de context van 
geld: duur, duurder, goedkoop, goedkoper, euro

►  kunnen gepast betalen van voorwerpen onder 10 euro met munten 
van 1 euro en bedragen met munten van 1 euro vaststellen

►  begrijpen dat verschillende munten en briefjes verschillende 
waarden hebben

►  inhouden zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als ‘wat er in 
kan’ kunnen vergelijken en ordenen op verschillende manieren: 
op het oog, via overgieten, via afpassen of uitscheppen met een 
natuurlijke maat zoals een bakje, beker of fles

►  voorwerpen die in gewicht verschillen, kunnen vergelijken en 
ordenen naar gewicht op verschillende manieren: op het oog, op 
de hand, met een balans (wip-principe)

►  conclusies kunnen trekken uit de stand van de balans bij het 
wegen van twee voorwerpen

►  begrippen rond gewicht herkennen en kunnen gebruiken in 
betekenisvolle eenvoudige situaties en in tegenstellingen: zwaar, 
zwaarder, zwaarst(e), licht, lichter, lichtst(e), even zwaar/licht

►   begrijpen dat gewicht niet een op een samenvalt met omvang of 
lengte of grootte (zwaarder betekent niet altijd langer, groter en 
omgekeerd)

►   kunnen redeneren over gewichten in eenvoudige probleem- en 
conflictsituaties (is iets dat groter is, ook altijd zwaarder?)

►   begrijpen en kunnen uitleggen hoe het systeem van kopen en 
betalen in elkaar zit aan de hand van eenvoudige winkelsituaties 
en sparen

►   begrippen herkennen en kunnen gebruiken in de context 
van geld: duur, duurder, duurst(e), goedkoop, goedkoper, 
goedkoopst(e), euro, munten, waarde

►   gepast kunnen betalen van voorwerpen/bedragen onder 10 euro 
(in hele euro’s) met munten van 1 en 2 euro en bedragen met 
munten van 1 en 2 euro kunnen vaststellen

►   begrijpen dat verschillende munten en briefjes verschillende 
waarden hebben en begrijpen dat twee munten samen toch 
minder van waarde kunnen zijn dan één munt

►  spelen met vormen en water/zand: vormen vullen, overgieten, 
vol maken, leeg gooien

►  vergelijken en ontdekken van tegenstellingen en herkennen 
van begrippen als: grootste-kleinste (doos, pop, beker), meeste 
(inhoud), minste en leren herkennen van begrippen als: vol, leeg, 
in, uit, veel, weinig

►  kunnen meten van een inhoud met een betekenisvolle maat 
zoals beker, kopje, fles of litermaat of blokken/pakken en het 
resultaat via tellen vaststellen 

► begrippen rond inhoud herkennen in betekenisvolle eenvoudige 
situaties: vol, voller, volst(e), leeg, veel, weinig, meer,  meest(e), 
minder, minst(e), evenveel

►  kunnen meten van een inhoud met een betekenisvolle maat 
zoals beker, kopje, fles of litermaat of blokken/pakken en het 
resultaat via tellen (globaal en precies) vaststellen 

►  begrippen rond inhoud herkennen en kunnen gebruiken in 
betekenisvolle situaties en tegenstellingen gebruiken: vol, 
voller, volst(e), leeg, veel, weinig, meer,  meest(e), minder, 
minst(e), evenveel

►  kunnen redeneren over inhouden in eenvoudige probleem- en 
conflictsituaties (waarom kan er in een lange fles toch minder 
water zitten dan in een kortere fles?)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN
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Tijd

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  verkennen van de indeling en verloop van de dag en de namen 
die we voor de verschillende momenten gebruiken: ochtend, 
middag, avond, nacht

►  betekenisvolle alledaagse situaties waarin taal en begrippen 
voorkomen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef: 
lang, kort, even, snel, nu, toen, straks, vroeg, laat 

►  betekenisvolle situaties waarin de klok een rol speelt: de klok 
waarop we aan de wijzers zien dat het later wordt en hoe laat 
het is (of het al tijd is voor …)

►  kunnen herkennen van verschillende momenten in de dag:  
ochtend/middag/avond/ nacht en weten dat deze momenten 
iedere dag steeds weer herhalen (cyclische tijd) 

►  tijdsbegrippen herkennen in betekenisvolle, dagelijkse situaties:  
- dag, nacht, ochtend, middag, avond 
- vandaag, gisteren, morgen, morgenvroeg, gisteravond 
-  vroeg, vroeger, laat, later, eerder, nu, toen, straks, lang, kort, 

even, snel

►  kunnen aangeven van de volgorde in tijd, bijvoorbeeld door een 
serie plaatjes/foto’s in de juiste volgorde te leggen of gebeurte-
nissen in de juiste volgorde vertellen

►  weten dat we de klok en horloge gebruiken om te weten/meten 
dat er tijd voorbij gaat 

►  weten hoe de wijzers op de klok lopen als er tijd verstrijkt en dat 
je daaraan ziet dat het later wordt

►  weten dat je tijd verschillend kunt beleven: soms duurt iets heel 
lang (wachten) en soms is het zo voorbij (buiten spelen)

►   tijdsbegrippen herkennen in betekenisvolle, dagelijkse situaties 
en de begrippen correct kunnen gebruiken:  
- dag, nacht, ochtend, middag, avond 
- vandaag, gisteren, morgen, morgenvroeg, gisteravond 
-  vroeg, vroeger, laat, later, eerder, nu, toen, straks, lang, kort,  

even, snel

►   gebeurtenissen in de goede volgorde kunnen beschrijven en 
rangschikken (met foto’s, met woorden) en kunnen uitleggen van 
deze volgorde

►   weten hoe je aan instrumenten als zandloper, kaars, druppende 
kraan, tellen, wijzers op de klok kunt zien dat er tijd verstrijkt en 
dit kunnen uitleggen

►   functie van de klok kennen en kunnen aflezen van hele uren op 
een digitale klok en op een klok met wijzers

►   weten dat je tijd verschillend kunt beleven: soms duurt iets heel 
lang (wachten) en soms is het zo voorbij (buiten spelen); inzien 
dat het beleven van tijd subjectief is  

►  navertellen van gebeurtenissen in de juiste volgorde ►  weten dat er verschillende tijdsaanduidingen zijn voor week- en 
jaarindeling en weten dat ook hierin een terugkerend ritme zit

►  kennen van enkele namen hierbij (bijvoorbeeld maandag,  
zondag, weekend, november, juni, morgen, vandaag)

►  het dagritme herkennen als cyclisch tijdsproces en de volgorde 
in de dagindeling (ochtend, middag, avond, nacht) kunnen 
benoemen

►  de dagen van de week kunnen benoemen in de goede volgorde

►  weten dat het jaar ook een terugkerend ritme heeft, en daarbij 
enkele namen van maanden kennen en de namen van seizoenen

►  weten dat tijd ook lineair verstrijkt: de tijd gaat steeds door, we 
worden ouder, gebeurtenissen zijn steeds langer geleden, komen 
steeds dichterbij

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

METEN

Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling 



Oriënteren en  
lokaliseren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  luisteren naar en nadenken over meetkunduge begrippen als voor, 
achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver (bijvoorbeeld in 
voorleesverhalen en prentenboeken) 

►  luisteren naar en nadenken over meetkundige begrippen in relatie 
tot zichzelf en ten opzichte van  zichzelf (het eigen lichaam)

►  herkennen (passief gebruik) van meetkundige begrippen als voor, 
achter, naast, in, op, boven, onder, dichtbij, ver

►  kunnen volgen van een eenvoudige beschrijving met herken-
ningspunten (tafel, toilet, kast, kerk) van een route in de directe 
omgeving (in de school van het lokaal naar de voordeur, van de 
school naar de winkel)

►  beschrijving in eigen woorden kunnen geven van eenvoudige 
routes in de directe omgeving

►  bij een eenvoudige plattegrond van het lokaal kunnen zeggen of 
aanwijzen wat waar in het lokaal is

►  herkennen (passief gebruik) en kunnen gebruiken (actief) van 
meetkundige begrippen: voor, achter, naast, in, op, boven, onder, 
dichtbij, veraf

►  herkennen (passief gebruik) van meetkundige begrippen: links, 
rechts, tegenover, tussen

►  kunnen volgen van een beschrijving met herkenningspunten 
(hoek, brievenbus, poppenhoek, kopieermachine) en meetkun-
dige begrippen (voor, na, rechts, links, tegenover) van een route 
in de directe omgeving (in de school van het lokaal naar de voor-
deur, van de school naar de kerk)

►  eenvoudige routes kunnen beschrijven in de directe omgeving 
en daarbij gebruik maken van herkenningspunten (kerk, winkel, 
speelplein, brievenbus) en meetkundige begrippen (voor, na, 
verder, rechtdoor)

►  eenvoudige plattegronden (bijvoorbeeld van de klas) kunnen 
lezen, kunnen  tekenen en kunnen toelichten

►  kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
conflictsituaties rond bouwen en construeren 

►  praten over concrete voorwerpen en situaties die niet direct 
zichtbaar zijn (voorstellingsvermogen) (bijvoorbeeld over speel-
goed thuis of voorwerpen in de speelzaal, voorwerpen achter  
de kast)

►  aanwijzen van voorwerpen in de ruimte, en ook met de ogen 
dicht wijzen waar deze voorwerpen zijn

►  bekijken van platen en aanwijzen waar wat te zien is  
(waar zie je de hond?)

►  kunnen vertellen in eigen taal hoe situaties/locaties/ voorwer-
pen eruit zien (zonder ze daadwerkelijk te zien), door er een voor-
stelling van te maken (bijvoorbeeld de slaapkamer/woonkamer/
fiets thuis of voorwerpen achter de kast of op de gang)

►  kunnen beschrijven in eigen taal, waar voorwerpen in het lokaal 
staan zonder aan te wijzen (voorstelling en lokaliseren)

►  voorwerpen/situaties/locaties (die niet te zien zijn) met kenmer-
ken en details kunnen beschrijven door er een visuele voorstel-
ling van te maken

►  de plaats van objecten ten opzichte van zichzelf kunnen beschrij-
ven en omgekeerd met behulp van meetkundige begrippen (de 
bal ligt achter mij; ik sta voor de deur)

►  de plaats van voorwerpen ten opzichte van elkaar kunnen 
beschrijven met behulp van meetkundige begrippen (de bal ligt 
bovenop de kast)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

MEETKUNDE
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Construeren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  bouwen en construeren met materiaal (duplo, blokken, rails, 
kapla en ander bouw- en constructiemateriaal) 

►  vouwen met vouwblaadjes/papier

► construeren met klei/plasticine/brooddeeg

►  groeperen van voorwerpen op kenmerken (kleur, vorm)  
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle driehoekjes) 

► namen van basisvormen (driehoeken, cirkels/rondjes, vierkantjes) 

► namen van minimaal de basiskleuren (rood, blauw, geel, groen)

►  eenvoudige bouwwerkjes/constructies die als voorbeeld ge-
bouwd zijn, kunnen nabouwen (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, 
railsparcours, duplo- of legofiguur)

►  eenvoudige bouwwerkjes (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, rails-
parcours, duplo- of legofiguur) vanaf een tekening/foto kunnen 
nabouwen

►  eenvoudige handelingen kunnen navouwen (die een ander voor-
doet) met een vouwblaadje/papier 

►  kunnen sorteren van voorwerpen op minimaal één kenmerk 
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle vierkanten; alle rode 
voorwerpen)

►  kennen en kunnen benoemen van de namen van meetkundige 
figuren: cirkel, driehoek, vierkant

► herkennen (passief) van de meetkundige figuur rechthoek

►  kennen (actief) van de basiskleuren (rood, blauw, geel, groen), 
zwart, wit

►   bouwwerkjes/constructies die als voorbeeld gebouwd, zijn kun-
nen nabouwen (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, railsparcours, 
duplo- of legofiguur)

►  eenvoudige bouwwerkjes (bijvoorbeeld blokkenbouwsel, rails-
parcours, duplo- of legofiguur) vanaf een tekening/foto kunnen 
nabouwen

►  kunnen bouwen van een constructie op basis van aanwijzingen 
in een stappenplan/handleiding (bijvoorbeeld met blokken, lego, 
knex, magnetics)

►  kunnen bouwen op basis van mondelinge aanwijzingen met be-
hulp van meetkundige begrippen (bijvoorbeeld: maak een stapel 
van twee blokjes; zet links daarvan een blokje; zet ervoor een 
stapel van drie blokjes) 

►   kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
conflictsituaties rond bouwen en construeren 

►   kunnen navouwen van een vouwwerk dat wordt aangegeven 
met een vouwreeks van slechts enkele stappen (bijvoorbeeld een 
vliegtuigje/hoedje)

►  bij het vouwen passief kunnen gebruiken van (meetkundige) 
begrippen: recht, schuin, dubbel, lijn, hoek, punt

►   kunnen sorteren van voorwerpen op minimaal twee kenmerken 
(bijvoorbeeld met Logiblocks: zoek alle rode vierkanten; alle dikke 
driehoeken)

►   kennen en kunnen benoemen van de namen van meetkundige 
figuren: cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, bol, kubus

►  verschillen kunnen beschrijven tussen de verschillende meetkun-
dige figuren: cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, bol, kubus

►  kennen en kunnen benoemen van de basiskleuren (rood, blauw, 
geel, groen), zwart, wit, oranje, paars, roze, grijs

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

MEETKUNDE

  

Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling  



Opereren met  
vormen en figuren

Begin groep 1
Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring 
opgedaan met ... ►

►  bekijken van en spelen/experimenteren met schaduwen

►  bekijken van spiegelingen, experimenteren met spiegelen  
(het eigen lichaam, voorwerpen)

►  maken en namaken van vormen en patronen (rijgen, stempelen, 
kleuren, mozaïek- en kralenplankfiguren (na)leggen) 

►  eenvoudige meetkundige patronen kunnen namaken (stempe-
len, tekenen, schilderen, rijgen, kleuren, mozaïek- en kralenplank-
figuren naleggen) 

►  in eenvoudige patronen de regelmaat herkennen en kunnen 
voortzetten (bijvoorbeeld in een ketting met kralen, mozaïek-
patroon, kralenplankfiguur of muurtje van verschillende blokken)

►   eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren met zon en schaduw 
(je schaduw kleiner/groter/langer maken, laten verdwijnen) en 
hierover kunnen redeneren (wat moet je doen om ...; wat gebeurt 
er als ...)

►   kunnen redeneren over eenvoudige meetkundige problemen/
confictsituaties rond opereren met vormen en figuren 

►   meetkundige patronen kunnen namaken (kralenketting, 
 mozaïek, kralenplank, tegelplein)

►  in patronen de regelmaat kunnen herkennen, kunnen uitleg-
gen en deze kunnen voortzetten (tekenen, rijgen, kleuren, met 
 mozaïek of kralenplank, bouwen)

►  patroon met regelmaat kunnen ontwikkelen en hierover kunnen 
redeneren

►   eenvoudige opdrachten kunnen uitvoeren met een spiegeltje 
(iets laten zien in een spiegel, figuren verdubbelen, vervormen) 
en hierover kunnen redeneren (wat gebeurt er als ...; hoe kun  
je ...; wat moet je doen om ...)

Eind groep 2 (minimumdoelen)
Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ... ►

Eind groep 2 (basisdoelen)
Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ... ►

MEETKUNDE

  

Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling 



Zelfbeeld/Ontwikke-
ling van identiteit

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen

Voor aanvang groep 1
Het kind… ˘

Eind groep 2 
Het kind… ˘

˘ benoemt zichzelf als ‘ik’

˘  gebruikt en begrijpt het woord ‘wij’ (kent enkele namen)

˘  ontdekt de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep: 
bijvoorbeeld in lichaamskenmerken, karaktereigenschappen, voorkeuren/afkeuren, afkomst en traditie

˘ toont non-verbaal eigen gevoelens

˘ kan basisemoties onderscheiden

˘ krijgt controle over zichzelf

˘ heeft kennis van zichzelf

˘  heeft kennis van de ander (kent alle kinderen bij naam)

˘  ervaart de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep: 
bijvoorbeeld in lichaamskenmerken, karaktereigenschappen, voorkeuren/afkeuren, afkomst en traditie

˘ kan gevoelens onder woorden brengen

˘ kent zijn/haar eigen emoties

˘ kan zijn/haar emoties beheersen

Ontwikkeling van 
zelfstandigheid

˘ voelt zich op zijn/haar gemak in de eigen groep

˘ durft te experimenteren / probeert nieuwe dingen uit om grenzen te ontdekken

˘ weet dat ‘nee’ zeggen een reactie oplevert van de ander

˘ kan aangeven dat het hulp nodig heeft

˘ wil graag dingen zelf doen

˘ leert ervaren wat hij/zij al kan

˘  kan zich waarschijnlijk grotendeels zelf redden (maar heeft wel hulp nodig bij het aan- en uitkleden,  
vooral bij ritsen en knopen openmaken; is overdag zindelijk)

˘ helpt actief mee met het opruimen van de gebruikte materialen

˘ kan zich handhaven binnen de eigen groep

˘ heeft vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen

˘ kan zijn mening geven

˘ vraagt iemand anders om hulp

˘ kan zelfstandig taken uitvoeren 

˘ staat stil bij wat hij/zij al kan

˘  kan zich zelf redden (kan ritsen en knopen open- en dichtdoen; kan zich aankleden zonder hulp; gaat 
zelfstandig naar de w.c.)

˘ ruimt zelfstandig (spel)materialen op

Sociaal gedrag/ 
Ontwikkeling van 
sociale vaardigheid

˘ kijkt veel naar andere kinderen

˘ toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen

˘ probeert om met andere kinderen te spelen, meestal doen-alsof spelletjes

˘  kan al een beetje met andere kinderen iets delen, bijvoorbeeld speelgoed - neemt een afwachtende
houding aan bij het samenspel

˘ zorgt voor andere kinderen, bijvoorbeeld aaien over het hoofdje van een baby

˘ kan anderen al een beetje helpen en vindt dat ook fijn om te doen

˘ kan van tijd tot tijd op zijn/haar beurt wachten

˘ denkt en handelt nog vanuit zichzelf wat mag en niet mag

˘ staat open voor nieuwe situaties en opdrachten

˘ kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen (inschatten)

˘ begint bewust patronen te ontdekken in het eigen gedrag en het gedrag van anderen

˘ toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen

˘ accepteert dat het niet alles even goed kan

˘  maakt aan een ander kind duidelijk wat ze wel/niet wil

˘ zoekt contact met anderen

˘ heeft vertrouwen in een ander

˘ kan met anderen kinderen spelen

˘ werkt samen met andere kinderen aan een gezamenlijke opdracht

˘ merkt of en wanneer een ander kind hulp nodig heeft

˘ biedt hulp aan/ kan anderen helpen

˘ leert wat afspraken en regels zijn

˘ leert welke regels er zijn en hoe zich daaraan te houden

˘ past zich aan bij nieuwe situaties

˘ houdt rekening met gevoelens en wensen van anderen

˘  kent de emoties en gevoelens van andere kinderen en kan die interpreteren

˘ toont bewondering voor elkaars vaardigheden en mogelijkheden

˘ kent de sterke en zwakke punten van een ander

˘ ervaart dat er door tegenstrijdige belangen conflicten kunnen ontstaan die je samen kunt oplossen



Werkhouding en 
concentratie

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen

Voor aanvang groep 1
Het kind… ˘

Eind groep 2 
Het kind… ˘

˘ denkt en reageert vooral intuïtief

˘ heeft plezier in het leren van nieuwe dingen

˘ kan rustig werken voor een kortdurende periode

˘ probeert zelf problemen op te lossen tijdens het werken

˘ kan een bekende opdracht die duidelijk is zelfstandig uitvoeren

˘ kan gericht vragen stellen

˘ heeft plezier in de taak

˘ is in staat om iets af te maken

˘ zet door wanneer iets niet direct lukt

˘ voert zelfstandig opdrachten uit



Zelfbeeld/Ontwikke-
ling van identiteit

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de doelen voor aanvang groep 1

Voor aanvang groep 1
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de voorschoolse situatie?

˘ benoemt zichzelf als ‘ik’

˘  gebruikt en begrijpt het woord ‘wij’ (kent enkele namen)

 

˘  ontdekt de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep: 
bijvoorbeeld in lichaamskenmerken, karaktereigenschappen, voorkeuren/afkeuren, afkomst en traditie

˘ toont non-verbaal eigen gevoelens

˘ kan basisemoties onderscheiden

˘ krijgt controle over zichzelf

Wie ben ik? Plaats de kinderen in een kring. Deel een aantal handspiegels uit en laat de kinderen zichzelf 
bekijken. Laat ze vertellen wat ze zien. Stel bij het gesprek de volgende vragen:
˘ Wat zie je aan jezelf? 
˘ Wat kun je zeggen over jezelf, bijvoorbeeld je ogen of je haar? 
˘ Wat kun je vertellen over je lichaam? 
˘ Zijn er dingen hetzelfde bij andere kinderen? 
˘ Wat kun je vertellen over je kleren? 
˘ Hoe kun je nu zien dat jij het bent en niet iemand anders?
     (Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)

Oefen in de kring kort de namen. Pak een bril en geef die door. Je mag de bril even opzetten en je naam 
zeggen. Weten de kinderen nog een paar namen? Je kunt ook met elkaar raden/zeggen hoe het kindje 
heet dat de bril op heeft.
(Uit: Conflicten voorkomen en oplossen; pag. 22; SLO, 2003)

Heeft u meertalige kinderen in de klas, laat ze dan hun eigen taal gebruiken in situaties waarin kinderen 
(zachtjes) met elkaar mogen praten. U stimuleert hiermee onder andere dat kinderen kunnen ervaren dat 
meertaligheid gewoon is. Vervolgens kan je in een kringgesprek hierop verder voortbouwen, door verschil-
len en overeen-komsten te bespreken.
Bijvoorbeeld: wie is een jongen? Wie heeft er lang haar? Wie gaat er iedere zondag naar de kerk?

Jonge kinderen gebruiken vaak hun hele lichaam bij het uiten van gevoelens (dansen van plezier). Ook bij 
het naspelen van situaties en bij het maken van tekeningen kunnen kinderen hun gevoelens kwijt.
Praten over gevoelens met jonge kinderen kan worden bemoeilijkt, doordat hun woordenschat vaak nog 
beperkt is. In het kader van taalactiveringslesjes kan daar zonodig iets aan worden gedaan. 
Een paar vuistregels voor gesprekken over gevoelens:
˘ Laat kinderen zelf komen met gevoelens die ze hebben (‘Heb jij dat ook?’). 
˘ Stel open vragen. 
˘ Dwing geen kind tot spreken, als het daar nog niet aan toe is. 
˘ Laat kinderen niet te lang achtereen aan het woord. 
˘ Stiltes zijn zinvol (nadenken, moed vatten). Probeer ze niet vol te praten. 
˘ Bekritiseer of ontken de gevoelens die een kind naar voren brengt niet. 
˘ Luister actief. 
     (Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)

Luister goed naar hoe kinderen emoties benoemen. Als kinderen bijvoorbeeld verdrietig, bang of verle-
gen zijn, laat hen dan zelf dat gevoel benoemen, in plaats van woorden in hun mond te leggen. Door zelf 
woorden te zoeken voor het gevoel dat ze hebben, krijgen ze vat op wat er met hen aan de hand is.
(Uit: Actief leren, pagina 230)

Maak gebruik van opdrachten waarin de kinderen de volgende vragen beantwoorden: Wat maakt je blij 
of verdrietig? Wat doe je als je geplaagd wordt? Hoe voel je je als iemand dood gaat? Wat kun je doen om 
je weer beter te voelen? Waarom wordt je wel eens boos? Wanneer ben je flink en durf je wel en wanneer 
ben je bang? Wie kan je dan helpen? Wat doe je als je je alleen voelt? Wat doe je als niemand je aardig 
vindt? Wat doe je als je geen vriend(innet)je hebt? Hoe kun je vriend(innet)jes maken?
(Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)



Ontwikkeling van 
zelfstandigheid

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de doelen voor aanvang groep 1

Voor aanvang groep 1
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de voorschoolse situatie?

˘ voelt zich op zijn/haar gemak in de eigen groep

˘ durft te experimenteren / probeert nieuwe dingen uit om grenzen te ontdekken

˘ weet dat ‘nee’ zeggen een reactie oplevert van de ander

˘ kan aangeven dat het hulp nodig heeft

˘ wil graag dingen zelf doen

˘ leert ervaren wat hij/zij al kan

˘  kan zich waarschijnlijk grotendeels zelf redden (maar heeft wel hulp nodig bij het aan- en uitkleden,  
vooral bij ritsen en knopen openmaken; is overdag zindelijk)

˘ helpt actief mee met het opruimen van de gebruikte materialen

˘ Verwelkom het kind als het binnenkomt.
 
˘  Het is een opgave voor elke leidster om het basisvertrouwen van peuters te versterken en te ver-Het is een opgave voor elke leidster om het basisvertrouwen van peuters te versterken en te ver-

ruimen. Vooral de meest kwetsbare peuters hebben dat nodig. Peuters zullen zich goed ontwikkelen 
wanneer ze voldoende basisvertrouwen hebben en zich bij de leidster veilig voelen. 

˘  Luister naar de mening en laat zien wat je ermee doet.
  Betrek het kind bij bepaalde activiteiten of laat het kind meehelpen bij het klaar zetten van spullen. 

‘Ikke niet! Zegt Wied’ (Peuters Piramide; Sociaal Emotioneel; pag. 44, prentenboek; CITO)

˘  Kinderen leren veel door te zien hoe anderen het doen. Laat de peuter kijken naar wat u doet. Benoem 
wat u doet en laat de peuter het nadoen. Help als het nodig is en moedig het kind aan om het nog 
eens zonder hulp te proberen. Prijs het kind als dat lukt.

˘ Help het kind hierbij niet te snel, maar bied gelegenheid om de taak te verkennen. 

˘  Laat hem/haar ervaren dat het wat kan: benoem de positieve eigenschappen van een kind; schouder-Laat hem/haar ervaren dat het wat kan: benoem de positieve eigenschappen van een kind; schouder-
klopjes geven, prijzen, toelachen; betrek ook andere kinderen bij het waarderen van het kind.

˘    Ga naar de toiletruimte en doe alsof u uw handen gaat wassen, maar niet goed weet hoe dat moet. 
Maak hierbij verschillende fouten, zoals: handen wassen met zeep zonder water, vergeten de kraan 
dicht te draaien. Laat de kinderen hierop reageren. Laat een kind daarna voordoen hoe het wel moet. 
Verwoord de handelingen die het kind uitvoert. 
(Uit: Piramide, ‘Welkom op school’, pagina 40)

˘    Opruimspel:
  Nu moeten de krantensnippers opgeruimd worden. Maak er een spel van. Zet twee bakken in de ruim-

te en verdeel de kinderen in elfjes en kabouters. De elfjes moeten hun snippers in de ene bak doen en 
de kaboutertjes in de andere. Wie is het snelst? 
(Uit: Spelenderwijs bewegen voor 0 tot 4 jaar) 

Sociaal gedrag/ 
Ontwikkeling van 
sociale vaardigheid

˘ kijkt veel naar andere kinderen

˘ toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen

˘ probeert om met andere kinderen te spelen, meestal doen-alsof spelletjes

˘  kan al een beetje met andere kinderen iets delen, bijvoorbeeld speelgoed - neemt een afwachtende 
houding aan bij het samenspel

˘ zorgt voor andere kinderen, bijvoorbeeld aaien over het hoofdje van een baby

˘ kan anderen al een beetje helpen en vindt dat ook fijn om te doen

˘  “Wat een mooie bal heb jij”, zei Samira tegen René.
 “Ik wil er graag even mee spelen, mag ik er even mee?”
 “Natuurlijk”, zei René, “jij mag mijn bal wel even, als je belooft dat je hem straks aan mij zult terug geven”
 (Uit: Leefstijl, Niemand zoals jij, pagina 24)

˘  Kijk goed waar je aanzetten tot samenspel bij kinderen ziet. Stimuleer samenspel door positieve feed-
back als je kinderen samen ziet spelen, hoe eenvoudig dit samenspel ook is. Verwoord wat je ziet bij 
hun spel en benadruk het plezier dat ze daar samen aan beleven, maar doe dit alleen als je ziet dat er 
ook werkelijk sprake is van spelplezier.  
(Uit: Conflicten voorkomen en oplossen; pag. 36; SLO, 2003)

˘  Goed om aandacht vragen: als je mee wilt spelen vriendelijk vragen of je mee mag doen. ‘Meehelpen 
of meedoen?’ 
(Uit: Goed Gedaan; groep 1; les 4; pag. 34; Malmberg; 2008)



  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de doelen voor aanvang groep 1

Sociaal gedrag/ 
Ontwikkeling van 
sociale vaardigheid

Voor aanvang groep 1
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de voorschoolse situatie?

˘ kan van tijd tot tijd op zijn/haar beurt wachten

˘ denkt en handelt nog vanuit zichzelf wat mag en niet mag

˘ staat open voor nieuwe situaties en opdrachten

˘ kan eenvoudige gevoelens bij anderen waarnemen (inschatten)

˘ begint bewust patronen te ontdekken in het eigen gedrag en het gedrag van anderen

˘ toont belangstelling en sympathie voor andere kinderen

˘ accepteert dat het niet alles even goed kan

˘ maakt aan een ander kind duidelijk wat ze wel/niet wil

˘ Werk met simpele regels en laat deze consequent uitvoeren.

˘  Vraag aan de kinderen naar hun ervaringen met opruimen. Wat hebben we gedaan voordat we aan 
deze activiteit konden beginnen. (opruimen van de spullen van het spelen). Hoe ging dat? Lukt het 
opruimen altijd even goed? Wat gebeurt er als je niet goed opruimt? Hoort opruimen bij het spelen? 
(Uit: Kinderen en hun ‘sociale talenten’, groep 1 t/m 3, pagina 39)

˘   Als je iets niet wilt, moet je niet gaan gillen, maar zeggen: dat vind ik niet leuk.
Als je het gewoon vraagt, dan mag je misschien wel meespelen.

˘  Je kunt niet alles van een peuter verwachten. Ze spelen veel naast elkaar. De leidster probeert de kinde-Je kunt niet alles van een peuter verwachten. Ze spelen veel naast elkaar. De leidster probeert de kinde-
ren zoveel mogelijk bij elkaar in de buurt  te laten spelen. De leidster geeft peuters in groepjes van twee 
opdrachten om bijvoorbeeld samen te klappen, samen een karweitje te doen en er is veel aandacht 
voor het groepsgevoel. 
(Uit: Mijn kind op de creche of peuterspeelzaal. ThiemeMeulenhoff, 2005)

˘  Bij het namenrondje in de kring is er een goede gelegenheid om zelf aan te geven wat een peuter uit 
de groep al kan. Kinderen vinden het prettig te horen wat ze kunnen. Bijvoorbeeld: Omar kan ‘hallo’ en 
‘dag’ zeggen in het Turks; Joke kan regen maken in de waterbak; Frederiek kan heel goed een politiewa-
gen nadoen. Let erop dat je niemand overslaat. Bedenk dingen waarvan je weet dat kinderen die goed 
kunnen. (Uit: conflicten voorkomen en oplossen, pagina 24, SLO, 2003)

˘  Aap wil met de klei. Hij wil honingkoekjes maken. Konijn wil ook met de klei. Hij wil worteltjes maken. 
Wat nu? Stimuleer de kinderen een oplossing voor dit probleem te vinden. 
(Uit: Conflicten voorkomen en oplossen; pag. 46; SLO, 2003) 

Werkhouding en 
concentratie

˘ denkt en reageert vooral intuïtief

˘ heeft plezier in het leren van nieuwe dingen

˘ kan rustig werken voor een kortdurende periode

˘ probeert zelf problemen op te lossen tijdens het werken

˘ kan een bekende opdracht die duidelijk is zelfstandig uitvoeren

˘  Als leidster nagaan wat kinderen interesseert en deze interesse ondersteunen. Zo kunnen kinderen 
dingen doen die ze leuk vinden. Ze durven dan ook iets nieuws uit te proberen. Probeer steeds samen 
met het kind de grenzen te verleggen.

˘  Geef de peuter de tijd om zich op iets belangrijks te concentreren, zodat zij een bepaalde taak kan vol-Geef de peuter de tijd om zich op iets belangrijks te concentreren, zodat zij een bepaalde taak kan vol-
brengen, maar help haar als ze dat vraagt.  Zorg voor afleiding bij frustratie.



Zelfbeeld/Ontwikke-
ling van identiteit

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: een uitwerking van de doelen eind groep 2

Eind groep 2
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de groep 1 en 2?

˘ heeft kennis van zichzelf

˘  heeft kennis van de ander (kent alle kinderen bij naam)

˘  ervaart de verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en de andere kinderen in de groep: bijvoor-
beeld in lichaamskenmerken, karaktereigenschappen, voorkeuren/afkeuren, afkomst en traditie

˘ kan gevoelens onder woorden brengen

˘ kent zijn/haar eigen emoties

Een activiteit met als leerdoel verhalen vertellen (binnen praten en luisteren) over spullen die kinderen 
van thuis meenemen, die maken dat ze zich thuis prettig voelen. ‘Waar voel jij je prettig bij?’ . Kinderen 
kijken naar zichzelf en verwoorden hun gevoel (uit: Kleuterplein; De Seizoenen, p. 21; Malmberg, 2008)

Prentenboek: ‘Kleine bever en de echo’ van E. McDonald en S. Fox-Davies. In dit verhaal spelen gevoe-
lens als verdriet en alleen zijn een rol, maar ook blijdschap en geluk. Kleine bever heeft geen broertjes 
en zusjes en voelt zich heel alleen. Hij woont aan de rand van de vijver en is verdrietig… hij voelt zich zo 
verdrietig dat hij begint te huilen. Opeens hoort hij aan de overkant ook iemand huilen. Hij denkt dat hij 
waarschijnlijk niet de enige is die zich verdrietig voelt en besluit de ander op te zoeken. Op zijn reis komt 
hij allerlei andere dieren tegen, die hem vergezellen op zijn zoektocht. Iedereen helpt de kleine bever 
zoeken, maar ze vinden niets. Dan komen ze er achter dat de bever zichzelf hoorde, toen hij huilde: er was 
geen ander dier dat had gehuild, het was zijn echo!!! De zoektocht lijkt tevergeefs te zijn... of toch niet? 
Uiteindelijk heeft kleine bever zoveel vriendjes leren kennen dat hij zich niet langer alleen en verdrietig 
voelt, maar blij en gelukkig.
De onderstaande voorbeeldvragen kunnen met een kleine aanpassing worden gebruikt bij andere pren-
tenboeken of in andere situaties:
˘  Hoe voelt kleine bever zich in het begin van het verhaal? Laat als  geheugensteuntje de plaat zien die 

bij het begin hoort. 
˘ Hoe weet je dat? 
˘  Hoe voelde kleine bever zich aan het einde van het verhaal? Laat ook hier weer even de bijbehorende 

plaat zien. 
˘  We hebben gezien dat kleine bever eerst verdrietig was (toen hij alleen was) en later blij (toen hij heel 

veel vriendjes had). Hoe kun je je nog meer voelen? (Boos, bang, blij, ...) 
˘  Hoe kun je zien dat iemand bijvoorbeeld verdrietig is? 
˘  Kun je zelf eens laten zien hoe iemand kijkt die ... (boos, blij, bang, verdrietig) is? 
(Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)

Help kinderen zich te verplaatsen in de situatie van de ander.
Als leerkracht ben je ook op de hoogte van de achtergrondkenmerken van de kinderen (thuissituatie, 
afkomst, cultuur) en houd je daar rekening mee.

Vertel een verhaal waarin bang zijn een onderwerp is. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het boek 
‘Kleine beer is bang in het bos’ van Martin Waddell en Barbara Firth, Lemniscaat, Rotterdam. In dit boekje 
gaat het over angst voor geluiden. Kleine beer is bang voor de Sloffer, de Sijpelaar en de Ploffer. Geduldig 
neemt Grote beer de angst van Kleine beer weg. Maar Kleine beer voelt zich pas echt veilig in het warme 
hol.
Praat met de kinderen naar aanleiding van het verhaal. Vragen die u daarbij kunt stellen zijn:
˘ Wat gebeurde er? 
˘ Waarom was Kleine beer bang? 
˘ Ben je zelf ook wel eens bang? 
˘ Vertel eens waarvoor? 
˘ Wat doe je als je bang bent? 
˘ Kun je dat voor doen? 
(Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)

Wat maakt je blij of verdrietig? Wat doe je als je geplaagd wordt? Hoe voel je je als iemand dood gaat? 
Wat kun je doen om je weer beter te voelen? Waarom wordt je wel eens boos? Wanneer ben je flink en 
durf je wel en wanneer ben je bang? Wie kan je dan helpen? Wat doe je als je je alleen voelt? Wat doe je 
als niemand je aardig vindt? Wat doe je als je geen vriend(innet)je hebt? Hoe kun je vriend(innet)jes ma-
ken? (Uit: website Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs, SLO)
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Zelfbeeld/Ontwikke-
ling van identiteit

Ontwikkeling van 
zelfstandigheid

Eind groep 2
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de groep 1 en 2?

˘ kan zijn/haar emoties beheersen

˘  kan zich handhaven binnen de eigen groep

˘  heeft vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen

˘ kan zijn mening geven

˘ vraagt iemand anders om hulp

˘ kan zelfstandig taken uitvoeren 

˘ staat stil bij wat hij/zij al kan

˘  kan zich zelf redden (kan ritsen en knopen open- en dichtdoen; kan zich aankleden zonder hulp; gaat 
zelfstandig naar de w.c.)

˘ ruimt zelfstandig (spel)materialen op

Ga met de kinderen naar de speelzaal en speel samen de hoepeldans. Leg voor ieder kind een hoepel op 
de grond. Zet vrolijke muziek op en laat de kinderen rond de hoepels dansen. Het kind dat als laatste nog 
een hoepel heeft is de winnaar. De kinderen aan de kant zeggen samen met u tegen de winnaar: Gefelici-
teerd! Jij hebt de hoepeldans gewonnen. En de winnaar zegt samen met u tegen de kinderen aan de kant: 
Gefeliciteerd! Jullie kunnen heel goed tegen je verlies. Herhaal het spel enkele malen. Wie wint en verliest 
er nu? (Uit: Goed Gedaan!,groep 1, pagina 95, Malmberg)

Kleuters die net op school binnenkomen, weten nog niet zoveel van de huisregels Door bijvoorbeeld mee 
te lopen of een oudere kleuter te laten helpen, slaat u twee vliegen in één klap. De oudere kleuter voelt 
zich groot, en de nieuweling kan zich ongemerkt de regels eigen maken, zonder dat er veel aandacht op 
het nieuwe kind wordt gevestigd.

Een afsluitingsactiviteit ‘Terugblik op het thema: Kijk eens wat we al veel weten!’ Kinderen leren trots te 
zijn op zichzelf (uit: Kleuterplein; De Seizoenen; p. 21; Malmberg, 2008)

Spreek af met de kinderen dat ze proberen rustig en duidelijk ‘nee’ te zeggen wanneer andere kinderen 
willen dat ze iets doen waar ze bang, boos of verdrietig van worden. Luisteren de kinderen niet, zeg dan 
nog een keer: Nee!, maar dan iets harder. Helpt dat niet, vraag dan hulp aan een juf of meester of thuis 
aan papa of mama. (Uit: Goed gedaan, groep 1, handleiding, pagina 36)

Introductie: De kleuterleidster vertelt de kleuters een verhaal over een prins die heel mooi kon tekenen 
tot de dag dat een heks zijn handen betoverde. De betovering kan enkel gebroken worden als de prins een 
tekenwedstrijd wint. Een prinses wil hem daarbij helpen: zij maakt volgens de aanwijzingen van de prins een 
tekening. De kleuterleidster vraagt aan de kleuters of zij de prins ook willen helpen en dat ook eens willen 
proberen.  De kleuters worden verdeeld in groepjes van twee. Eén kleuter maakt de tekening, de andere kleu-
ter geeft aanwijzingen en de tekenende kleuter vraagt om uitleg. Als de kleuters taalvaardig zijn, dan wordt 
er het best vertrokken vanuit een open opdracht: de kleuter die de instructie geeft, verzint zelf wat er gekleurd 
moet worden. (Uit: Taalmateriaal, Een tekening voor iemand anders. Probeer deze activiteit eens uit met kin-
deren in je eigen omgeving. Beschrijving op basis van Taal-Materiaal (Jaspaert e.a., 1994, Plantyn, Deurne)

De kinderen zitten in de kring, bijvoorbeeld bij het begin van het tussendoortje of bij het aankleden nadat 
de kinderen in het speellokaal zijn geweest. Wanneer bekers moeten worden opengemaakt of veters 
gestrikt, besteed dan aandacht aan het zelf doen. Benadruk het zelf doen en het elkaar helpen, noem 
hierbij de begrippen ‘zelfstandig’ en ‘elkaar helpen’, bijvoorbeeld: ‘Ik hoef niets te doen. Jullie kunnen alles 
al zelfstandig. Wie kan Anne helpen? (Uit: Pyramide, pagina 65)

Raai laat zijn kunstwerk zien. Bespreek als voorbeeld met Raai de vragen op de flap. Het kunstwerk is 
misschien niet heel erg mooi, maar Raai is er al héél trots op. Hij dacht dat hij het niet kon.. maar het is 
gelukt! Vraag de kinderen een kunstwerk van zichzelf te kiezen waar ze erg trots op zijn. 
(Uit: Kleuterplein, Ontdek de wereld, ‘Kunst’ pagina 46)

Laat kinderen apparaten en gereedschappen gebruiken (veilige apparaten) Laat kinderen oefenen met scha-
ren, nietmachine, perforators, hamer, zagen, etcetera (uit: Actief leren, pagina 229, Meulenhoff Educatief)

Zorg eerst voor een overzichtelijke inrichting: alles op een vaste plaats! Duid verder met foto’s of tekeningen 
aan waar wat hoort te staan en schilder of teken van een aantal materialen de omtrek (het silhouet) op de 
plaats waar dit materiaal moet staan of hangen. Vergeet daarnaast niet dat het opruimen voor heel wat 
kleuters vaak een onmogelijke klus is. Misschien weten ze niet duidelijk wat ‘opruimen’ betekent. Omschrijf 
daarom zeer duidelijk wat van hen verwacht wordt: déze spullen zus en zo op déze plaats opbergen. Of 
misschien hebben ze zoveel rommel gemaakt dat ze het niet meer zien zitten. Spoor hen daarom aan ook 
tijdens het spel af en toe een en ander op te ruimen: als ze een pop een kleedje willen aantrekken en het 
past niet, vraag ze dan dit kleedje eerst terug weg te bergen voor ze er een ander nemen.
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Sociaal gedrag/  
Ontwikkeling van  
sociale vaardigheid

Eind groep 2
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de groep 1 en 2?

˘ zoekt contact met anderen

˘  heeft vertrouwen in een ander

˘  kan met anderen kinderen spelen

˘  werkt samen met andere kinderen aan een gezamenlijke opdracht

˘  merkt of en wanneer een ander kind hulp nodig heeft

˘ biedt hulp aan/ kan anderen helpen

˘ leert wat afspraken en regels zijn

˘ leert welke regels er zijn en hoe zich daaraan te houden

˘ past zich aan bij nieuwe situaties

˘ houdt rekening met gevoelens en wensen van anderen

˘ kent de emoties en gevoelens van andere kinderen en kan die interpreteren

˘ toont bewondering voor elkaars vaardigheden en mogelijkheden

Vele klasrituelen bieden kleuters vertrouwen en veiligheid. Belangrijk hierbij is een vertrouwvolle sfeer en 
een ontmoetende leerkrachtstijl. Rituelen helpen de relatie kleuter - kleuterleidster opbouwen en uitdruk-
ken: onder meer in het onthaal, elke morgen. Rituelen bevestigen het basisvertrouwen van kleuters.
Help kinderen zich te verplaatsen in de situatie van de ander.
Als leerkracht ben je ook op de hoogte van de achtergrondkenmerken van de kinderen (thuissituatie, 
afkomst, cultuur) en houdt je daar rekening mee.

Spelletjes/activiteiten/oefeningen die sociaal gedrag stimuleren. Voor jongste kleuters: verjaardagen 
vieren met een vast ritueel, trakteren, bewegen op muziek, samen spelen in de bouw-,huis- of winkelhoek. 
Voor de oudste kleuters: rollenspellen (kleine toneelstukjes), jongste kleuters helpen buitenspelen met de 
bal. (uit: Mijn kind in groep 1-2; ThiemeMeulenhoff, 2005)

Zorg voor groepsopdrachten waaraan ieder groepslid een wezenlijke bijdrage kan leveren. Houd bij het 
samenstellen van de groepen rekening met de specifieke mogelijkheden en eigenschappen van kinderen.

Wie helpt jou: bij het aankleden, in de badkamer, bij het eten, als je verdriet hebt?
Samenwerken: bedenk met elkaar dingen die je niet alleen kunt.
(Uit: Jij en ik, pagina 47, Ajodakt)

Laat de kinderen nadenken en praten over de volgende vragen: Wanneer kun je elkaar helpen? (als je veel 
moet opruimen; als je grote of zware dingen klaar moet zetten of tillen); Hoe kun je elkaar helpen? (vra-
gen of je kunt helpen; vragen wat je kunt doen; afspreken wie wat gaat doen); vraag wat je kunt doen als 
een kind niet wil dat je hem helpt?( je kunt hem met rust laten; zelf uit laten zoeken)
(Uit: Kinderen en ‘hun sociale talenten’, groep 1, pagina 31)

De kinderen spelen Taakspel tijdens de normale gang van zaken, bijvoorbeeld in de kring of tijdens het 
werken aan tafel of in de hoeken. De leerkracht bespreekt met de kinderen welke regels er tijdens het 
spelen gelden, bijvoorbeeld: je zit goed op je stoel, je steekt je vinger op of je helpt elkaar. De kinderen - in 
teams - stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Het team verliest een punt als er tóch een 
Taakspelregel wordt overtreden. De teams strijden om de vooraf afgesproken beloning, bijvoorbeeld een 
kleurplaat, dansen of een leuk spel spelen. Tijdens Taakspel geeft de leerkracht veel complimenten aan 
kinderen met positief gedrag en negeert hij negatief gedrag. (uit: website CED)

Rekening houden met anderen. De activiteit ‘Dit weten we al over thuis’, waarbij het gaat over het verschil 
tussen de regels thuis en op school. Kinderen leren dat regels nodig zijn en ervaren verschillen tussen de 
regels die thuis gelden en op school. (uit: Kleuterplein; De Seizoenen, p. 21; Malmberg, 2008)

Praat met kinderen over hun gevoelens en neem deze serieus.

Laat de kinderen elkaar met de kroon complimentjes geven. De kinderen geven de kroon steeds door aan 
het kindje naast hen, met een complimentje erbij. Help het kind dat aan de beurt is wanneer hij/zij niet 
zo snel een complimentje kan verzinnen. En geef hem daarna ook een complimentje. ‘Dat heb je aardig / 
goed gezegd!’ of ‘Dat was een lief complimentje!’ (Uit: Goed Gedaan, groep 1, pagina 41)
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Sociaal gedrag/  
Ontwikkeling van 
sociale vaardigheid

Werkhouding en 
concentratie

Eind groep 2
Het kind… ˘ Waar kun je aan denken in de groep 1 en 2?

˘ kent de sterke en zwakke punten van een ander

˘  ervaart dat er door tegenstrijdige belangen conflicten kunnen ontstaan die je samen kunt oplossen

˘ kan gericht vragen stellen

˘ heeft plezier in de taak

˘ is in staat om iets af te maken 

˘ zet door wanneer iets niet direct lukt

˘ voert zelfstandig opdrachten uit

Tijdens de werkles laat u de kinderen in tweetallen samenspelen. Maak tweetallen door de werkvorm ‘mix 
en koppel’  in te zetten. De kinderen lopen op rustige muziek door elkaar en praten niet. Stop de muziek 
en zeg ‘koppel’. Alle kinderen doen hun hand omhoog en pakken de hand van het kind dat het dichtste bij 
hen in de buurt staat. De koppels gaan nu samen spelen. Samen bedenken ze wat ze willen doen: zeg wat 
je zelf graag wilt doen, luister goed naar wat de ander wil doen, bedenk samen wat je kunt doen, zodat 
het voor allebei leuk is. (Uit: Goed gedaan, groep 1, pagina 48)

In de gymles moeten kinderen samen met hun groepje kiezen welke van de aanwezige spelletjes ze wil-
len doen. Wanneer er gestopt wordt met spelen, hebben waarschijnlijk niet alle kinderen een leuk spel 
gedaan. Bespreek met de kinderen: - wat vinden zij van de verschillende spelletjes, waarom wel/niet leuk, 
ontstaan er problemen binnen de groep met het kiezen van een spel, ontstaan er problemen tussen de 
groep.(Uit: Beter omgaan met jezelf en de ander, groep 1 t/m 3, pagina 28 , CPS)
Een afsluitingsactiviteit ‘Terugblik op het thema: Kijk eens wat we al veel weten!’ Kinderen leren trots te 
zijn op zichzelf (uit: Kleuterplein; De Seizoenen; p. 21; Malmberg, 2008)

Als leerkracht nagaan wat kinderen interesseert en deze interesse ondersteunen, kunnen kinderen dingen 
doen die ze leuk vinden. Ze durven dan ook iets nieuws uit te proberen. Probeer steeds samen met het 
kind de grenzen te verleggen.
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