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Inleiding 

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van peuteropvang ‘t Kruimeltje in Rijssen.  
In dit plan geven we een zo helder mogelijk beeld van wie we zijn en wat we doen op de peuteropvang. 
Peuteropvang ’t Kruimeltje heeft een unieke ontstaansgeschiedenis. Jarenlang functioneerde de 
Christelijke peuteropvang als vrijwilligersorganisatie. De wet OKE bepaalde dat dit per augustus 2010 niet 
meer mogelijk was en de professionalisering werd een feit. Het omschrijven van een visie en het plaatsen 
daarvan in een pedagogisch beleidsplan geeft duidelijkheid en transparantie. Het laat als eerste aan 
ouders zien wat zij kunnen en mogen verwachten van onze peuteropvang. Ook het kunnen uitleggen en 
verantwoorden van het pedagogisch handelen aan derden, bijvoorbeeld andere geïnteresseerde 
instellingen en/of instanties, nieuwe collega’s en stagiaires. Het pedagogisch beleid is natuurlijk ook 
bedoeld voor onze eigen beroepskrachten. Het geeft de pedagogisch medewerkers houvast bij het 
begeleiden van de kinderen. Het schrijven van een beleid is een proces, dat altijd in beweging is en zal 
moeten blijven.  
 
In deel 1 is het pedagogisch beleidsplan van ‘t Kruimeltje opgenomen. Hierin is het pedagogisch 
handelen van de pedagogisch medewerkers van ‘t Kruimeltje omschreven. De gesprekken met 
pedagogisch medewerkers over het pedagogisch beleid zorgen voor een kritische blik op het eigen 
handelen. De discussies zetten aan tot het nadenken over een eenduidige visie waar ieder teamlid achter 
kan staan.  
In het eerste hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van peuteropvang ‘t Kruimeltje. Het VVE-
programma Startblokken waarmee wordt gewerkt komt in het hierin ook aan bod. Vervolgens vindt u een 
weergave van de manier waarop de VVE-indicatie tot stand komt en hoe wordt omgegaan met eventuele 
doorverwijzingen. 
In de daarop volgende hoofdstukken wordt het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers 
beschreven. Het doel hiervan is uit te leggen welke concrete handelingen de pedagogisch medewerkers 
uitvoeren om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er is omschreven hoe de pedagogisch 
medewerkers met de kinderen omgaan en wat het doel hiervan is.  
De omschrijving van het pedagogisch handelen is opgebouwd aan de hand van de vier basisdoelen van 
professor J.M.A. Riksen-Walraven. De vier basisdoelen zijn ‘emotionele veiligheid’, 
‘persoonlijkheidsontwikkeling’, ‘sociale ontwikkeling’ en ‘eigen maken van normen, waarden en cultuur’.  
Deze basisdoelen zijn vervolgens weer opgedeeld in vijf pedagogische middelen: ‘de pedagogisch 
medewerker-kind interactie’, ‘de groepsruimte’, ‘de groep’, ‘activiteiten’ en ‘spelmateriaal’. Het 
spelmateriaal is in dit plan ondergebracht bij de andere vier pedagogische middelen.  
Hoofdstuk 3, 4 en 5 van dit pedagogisch beleidsplan zijn opgebouwd aan de hand van deze vier 
basisdoelen. 
In hoofdstuk 6 vindt u de randvoorwaarden. 
 
In deel 2 is het werkplan van ’t Kruimeltje beschreven. Hierin staan afspraken over het dagprogramma, 
regels, rituelen, activiteiten, feestjes en speciale uitstapjes van ‘t Kruimeltje. Dit werkplan geeft snel een 
duidelijk beeld van de dagelijkse gang van zaken op ‘t Kruimeltje 
In dit pedagogisch beleidsplan kan overal waar hij staat ook zij gelezen worden. 
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1.Peuteropvang ‘t Kruimeltje 

1.1 Peuteropvang ’t Kruimeltje 
Peuteropvang ‘t Kruimeltje is gevestigd in een voormalige kleuterschool aan Zeven Peggenweg 9 aan de 
rand van het ‘centrum’ van Rijssen. De peuteropvang heeft twee speelzalen in het gebouw. Er is ook een 
kantoor voor o.a. de inschrijving van peuters en administratieve werkzaamheden.  
Vanaf 1 april 2017 hebben we een nevenvestiging in de Veeneslagen in het gebouw de Paraplu 
geopend. In dit gebouw zijn meerdere huurders aanwezig. Hier hebben we 2 speelzalen en een kantoor 
tot onze beschikking.  
’t Kruimeltje is een Christelijke peuteropvang voor jongens en meisjes van 2½ - 4 jaar oud en bestaat uit 
12 groepen van maximaal 16 peuters. Elke groep komt twee vaste dagdelen naar de peuteropvang; een 
ochtend en een middag. Incidentele afname van extra dagdelen is niet mogelijk, omdat er met vaste 
stamgroepen wordt gewerkt, waarop niet meer dan 16 peuters kunnen worden geplaatst. Vanaf 1 januari 
2019 hebben we 14 groepen met maximaal 16 peuters.  
Iedere groep wordt begeleid door twee vaste professionele pedagogisch medewerkers. Zij begeleiden de 
groep met een, indien aanwezig, vaste vrijwilligster.  
Bij ‘t Kruimeltje wordt heel gericht aan de ontwikkeling gewerkt. Ook is er een Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (verder genoemd VVE) groep, waar vooral ook aan de taalontwikkeling wordt gewerkt. Deze 
peuters bezoeken de peuteropvang 4 dagdelen per week en worden begeleid door twee professionele 
pedagogisch medewerkers.  
Bij ziekte of verlof wordt er zoveel mogelijk gewerkt met vaste vervangers.  
Ook biedt ‘t Kruimeltje stageplaatsen voor vaste stagiaires van PW-3 opleidingen die boventallig met de 
pedagogisch medewerkers mee kunnen lopen.  

 1.2 VVE Startblokken en VVE Thuis 
Startblokken: VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is ontwikkeld om met name 
taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en terug te dringen. Uitgangspunt is het hier en nu zo 
inspirerend, uitdagend en stimulerend mogelijk te maken. Pedagogisch medewerkers helpen kinderen te 
leren en te doen wat ze zelf willen en kunnen. 
VVE kent verschillende programma’s waaronder Startblokken. Dit programma maakt onderdeel uit van 
het VVE-programma ‘Basisontwikkeling’ en is bedoeld voor de voorschoolse periode. Startblokken werkt 
vanuit een ontwikkelingsgerichte pedagogiek en methodiek. De pedagogisch medewerkers werken toe 
naar de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Dat wil zeggen dat zij zich ervoor inzetten om kinderen steeds 
weer een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Dit is voor te stellen als een situatie die past bij 
wat een kind al kan en wil en die tegelijkertijd nieuwe interesses en mogelijkheden uitlokt. Hierdoor gaat 
het kind nieuwe activiteiten ondernemen die het nog niet helemaal zelf kan. Startblokken streeft ernaar 
om peuters zoveel mogelijk zelf te laten doen.  
Om aan te sluiten bij de belevingswereld van peuters wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van echte 
materialen. Er staat bijvoorbeeld een echte telefoon, en peuters kunnen spelen met echte pannetjes en 
een echt computertoetsenbord. 
Een belangrijke rol voor een pedagogisch medewerker is die van observator. Steeds weer ontdekken zij 
door observatie nieuwe aanknopingspunten waardoor aangesloten kan worden bij de zone van naaste 
ontwikkeling. Op deze manier wordt tevens het ontwikkelingsproces van iedere peuter in kaart gebracht. 

 
VVE Thuis: Ouders waarvan de kinderen voor VVE in aanmerking komen, nemen deel aan VVE Thuis. 
Hier krijgen zij handvatten hoe zij in de thuissituatie deze extra stimulans door kunnen zetten. VVE Thuis 
bestaat uit themaboekjes voor ouders met elk acht activiteiten zoals praatplaten, puzzels, voorlezen, 
liedjes, knutselen en bewegen. Bij ieder thema organiseert de ViaVie Welzijn (zij zijn op dit moment 
binnen de gemeente Rijssen-Holten de uitvoerder van VVE-thuis) een ouderbijeenkomst. Hierin wordt het 
themaboekje aan de ouders overgedragen; de activiteiten van VVE Thuis worden toegelicht en 
voorgedaan. Al doende komen de ontwikkeling van het kind en de omgang (interactie) tussen ouder en 
kind aan de orde. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en voorlezen. Ook op de 
peuteropvang worden de ouders gestimuleerd op met hun kinderen extra activiteiten te ondernemen om 
de ontwikkeling te stimuleren. 
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1.3 Signalering en verwijzing 
Dagelijks worden de peuters binnen peuteropvang ‘t Kruimeltje geobserveerd door de pedagogisch 
medewerkers. Aan de hand van deze observaties passen de pedagogisch medewerkers hun begeleiding 
aan, zodat elk kind zich op de eigen wijze en in het eigen tempo kan ontwikkelen. Indien de pedagogisch 
medewerkers een bijzonderheid in de ontwikkeling van de peuter ontdekken of een ander probleem 
signaleren, volgen zij de onderstaande stappen. Om hen hierbij te ondersteunen, wordt gebruik gemaakt 
van het indicatieformulier. 
 
 
1. Invullen van het indicatieformulier en inleveren bij de (VVE-)coördinator 

 

2.        Overleg met de (VVE-)coördinator of de peuter gebaad is bij VVE of een andere hulpvorm 

 

      VVE                         Anders 

 

3.       Ouders verwijzen naar JGZ voor extra consult Orthopedagoog van JGZ mee laten kijken 

          Verwijzing voor VVE aanvragen bij de JGZ          Ouders verwijzen naar JGZ extra consult 
 

 

 

4. Plaatsing VVE-groep (verwijzing door JGZ) Advies JGZ 

 

1.4 VVE indicatie en doorverwijzing 
De gemeente Rijssen-Holten heeft in het kader van VVE de regie bij het bereiken van zoveel mogelijk 
kinderen. De gemeente wil dat kinderen die dat nodig hebben zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan 
de VVE-programma’s op de peuterspeelzalen. 
De JGZ in Twente begeleidt alle kinderen in Twente bij hun groei, gezondheid en opvoeding. Zij is 
degene die de behoefte aan VVE op basis van door gemeenten vastgestelde criteria kan herkennen en 
kan deze kinderen tijdens een contactmoment, indiceren en verwijzen naar een door de gemeente VVE-
gekwalificeerde peuteropvang. Bovendien kan bij een volgend contactmoment worden gecontroleerd of 
er gebruik is gemaakt van de VVE. De informatie over de indicatie, de verwijzing en het wel/niet invulling 
geven aan de verwijzing kan worden vastgelegd in het digitaal dossier. De JGZ kan tijdens een 
contactmoment kinderen indiceren en verwijzen.  
 
Het volgend schema geeft exact weer hoe kinderen worden geïndiceerd en doorverwezen naar een VVE-
peuteropvang zoals peuteropvang ‘t Kruimeltje. 
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Stroomschema verwijzing naar VVE-programma  

Bij het peuterconsult van 18 maanden dienen de volgende afwegingen plaats te vinden. 
Deze vragen worden zo nodig opnieuw gesteld bij het peuterconsult van 2 jaar. 
 
1. Heeft het kind een gewicht conform de gewichtenregeling? 

Nee              Ja 
             
  
     2. Thuistaal is niet het Nederlands of is dialect    
              Nee              Ja 

        
 
Verwijzing naar VVE-programma 

 
3. De taalontwikkeling is nog niet voldoende (volgens de van Wiechen methode) 
      Nee                  Ja 

             
    
       Verwijzing naar VVE-programma 

 
4. Verwijzing op indicatie van peuteropvang (PSZ) / kinderdagverblijf (KDV) 

Ongegrond             Gegrond 
 

      
 
 

       Verwijzing naar VVE-programma 
 

Verwijzing naar regulier peuteropvang / kinderdagverblijf. 
 
 
 
Bij Indicatie vanuit de GGD (contra-indicaties) => Verwijzing naar specialistisch hulp 
Toelichting: 

1. Een kind heeft een gewicht conform de gewichtenregeling als: 
- Eén van de ouders maximaal LBO/ VBO, praktijkonderwijs of VMBO basis- of 

kaderberoepsgerichte leerweg hebben gevolgd; 
- Bij eenoudergezinnen is het opleidingsniveau bepalend van de ouder die belast is met de 

dagelijkse verzorging van het kind; 
- Professionele inschatting blijft rol spelen bij dit criterium. 

 
2. Is de thuistaal anders dan Nederlands of dialect 

 
3. Een achterstand in spraaktaalontwikkeling wordt op het consultatiebureau vastgesteld conform de 

hiervoor geldende richtlijnen van het Van Wiechenschema (ontwikkelingsonderzoek). Dit schema is 
hierbij leidend. 

 
4. PSZ of het KDV kunnen op basis van observaties in de groep een peuter verwijzen naar het 

consultatiebureau om alsnog een indicatie voor VVE af te geven. De arts en/of verpleegkundige 
beoordeelt deze vraag en gaat indien nodig over tot indicatie/verwijzing. 

 
Indicatie vanuit de GGD (contra-indicaties) als: 

• Zintuigelijke problemen (doof, blind). Bij dergelijke problemen is meer specialistische hulp nodig. 

• Ernstige fysieke beperkingen, bijvoorbeeld spasmen en ernstige epilepsie. Ook hiervoor zijn 

andere instanties beter geëquipeerd. 

• Duidelijke cognitieve beperkingen, bijvoorbeeld lage tot zeer lage intelligentie. 
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1.5 Oudercontacten  
Bij ‘t Kruimeltje wordt veel waarde gehecht aan goede contacten met ouders. Zo worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd voor ouders zoals ouderavonden en inloopspreekuren. Ook worden ouders 
gestimuleerd zoveel mogelijk activiteiten met hun kinderen te ondernemen. Bij elk thema ontvangen 
ouders tips hoe ze hun kind extra kunnen stimuleren in hun ontwikkeling. Dat kan op diverse gebieden 
zijn zoals taal (bijvoorbeeld: veel voorlezen), als motoriek (bijvoorbeeld: brooddeeg maken samen met je 
kind). 
 
Start bij de peuteropvang 
De pedagogisch medewerkers streven naar een neutrale blik op peuters die ’t Kruimeltje voor het eerst 
bezoeken. Als er bijzonderheden zijn horen ze dat graag van ouders, maar afgezien daarvan vormen ze 
het liefst hun eigen beeld van een peuter. Indien zij in een later stadium toch vragen hebben nemen ze 
hierover met ouders contact op. Als een peuter de peuteropvang voor het eerst bezoekt krijgen de ouders 
de mogelijkheid om een tijdje te blijven. Op deze wijze krijgen de kinderen de kans op een rustige wijze 
aan de nieuwe situatie, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen te wennen. 
 
Mentoraat 
Vanaf 1 januari 2018 heeft elke peuter een mentor gekregen. Dit is een van de pedagogische 

medewerkers van de groep. Deze mentor volgt structureel de ontwikkelingen van het kind en houdt ook 

het dossier van het kind bij, met daarin alle gegevens betreffend de ontwikkeling van het kind. Verder is 

zij het eerste aanspreekpunt voor de ouders. De ouders ontvangen bij de start van de peuter op de 

peuteropvang een kaartje met de naam en e-mailadres van de mentor van het kind, zodat zij de mentor 

altijd kunnen bereiken als dat nodig is.  

Deze mentor heeft tijdens de periode dat het kind de peuteropvang bezoekt drie contactmomenten met 

de ouder(s), namelijk: 

• Het intakegesprek. Hierbij zal het intakeformulier worden ingevuld en besproken. Dit gesprek 
vindt plaats bij start van het kind op de peuteropvang; 

• Tussentijdse evaluatie. Hierbij wordt de ontwikkeling van het kind besproken naar aanleiding van 
de resultaten van het kind volgsysteem. Dit gesprek vindt plaats nadat uw kind 3 jaar is 
geworden; 

• Eindgesprek. Hierbij zal het overdrachtsformulier, bestemd voor de basisschool, besproken 
worden. Dit gesprek vindt plaats in de maand voordat uw kind de peuteropvang verlaat. 

 
 
Ouderavonden 
Ouderavonden worden gemiddeld een keer per 1½ jaar georganiseerd. Tijdens de ouderavond komen 
diverse onderwerpen aan bod.  
 
Inloopspreekuur 
De inloopspreekuren worden verzorgd door de JGZ-verpleegkundigen van het consultatiebureau. Zij zijn 
ongeveer eenmaal per twee maanden voor ouders aanwezig op de verschillende groepen van de 
peuteropvang. Ouders kunnen met de meest uiteenlopende vragen terecht bij de verpleegkundige. 
Voorbeelden zijn vragen over opvoeding en omgang met peuters of inentingen en voeding.  

 
Kerstviering 
Elk jaar vieren we samen met ouders het Kerstfeest op de peuteropvang. Ouders worden hiervoor 
uitgenodigd door de pedagogisch medewerkers van de groep. 
 
Activiteiten van ’t Kruimeltje 
Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten bij ‘t Kruimeltje. Bij elk thema 
krijgen de kinderen een Peuterpost mee naar huis. Deze staat ook op de website van de peuteropvang. 
In deze Peuterpost wordt uitgelegd wat het thema is en welke activiteiten daarbij passen. Ook de 
woordenschat behorend bij het thema en de liedjes staan in de Peuterpost. Verder worden de 
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Bijbelverhalen en de liedjes die hierbij horen beschreven. Tevens krijgen ouders tips voor het lezen van 
boekjes en andere activiteiten.  
Bij een themagericht uitstapje is de hulp van ouders vaak meer dan welkom. Hierover krijgen de ouders 
dan vooraf bericht. Mochten pedagogisch medewerkers bepaalde materialen nodig hebben dan wordt 
ook de hulp van ouders gevraagd. 
 
Informatie 
Naast persoonlijk contact met de ouders, vinden de pedagogisch medewerkers van ‘t Kruimeltje het 
belangrijk om ouders goed te informeren over de werkwijze en de regels die op de peuteropvang gelden. 
Bij de inschrijving wordt dan ook met de ouders een gesprek gevoerd, waarbij het informatieboekje 
doorgenomen wordt. Ouders worden tijdens het gesprek in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Dit 
kunnen zij ook doen door contact op te nemen met een medewerker van de peuteropvang, welke 
genoemd worden op de achterkant van het informatieboekje.  
Ten tijde dat de peuter op de peuteropvang zit, kunnen de ouders informatie vinden op de website 
(www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl). Hierop staat de algemene informatie vermeld. Ook de Peuterpost, 
foto’s, klachtenjaarverslagen, pedagogisch beleidsplan en inspectierapporten kunnen ouders hier inzien. 
 
De meeste kinderen hebben te maken met twee wettelijke vertegenwoordigers; in de meeste gevallen de 
ouders van het kind. ‘t Kruimeltje heeft een wettelijke verplichting deze beide personen van informatie te 
voorzien. Dit houdt in dat de pedagogisch medewerkers beide personen informatie geven over het kind, 
wanneer zij hierom vragen. In hoofdzaak gaat de organisatie er vanuit dat de wettelijke 
vertegenwoordigers de informatie, welke wordt gegeven door de peuteropvang over bijvoorbeeld 
activiteiten of de voortgang van de peuter, met elkaar delen. Indien er sprake is van bijvoorbeeld een 
scheiding, gaat de peuteropvang hier ook vanuit. Indien de wettelijke vertegenwoordigers persoonlijk 
informatie hierover wensen, dan dienen zij dit zelf aan te geven bij de pedagogisch medewerker(s). 
 
Indien het noodzakelijk is dat derden informatie over het kind ontvangen (bijvoorbeeld de Raad van de 
Kinderbescherming, JGZ of een school), dan dienen de wettelijke vertegenwoordigers een schriftelijke 
verklaring te overleggen aan ’t Kruimeltje. Met daarin genoemd dat zij toestemming geven voor het 
verstrekken van gegevens aan de betreffende instantie/personen. ‘t Kruimeltje zal de wettelijke 
vertegenwoordigers inhoudelijk informeren over de gegevens welke zij aan de betreffende derde partij 
heeft verstrekt. 
 

1.6 Oudercommissie 
‘t Kruimeltje vindt het belangrijk om ouders inspraak te geven in belangrijke beleidskwesties. Daarom 
hebben wij per vestiging een zelfstandige oudercommissie die advies geeft en instemmingsrecht heeft 
wat betreft het algemeen beleid van de peuteropvang. De oudercommissie komt jaarlijks twee keer bij 
elkaar. Ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact op nemen met de coördinator. 
  

http://www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl/
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2.Visie en doelen 

In dit hoofdstuk komen de visie van ‘t Kruimeltje en haar doelen aan bod. De visie op opvoeden en 
ontwikkeling van peuters is gemaakt door pedagogisch medewerkers in samenwerking met het bestuur 
en is uiteindelijk vastgesteld door het bestuur. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de grondslagen in 
onze statuten. 
De grondslag in onze statuten is als volgt: 
Art. 2  
“De stichting is gegrond op de onveranderlijke waarheden in Gods Woord geopenbaard en ontleent aan 
dat Woord de beginselen voor de opvoeding der kinderen, overeenkomstig de onverkorte en 
onveranderde drie formulieren van enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht 
in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien” 
 
Voortvloeiend uit deze grondslag is onze visie op opvoeden en de ontwikkeling van peuters als volgt: 
 

2.1 De visie van ‘t Kruimeltje 
Visie op de ontwikkeling van peuters  
De peuteropvang heeft een opvoedingsondersteunende taak, aansluitend op de thuissituatie. Bij de doop 
beloven ouders hun kinderen in de Christelijke leer naar hun vermogen te onderwijzen of te doen (en 
helpen) onderwijzen. Opvoeden is het (be)geleiden tot een zelfstandig, God naar Zijn Woord dienend 
kind. Het is een ontwikkelen van een levenshouding, overeenkomstig de normen en waarden vanuit Gods 
woord. We doen dit door er met de kinderen over te praten, te vertellen uit de Bijbel en voorbeelden te 
geven bijvoorbeeld tijdens of n.a.v. spelsituaties. De hoofdregels vinden we in de ‘Wet der tien geboden’, 
samengevat: God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf.  
Wij vinden van belang dat het pedagogisch klimaat op Kruimeltje zo is dat het kind ervaart dat de 
Christelijke levensbeschouwing in de praktijk functioneert. Dit zal te merken zijn in een wederzijds gevoel 
van vertrouwen, het bieden van een juist gedoseerde ondersteuning en het ervaren van een uitdaging om 
te leren. Elk kind moet zijn eigen plekje in de groep kunnen vinden. Er moet aandacht zijn voor ieder kind. 
Bij jonge kinderen is er een eenheid in denken, handelen en voelen. Ook het geweten wordt gevormd. Er 
is een ontwakend besef van goed en kwaad.  
 
Visie op opvoeden  
In praktische zin biedt Kruimeltje een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving aan. Via spel 
ontwikkelen en leren jonge kinderen. Er worden passende activiteiten en passend spelmateriaal 
aangeboden. Elk kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo te 
ontwikkelen. Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en pedagogisch medewerkers vergroten 
zij hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische mogelijkheden en groeien ze in sociaal vaardig 
gedrag. De ontwikkeling van het kind wordt als het ware ‘uitgelokt’. De pedagogisch medewerker volgt 
het ontwikkelingsproces en probeert het kind een stapje verder te brengen. Geprobeerd wordt om in te 
spelen op wat het kind aangeeft. We noemen dit ontwikkelingsgericht werken. 
Uitdragen van de visie op opvoeding en ontwikkeling in de praktijk. Peuteropvang ‘t Kruimeltje doet dit als 
volgt: 
 

- We vertellen elk dagdeel (een stuk van) een Bijbelverhaal; dat begint klein op de peuteropvang 
en wordt op de basisschool uitgebreider. Het is belangrijk te vertellen van de liefde van Jezus en 
de Heere God.  

- We volgen een Bijbelrooster 
- We bidden elk dagdeel met de kinderen; daarbij bidden we ook bijvoorbeeld voor geboortes, 

ziekte en andere dingen die de kinderen meemaken 
- We zingen Christelijke (bij het thema passende) liedjes 
- We houden rekening met ons taalgebruik  
- We hebben respect voor elk kind 
- We kijken en volgen de kinderen 
- We houden het welbevinden en de veiligheid van de kinderen in de gaten 
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- Binnen het team zijn we respectvol en eerlijk naar elkaar 
- We schenken aandacht aan de Christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen 
- We proberen een voorbeeld te zijn voor de kinderen in hoe wij ons gedragen 
- We houden rekening met de leeftijd van de kinderen 

 
Wij ervaren het als een voorrecht om op een Christelijke peuteropvang te werken; wij kunnen ons geloof 
hier uitdragen. 

  

2.2 De pedagogische doelen 
Vanaf augustus 2010 geldt voor peuterspeelzalen een wettelijk kader van vier pedagogische basisdoelen. 
Naast deze basisdoelen worden er tevens vanuit Startblokken vier doelen nagestreefd. 
Deze komen grotendeels overeen met de basisdoelen en door ze samen te voegen wordt er bij 
peuteropvang ’t Kruimeltje gewerkt aan 6 pedagogische doelen die hieronder in het kort op een rijtje 
staan.  
  
1. De voorwaarden, het creëren van emotionele veiligheid  
In de eerste plaats moet ervoor gezorgd worden dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd 
voelen. In hoofdstuk 5 wordt dit doel verder uitgewerkt. 
 
2. Het ontwikkelen van persoonlijke competentie  
Met het begrip ‘persoonlijke competentie’ wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zelfstandigheid, 
zelfvertrouwen, openheid, creativiteit. In hoofdstuk 6 leest u meer terug over dit basisdoel.  
 
3. Het ontwikkelen van sociale competentie.  
Het begrip ‘sociale competentie’ omvat een breed scala aan sociale kennis en vaardigheden. 
Peuters leren samenspelen en samenwerken met andere kinderen. In hoofdstuk 6 wordt hier dieper op in 
gegaan.  
 
4. Het eigen maken van normen en waarden  
Iedere cultuur kent haar eigen normen en waarden. Kinderen moeten de kans krijgen om zich deze eigen 
te maken. Hoofdstuk 7 is gewijd aan dit vierde basisdoel. 
 
5. Communicatie  
Voor jonge kinderen is het van belang om met anderen te communiceren en hier zowel talige als niet-
talige middelen voor in te leren zetten. Hierdoor ontstaat er een basis om hun taalvaardigheden uit te 
breiden.  
 
6. Taalontwikkeling 
Taalvaardigheden zijn nodig om op zowel het gebied van communiceren als sociale vaardigheden verder 
te kunnen komen. Door middel van taal leren kinderen steeds beter op actieve wijze deel te nemen aan 
het leven in een groep.  
 
Er zijn aparte hoofdstukken gewijd aan de eerste vier doelen. Communicatie en taalontwikkeling zijn in 
deze hoofdstukken verweven. 
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3.  Emotionele veiligheid 

De pedagogisch medewerkers van ‘t Kruimeltje vinden het belangrijk om een kind op emotioneel gebied 
te ondersteunen en een kind emotionele veiligheid te bieden. Dit draagt namelijk bij aan het welbevinden 
van een kind.  
Het is belangrijk dat een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, want dan kan een kind zich optimaal 
gaan ontwikkelen. Als een kind zich niet veilig voelt, kan het niet leren of zich ontwikkelen, op welk gebied 
dan ook. Emotionele veiligheid bieden is dan ook de basis van het peuterwerk. 
Op ‘t Kruimeltje zorgen vaste pedagogisch medewerkers op een groep, de ruimte, aanwezigheid van 
andere kinderen, activiteiten en het spelmateriaal ervoor dat een kind zich veilig voelt of gaat voelen op 
de groep.  
 

3.1 Pedagogisch medewerker - kind interactie 
De pedagogisch medewerker biedt veiligheid en vertrouwen aan een kind. Dit gebeurt op verschillende 
manieren. 
 
Als een kind met de ouders voor het eerst op ‘t Kruimeltje komt, krijgt het volop de gelegenheid om eerst 
rond te kijken en te wennen aan de nieuwe omgeving. De pedagogisch medewerker zal het kind 
aandacht geven, en proberen om zijn vertrouwen te winnen. Dit kan op verschillende manieren; 
Door op gelijke hoogte met het kind te praten of te spelen. Door bijvoorbeeld op je hurken bij een kind te 
gaan zitten, of samen aan tafel te gaan zitten, maar ook door samen het lokaal en de verschillende 
hoeken te gaan bekijken. Verder zal de pedagogisch medewerker het kind persoonlijk met zijn naam 
aanspreken bij binnenkomst. Dat geeft een gevoel van bekendheid. 
De pedagogisch medewerker blijft bij het kind in de buurt, zodat een kind weet dat de pedagogisch 
medewerker altijd aanspreekbaar is voor hem. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ze dicht bij 
het kind is als ze met hem communiceert, en zal het kind troosten of op schoot nemen als een kind 
verdrietig is. De pedagogisch medewerker zal daarbij proberen het kind op zijn gemak te stellen. Op deze 
manier probeert de pedagogisch medewerker het kind gerust te stellen en aan het kind te laten zien dat 
ze er voor hem is.  
 
De pedagogisch medewerker toont interesse in de kinderen. Ze luistert als het kind wat verteld en stelt 
vragen. Ze leert de kinderen dat ze bijvoorbeeld in de kring soms op hun beurt moeten wachten, en als 
ze bijvoorbeeld buiten spelen, dat ze dan moeten wachten op een fietsje. Ondertussen kan ze het kind 
iets anders aanbieden. 
Ze zal haar aandacht over alle kinderen verdelen, daarbij er rekening mee houdend dat ieder kind uniek 
is en een andere aanpak nodig heeft. Het ene kind is gebaat bij duidelijkheid en structuur, het andere 
kind heeft een rustige benadering nodig. De pedagogisch medewerker zal ieder kind benaderen op een 
manier die bij het kind past en afhankelijk van de situatie waarin het kind zich bevindt. Daarbij wil de 
pedagogisch medewerker ervoor zorgen dat elk kind zijn plekje kan vinden in de groep. Voor rustige 
kinderen bijvoorbeeld een rustig plekje creëren in het lokaal zodat zij daar kunnen spelen. Verder kan dit 
door samen met de verschillende groepjes kinderen te gaan spelen, zodat de kinderen elkaar ook goed 
leren kennen.  
Pedagogisch medewerkers willen het kind ondersteunen in de problemen die het kind tegen kan komen. 
Dit kan door woorden te geven aan de gevoelens en emoties die het kind heeft. De pedagogisch 
medewerker zal proberen zich te verplaatsen in het kind en er samen met het kind over praten.  
Als kinderen een conflict of meningsverschil hebben zal de pedagogisch medewerker eerst kijken of de 
kinderen het samen op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan zal de pedagogisch medewerker de kinderen 
helpen door te verwoorden wat er aan de hand is en de kinderen te vragen hoe dit op te lossen. Ze laat 
de kinderen samen overleggen. Daarbij worden dan duidelijke afspraken gemaakt.  
Pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk dat een kind leert voor zichzelf op te komen, maar ook 
dat een kind leert om bijvoorbeeld speelgoed te delen met andere kinderen. Daarbij willen ze de kinderen 
ook leren om voor zichzelf op te komen. Dit doen ze door de situaties die voorvallen uit te leggen en 
daarna samen te bekijken hoe ze die oplossen. Daarbij wordt uitgelegd hoe en waarom bepaalde dingen 
zo gebeuren.  
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3.2 Groepsruimte 
De ruimte is zodanig ingedeeld dat de pedagogisch medewerker het overzicht kan houden op wat de 
kinderen aan het doen zijn. Ook is het belangrijk dat het overzichtelijk is voor de kinderen. Deze 
overzichtelijkheid wordt gecreëerd door hoeken in het lokaal waar kinderen rustig en ongestoord kunnen 
spelen. Er is een open ruimte waar kinderen met grotere materialen kunnen spelen. Het meubilair en 
materiaal zijn geschikt voor peuters. 
 

3.3 De groep 
Op ‘t Kruimeltje komen de kinderen in vaste groepen. De kinderen kunnen elkaar goed leren kennen en 
zich vertrouwd bij elkaar gaan voelen. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat een kind zich veilig 
voelt op zijn eigen groep door aanspreekbaar en beschikbaar voor de kinderen te zijn.  
De pedagogisch medewerker zal de kinderen stimuleren met elkaar te spelen. Ze kan dit samen spelen 
begeleiden door zelf mee te spelen, of door zelf het spel op te zetten en de kinderen erbij te roepen. Ze 
probeert de kinderen te stimuleren zelf te gaan spelen, maar zal ook spelmogelijkheden inbrengen om de 
kinderen tot spel te brengen. Zij vindt het belangrijk dat kinderen samen of naast elkaar spelen, want 
kinderen leren erg veel van elkaar. Kinderen zullen ook zelf hun ‘eigen vriendjes’ opzoeken en samen 
gaan spelen. De pedagogisch medewerker zal dit stimuleren en in goede banen leiden. Zij zal 
bemiddelen in situaties waarin kinderen het niet met elkaar eens zijn, en hun zelfstandigheid stimuleren 
door het hen zelf op te laten lossen. Lukt dit niet dan zal zij hen helpen door voorstellen te doen hoe het 
wel opgelost kan worden. Elk kind wordt daarbij in zijn waarde gelaten. 
 

3.4 Activiteiten 
Er zijn activiteiten die elke dag terugkeren op de vaste momenten; zoals de dag beginnen met de kring, 
Bijbelverhaal vertellen, drinken en fruit eten en het afsluiten in de kring. Een kind leert de dagelijkse 
terugkerende routines en weet dan ook wat er van hem verwacht wordt. Dit geeft duidelijkheid en dat 
biedt weer veiligheid. 
Groep gebonden activiteiten en kringgesprekken worden aangeboden in de sfeer van het thema wat op 
dat moment behandeld wordt. Een kind weet dan wat hij kan verwachten. 
Kinderen mogen zelf tijdens het vrij spelen hun eigen spelletjes en activiteiten kiezen. Lukt dit niet, dan 
zal de pedagogisch medewerker hem helpen om een spelletje of activiteit te kiezen. Ze mogen zo vaak 
wisselen van spel als ze zelf willen. De pedagogisch medewerker stimuleert het kind naarmate het ouder 
wordt wel om eerst dat af te maken waar het mee bezig is, voor het wat anders gaat doen. Ze probeert de 
kinderen te leren om wat langer met het een of ander te spelen. Lukt het niet, dan zal de pedagogisch 
medewerker proberen om met wat hulp het kind toch te stimuleren het spel af te maken. Speelt een kind 
telkens met hetzelfde speelgoed of in dezelfde hoek dan zal de pedagogisch medewerker op een 
gegeven moment proberen het kind te stimuleren met iets anders te gaan spelen. Dit door bijvoorbeeld 
het kind uit te dagen met ander speelgoed of door het kind nieuwsgierig te maken naar een andere hoek.  
Verder willen de pedagogisch medewerkers de kinderen leren dat ze eerst opruimen waar ze mee 
gespeeld hebben, alvorens wat anders te gaan pakken. Lukt dit niet zo goed dan zal de pedagogisch 
medewerker hierbij helpen. Daarbij wordt telkens benadrukt dat als je klaar bent met spelen, het 
speelgoed weer in de kast gaat waar het hoort.  
De pedagogisch medewerker wil de kinderen leren netjes met het materiaal om te gaan. Dus niet ermee 
gooien, kapot maken of erbovenop gaan staan.  
Als kinderen het spelen moeilijk vinden, dan zal de pedagogisch medewerker het kind helpen door het 
eerst samen te doen. De pedagogisch medewerker zal de verschillende mogelijkheden van het materiaal 
laten zien, wat je ermee kan, en het samen met het kind doen. Zij zal dit blijven herhalen tot het kind het 
uiteindelijk zelf zal kunnen. 
De pedagogisch medewerkers moeten erop letten dat de kinderen leren ‘samen’ spelen, rekening houden 
met elkaar en respect hebben voor elkaar. Verder is het belangrijk dat elk kind bij het spel wordt 
betrokken. Hiervoor creëert de pedagogisch medewerker een uitdagende, stimulerende en veilige 
belevingswereld voor het kind. Zij zal proberen deze belevingswereld bij elk individueel kind aan te laten 
sluiten. 
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4. Persoonlijke en sociale ontwikkeling 

De persoonlijkheid van een mens wordt gevormd door zijn karakter, temperament en de verschillende 
kwaliteiten (dingen die je goed kunt) die een mens bezit. Er is een voortdurende wisselwerking tussen 
een persoon en de situatie waarin hij of zij zich bevindt. 
De groei van de persoonlijkheid gebeurt door rijping en door leren van alles om je heen. De 
persoonlijkheidsontwikkeling van een jong kind verloopt volgens verschillende fases. Deze fasen hebben 
een vaste volgorde en vinden ongeveer op dezelfde leeftijd plaats. 
De eerste fase is de babytijd; die loopt van 0 tot ongeveer 1 jaar. 
De tweede fase is de peutertijd; die loopt van ongeveer 1 jaar tot 3 jaar, en de peuters maken daarin een 
snelle ontwikkeling door. Ze krijgen een eigen persoonlijkheid en een eigen wil. Daardoor krijgen ze grip 
op de wereld om hen heen.  
De volgende fase is de kleutertijd; deze loopt van 3 tot 6 jaar. In deze kleutertijd ontdekt een kind wat 
voor persoonlijkheid hij heeft. Hij ontwikkelt zich in vele opzichten, er ontstaat een persoonlijk geweten, 
en de normen en regels van de ouders worden eigen gemaakt. 

4.1 Pedagogisch medewerker - kind interactie 
Als eerste is het erg belangrijk om een veilige en vertrouwde situatie voor elk kind te creëren op de 
peuteropvang. Dit zodat een kind zich durft te geven en zich kan ontwikkelen. De pedagogisch 
medewerkers van de peuteropvang zullen er alles aan doen om een kind een veilig plekje te bieden in de 
groep. Zodra dat zo is, kan een kind zijn persoonlijkheid verder ontwikkelen. 
Er zijn een aantal persoonlijkheidskenmerken die de pedagogisch medewerkers erg belangrijk vinden om 
te stimuleren bij kinderen. 
 
De pedagogisch medewerker werkt op verschillende manieren aan het zelfvertrouwen, de  
zelfredzaamheid, zelfstandigheid en weerbaarheid van een kind.  
Dit doet de pedagogisch medewerker door: 

- Het kind positief te benaderen en complimenten te geven. 

- Het kind laten merken dat je hem de moeite waard vindt en serieus neemt wat een kind zegt of 
doet.  

- Het kind waarderen zoals een kind zelf is (in zijn waarde laten) en ruimte geven voor een eigen 
mening. 

- Het kind aanmoedigen en de vrijheid geven om zelf ‘problemen’ op te lossen en zorgen dat er 
‘succesmomenten’ in een activiteit zitten.  

- Het kind te stimuleren zelf na te denken en oplossingen voor ‘problemen’ te zoeken, maar altijd in 
de buurt zijn voor ‘een helpende hand’. 

- Het kind zelf laten doen wat het zelf kan en niet te snel dingen overnemen. 

- Het kind het gevoel geven dat het zelf heel veel kan, daar vertrouwen in hebben, daardoor krijgt 
een kind vertrouwen in zichzelf en kan het trots zijn op zichzelf. 

- Het kind stimuleren voor zichzelf op te komen, door hem zelf na te laten denken over de situatie, 
en hem daarbij helpen door te vertellen wat je ziet. 

- Elk kind zijn verhaal laten doen en oprecht luisteren.  
 
De pedagogisch medewerker werkt ook aan het rekening houden met anderen en behulpzaam zijn 
(sociaal zijn). Dit doet de pedagogisch medewerker door: 

- Kinderen samen dingen te laten doen, samen te laten spelen.  

- Kinderen te stimuleren elkaar te helpen.  

- Het kind te leren om te luisteren naar andere kinderen bijvoorbeeld in de kring. 

- Het kind te leren dat je soms op je beurt moet wachten bijvoorbeeld bij een spelletje. 

- Het kind vragen om iets voor een ander kind te doen als dat kind iets niet lukt, bijvoorbeeld een 
lijmpotje open maken. 

- Kinderen complimenten te geven in de groep als ze goed meedoen, fijn samen spelen, andere 
kinderen helpen.  
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- Proberen kinderen zelf de conflicten op te laten lossen, door te benoemen wat je ziet, en te 
vragen hoe ze het op willen lossen. Of uiteindelijk de oplossing aandragen. 

 
Verder vinden de pedagogisch medewerkers het belangrijk dat kinderen betrokken zijn, goed luisteren 
en goed naar elkaar luisteren.  
Dit stimuleert de pedagogisch medewerker door: 

- Het kind te leren luisteren naar de regels die binnen de groep gelden; bijvoorbeeld niet op tafel 
klimmen, geen speelgoed kapot maken of elkaar slaan. 

- De kringgesprekken interessant en aansluitend aan de leefwereld van het kind te houden, door 
bijv. vragen te stellen, maar ook door de kinderen hun eigen verhaal te laten vertellen. 

- Het kind na een kringgesprek te vragen waar het over ging, of een kind het verhaal na laten 
vertellen.  

- De kinderen leren op hun beurt te wachten en te luisteren naar de andere kinderen door bijv. te 
moeten wachten tot een ander kind klaar is met praten. 

- Grenzen te stellen aan wat wel en niet mag in de kring, bijv. blijven zitten op je stoel. 

- Kinderen uit te dagen mee te doen in de kring, en dit telkens opnieuw te proberen, ook als een 
kind dit ‘eng’ of moeilijk vindt. Complimentjes geven als het dan wel lukt. 

 
Pedagogisch medewerkers vinden het ook belangrijk om kinderen te leren genieten, vrolijk te zijn en 
spontaan. 
Dit stimuleert de pedagogisch medewerker door: 

- Met de kinderen ‘grapjes’ te maken. 

- Samen met het kind een leuke activiteit doen; dat kan individueel, maar ook in een groepje; 
bijvoorbeeld een spelletje samen doen of gezellig voorlezen.  

- Het kind zichzelf laten zijn zodat het zich vertrouwd voelt. 

- Als pedagogisch medewerker laten zien dat je geniet van de kinderen, zelf vrolijk te zijn en 
spontaan reageren.  

 

4.2 Groepsruimte 
De pedagogisch medewerker stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen door: 

- De ruimte zo in te richten dat de kinderen zelf materialen kunnen pakken uit de (lage) kasten. 

- De kinderen zelf hun spelletjes te laten kiezen. 

- De kinderen zelf naar het toilet te laten gaan als ze dit kunnen en dit op afstand begeleiden.  

- Verschillende hoeken in het lokaal te creëren die verschillende vaardigheden van de kinderen 
vragen. 

- De hoeken te veranderen, passend bij het thema wat op dat moment behandeld wordt.   

4.3 De groep 
De pedagogisch medewerker vindt onderlinge contacten erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van 
een kind. Een kind leert zo al omgaan met groepsgenoten, en hoe het zich in een groep kan gedragen, 
en wat er van hem verwacht wordt. 
 
De pedagogisch medewerkers van ‘t Kruimeltje vinden het belangrijk dat de kinderen leren rekening te 
houden met anderen, behulpzaam te zijn, weerbaar te zijn en betrokken te zijn  
Dit stimuleert de pedagogisch medewerker door: 

- Kinderen te leren elkaar te helpen, bijvoorbeeld als iets niet lukt, vragen of een ander kind wil 
helpen. 

- Kinderen te leren duidelijk te maken wat ze willen door taal, maar ook non-verbaal en daar ook 
duidelijk over te zijn (voor zichzelf opkomen). 

- Kinderen te laten samenspelen door bijv. een spelletje te doen. Het kind leert wachten op de 
beurt, maar ook kijken en meedoen met de andere kinderen. 

- Kinderen te leren luisteren naar elkaar in de kring. Als iemand een verhaaltje vertelt, luister je en 
mag jij misschien daarna wat vertellen.  
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- Kinderen te stimuleren op elkaar te reageren in de kring door bijv. vragen te stellen. 
 

4.4 Activiteiten 
De pedagogisch medewerkers organiseren op een dag verschillende activiteiten waaraan de kinderen 
mee kunnen doen en waardoor een kind zijn persoonlijkheid verder kan ontwikkelen. De pedagogisch 
medewerker wil het kind graag leren om goed te luisteren, creatief te zijn, netjes te zijn, af te maken 
waar je mee bezig bent, nieuwsgierig en betrokken zijn, maar ook zelfstandigheid te stimuleren. 
Dit doet de pedagogisch medewerker door: 

- Een kind activiteiten te laten doen die het leuk vindt, en waar hij zich in kan uiten. Bijv. verven, 
kleuren, kleien. 

- Themagerichte activiteiten aan te bieden die het kind nieuwsgierig maken en het kind de 
gelegenheid bieden zich creatief te uiten. Ook leert een kind daardoor de wereld om zich heen te 
ontdekken en daardoor krijgt hij meer grip op zijn omgeving. 

- Materialen aan te bieden die het kind zelf kan pakken en kan gebruiken om creatief bezig te zijn.  

- Mee te spelen in de verschillende hoeken. Kinderen leren hierdoor hun spel uit te breiden en op 
andere manieren te spelen.  

- Kinderen eerst zelf dingen te laten proberen. Dit bevordert de zelfstandigheid en levert 
succeservaringen als het goed lukt. 

- Kinderen leren zorgvuldig met materiaal om te gaan, en bijv. niet gooien met spullen en opruimen 
als je klaar bent met spelen/knutselen.  

 
Door veel te herhalen, maar ook nieuwe dingen uit te proberen, probeert de pedagogisch medewerker de 
kinderen te stimuleren om zelf oplossingen te zoeken. Met als kindergericht doel om zelfstandig te 
worden, daarbij rekening houdend met andere kinderen in de groep.  
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5. Normen, waarden en cultuur 

Een samenleving kent vaak meerdere culturen. Iedere cultuur kent zijn eigen normen en waarden; 
opvattingen over wat goed of slecht is, zijn eigen overtuigingen, regels voor gedrag en ideeën over wat 
belangrijk is om na te streven.  
Waarden zijn maatstaven waarmee we het gedrag van onszelf en dat van anderen beoordelen. Met 
behulp van waarden beoordelen we of we iets goed of slecht vinden. Uit een waarde komen vaak 
meerdere normen voort. Normen zijn opvattingen over hoe mensen zich horen te gedragen. Het zijn 
regels voor het gedrag van mensen. 
Op jonge leeftijd kunnen kinderen al leren zich aan regels te houden. Vanaf het derde jaar krijgen de 
meeste kinderen besef wat van wat goed of slecht is. Kinderen gaan hun eigen gedrag evalueren en zijn 
hier wel of niet tevreden over. Ze leren ook gevoelens als trots of schaamte kennen. Ze zijn blij als iets 
gelukt is, maar reageren met schaamte als ze per ongeluk iets kapot gemaakt hebben.  
Op een peuteropvang komt een kind in aanraking met verschillenden aspecten van cultuur en de 
diversiteit van onze samenleving. In een groep doen zich regelmatig leermomenten voor zoals bij pijn of 
verdriet of bij conflicten tussen peuters onderling. Peuters ervaren grenzen van goed of minder goed en 
leren dat iedereen anders is. Echter leren we wel dat iedereen gelijkwaardig is.  

5.1 Pedagogisch medewerker - kind interactie 
De pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd in de groep 
voelt. Van daaruit kun je stimuleren dat een kind zich normen en waarden eigen maakt. De manier 
waarop een pedagogisch medewerker omgaat met een kind is per kind verschillend, elk kind is anders, 
maar ook afhankelijk van de situatie. Daarbij zijn er wel regels die voor iedereen gelden, maar het is 
afhankelijk van de situatie hoe daarmee omgegaan wordt. De pedagogisch medewerker probeert het kind 
wel uit te leggen waarom er bepaalde regels zijn en waarom een kind zich hier aan moet houden. Daarbij 
staat wederzijds respect en acceptatie voor elkaar voorop. De pedagogisch medewerker vervult een 
voorbeeldfunctie waardoor haar normen en waarden op een natuurlijke manier worden overgebracht op 
de groep. Daarbij vinden de pedagogisch medewerkers het belangrijk om eerlijk te zijn, rekening te 
houden met anderen om je heen en te luisteren naar elkaar. 
 

5.2 Groepsruimte 
Spelen en plezier hebben staat bij ‘t Kruimeltje voorop. Voor de peuters moet het bezoeken van de 
peuteropvang in de eerste plaats plezierig zijn. In de ruimte komt de peuter allerlei materialen en 
speelgoed tegen waar ze van alles mee kunnen doen. Daarbij stimuleert de pedagogisch medewerker 
het kind zich binnen de ruimte aan bepaalde regels en grenzen te houden. Ze wil de kinderen leren netjes 
om te gaan met materialen en meubilair. Dus ze wil de peuter leren dat spelmateriaal gebruikt wordt om 
mee te spelen, dat dit heel gelaten wordt en opgeruimd als je er niet meer mee speelt. Na een bepaalde 
tijd van spelen wordt alles samen opgeruimd.  
Ook buiten wordt er samen gespeeld met verschillende groepen. Daarbij leren de kinderen om op elkaar 
te wachten en samen te spelen met verschillend speelgoed. Ook komt hier het samen delen aan bod, net 
als binnen. 
 

5.3 De groep 
De pedagogisch medewerkers leren de kinderen binnen de groep om te gaan met waarden als ‘respect 
hebben voor elkaar en gelijkwaardigheid’. Dat betekent dat kinderen leren op elkaar te wachten, te 
luisteren naar elkaar, bijvoorbeeld in de kring, en elkaar niet te schoppen of slaan. De peuters leren 
omgaan met conflicten en de pedagogisch medewerker wil ze stimuleren hun “eigen” mening te geven en 
voor zichzelf op te komen.  
De pedagogisch medewerkers vinden het wel belangrijk dat de kinderen leren niet het spel van een ander 
te verstoren. Ze willen de peuter leren om dan te vragen of hij mee mag doen. Belangrijk is ook het 
samen spelen, samen delen. Kinderen kunnen leren dat er andere kinderen zijn waar ze rekening mee 
moeten houden. 
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Natuurlijk is het eigen maken van normen en waarden in een groep peuters vooral een streven dat niet 
altijd even goed lukt. Op deze manier wordt echter wel de basis gelegd voor het omgaan met andere 
kinderen en het leven in een groep. 
 

5.4 Activiteiten 
Pedagogisch medewerkers op ‘t Kruimeltje organiseren verschillende activiteiten voor de kinderen. 
Daarbij kunnen de kinderen normen en waarden, maar ook cultuur ervaren. De activiteiten passen zoveel 
mogelijk bij de belevingswereld van de peuter en passen in het thema wat op dat moment behandeld 
wordt. Bij het kiezen van de thema’s wordt gekeken naar wat de peuters op dat moment interessant 
vinden. Daar wordt op ingehaakt. De pedagogisch medewerkers proberen “volgend te spelen” met de 
kinderen en daarbij een stapje verder te gaan door het kind naar een volgend niveau in het spel te 
begeleiden. 
De peuters leren tijdens de activiteiten dat er regels zijn; zoals rekening houden met de ander, luisteren 
naar elkaar en op je beurt wachten.  
Kinderen kunnen tijdens de activiteiten leren van andere culturen. Ze leren dat er ook andere gebruiken 
zijn dan die ze thuis kennen. 
Activiteiten moeten in de eerste plaats plezierig zijn voor kinderen. Als dat zo is, dan komt het 
onderzoeken, ontdekken en ervaren vanzelf. 
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6. Randvoorwaarden 

6.1 Pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 
  
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig diploma volgens de CAO Kinderopvang en 
een geregistreerd ‘Verklaring Omtrent Gedrag’. Daarnaast beschikken alle medewerkers over taalniveau 
3F voor mondelinge taalvaardigheid. Verder zijn zij in het bezit van het certificaat StartBlokken of volgen 
op dit moment de opleiding hiervoor.  
De stagiaires hebben ook een geregistreerd ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en worden boventallig ingezet. 
Er zijn zowel stagiaires van het VMBO als van het MBO. Bij de begeleiding van een stagiaire wordt er 
gebruik gemaakt van een stagebeleid. Hierin staan de taken van de stagiaire beschreven. Dit stagebeleid 
ligt ter inzage op het kantoor op de hoofdlocatie. 
De vrijwilligers zijn allen in het bezit van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ en worden niet formatief ingezet 
(boventallig). Voor de vrijwilligers maken we gebruik van het vrijwilligersbeleid. Hierin staan de taken van 
de vrijwilliger beschreven. Het vrijwilligersbeleid ligt ter inzage op het kantoor op de hoofdlocatie. 
 
Alle pedagogisch medewerkers/vrijwilligers en stagiaires (die langer dan 2 weken stagelopen) worden per 
1 maart 2018 continu gescreend. Dit betekent dat zij actief worden gemonitord op strafbare feiten. Zij 
staan allen geregistreerd in het personenregister Kinderopvang. Indien men nog niet is ingeschreven in 
het personenregister Kinderopvang, mag nog niet worden begonnen met de (stage)werkzaamheden. 
 

6.2 BHV en EHBO 
Om de fysieke veiligheid van de peuters en medewerkers te waarborgen is er op elke groep minimaal 1 
medewerker aanwezig die in het bezit is van het diploma kinder-EHBO. Hiervoor wordt jaarlijks een 
bijscholing gevolgd. Ook zijn er tijdens de openingsuren altijd voldoende BHV-ers op locatie aanwezig 
om, indien nodig, bij calamiteiten op te treden. Ook de BHV-ers volgen een jaarlijkse bijscholing. 
 

6.3 Pedagogisch coach/beleidsmedewerker 
Vanaf 1 januari 2019 heeft ’t Kruimeltje een pedagogisch coach/beleidsmedewerker in dienst. Het doel 

van de pedagogisch coach is het bewaken van de kwaliteit van het functioneren van de pedagogisch 

medewerkers. De pedagogisch coach ondersteunt en motiveert hen in de dagelijkse werkzaamheden, 

waardoor de pedagogisch medewerkers zich professioneel verder kunnen ontwikkelen. De pedagogisch 

coach maakt de beroepskrachten bewust van gedrag en mogelijkheden. Zij zal hen motiveren om eigen 

initiatief en verantwoordelijkheid te nemen op de groepen, richting de kinderen en de ouders, binnen het 

team en naar elkaar.  

Verder zal de pedagogisch coach/beleidsmedewerker werkzaamheden uitvoeren op het gebied van 

bewaken van de pedagogisch beleid en kwaliteit binnen de peuteropvang en, indien nodig, ontwikkelen 

van nieuw pedagogisch beleid om peuters nog meer te stimuleren in hun ontwikkeling. 
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7. Achterwacht/ vierogenprincipe 

7.1 Achterwacht 

 
Er bevinden zich twee peuterspeellokalen in het gebouw aan de Zeven Peggenweg en in de 
Veeneslagen, die alle twee gedurende maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bezet zijn. Mocht in één 
van de lokalen plotseling een pedagogisch medewerker of vrijwilliger uitvallen, dan wordt een beroep 
gedaan op een pedagogisch medewerker of vrijwilliger uit een ander lokaal.  
Tijdens de peuteropvang uren zijn altijd minimaal twee volwassenen per lokaal aanwezig. Mocht 
plotseling één van deze volwassenen wegvallen, dan is nog een tweede persoon aanwezig.  
Verder kan men altijd beroep doen op een aantal pedagogisch medewerkers die dichtbij wonen. De 
pedagogisch medewerkers hebben de mobiele telefoonnummers van de pedagogisch medewerkers die 
ze kunnen vragen en die dan zo snel mogelijk komen. 
Is de afwezigheid vooraf bekend, dan wordt er inval geregeld. 

 

7.2 Vierogenprincipe 
 

Naar aanleiding van misstanden in de kinderopvang is er door de commissie Gunning een rapport met 
aanbevelingen geschreven voor de kinderopvang. Belangrijke aanbeveling in het rapport is: het vier ogen 
principe. Concreet houdt dit in dat pedagogisch medewerkers altijd te zien en/of te horen moeten zijn.  

Hoe geven wij het vier ogen principe vorm?  

* We werken altijd met 2 pedagogisch medewerkers op een groep en vaak is er ook nog een vrijwilliger 
aanwezig. 

* Onze gebouwen zijn transparant, de ruimtes zijn makkelijk benaderbaar, medewerkers lopen 
gemakkelijk bij elkaar binnen. 

* Wij werken in een open, professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde 
gedragingen binnen het werk aan te spreken zo laag mogelijk is. 

* Jaarlijks evalueren wij ons beleid ten aanzien van het vier ogen principe en waar nodig worden er extra 
maatregelen genomen. 
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8. Werkplan peuteropvang ‘t Kruimeltje 

Een ochtend of middag op peuteropvang ‘t Kruimeltje verloopt volgens een bepaald dagprogramma. Elke 
pedagogisch medewerker gaat hier flexibel mee om, maar onderstaande onderdelen zullen bijna elk 
dagdeel aan de orde komen. Door het dagprogramma op een bepaalde manier in te delen en te laten 
verlopen, weten kinderen waar ze aan toe zijn. Kinderen weten wat er te gebeuren staat, en dit geeft ze 
houvast gedurende het dagdeel. Ze weten wat er van hen wordt verwacht. Ook weten ze hierdoor wat ze 
van de pedagogisch medewerker kunnen verwachten.  
Het ochtendprogramma ziet er globaal als volgt uit: 
 

Tijd Activiteit 

08.30-09.00 Binnenkomst kinderen 
Vrij spelen 

09.00-09.15 Starten van de ochtend in de kring 
Bijbelverhaal  
Evt. fruit eten en drinken 

09.15-10.15 Vrij spelen 

10.15-11.15 Evt. fruit eten en drinken 
Themagerichte activiteit of  
naar buiten  

11.15-11.45 Themagerichte activiteit in de kring 
Ochtend afsluiten 

11.45 Naar huis 

 

Het middagprogramma ziet er als volgt uit: 

Tijd Activiteit 

13.00-13.30 Binnenkomst kinderen 
Vrij spelen 

13.30-13.45 Starten van de middag in de kring 
Bijbelverhaal 

13.45-14.45 Vrij spelen 

14.45-15.15 Drinken 
Themagerichte activiteit in de kring 
Middag afsluiten 

15.15 Naar huis 

 
*  De bovenstaande dagindeling ziet er veelal hetzelfde uit met uitzondering van feestjes of speciale uitstapjes. 

In dat geval worden ouders hier vooraf van op de hoogte gesteld.  
*  Peuters verlaten, onder begeleiding, de groepsruimte om buiten te spelen. 
*  Als er verjaardag- of afscheidsfeestjes worden gevierd, gebeurt dit tijdens het laatste kringmoment van 

11.30u. of 15.00u. In de paragraaf rituelen wordt hier verder op in gegaan. 
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9. De belangrijkste regels 

Hieronder staan de belangrijkste groepsregels van peuteropvang ‘t Kruimeltje.  
 
De algemene regels van ‘t Kruimeltje zijn: 

- Kinderen blijven in de kring zoveel mogelijk op hun stoel zitten. 

- Iedereen gaat voorzichtig met speelgoed of meubilair om. 

- Peuters mogen niet op de tafels zitten en niet klimmen op het meubilair. 

- Als een kind naar het toilet wil, vraagt hij aan de pedagogisch medewerker of dat mag. 

- Peuters gaan onder begeleiding naar het toilet. 

- Peuters wassen de handen na het toiletbezoek.  

- Er wordt niet gerend in de lokalen en op de gang. 

- Peuters blijven van de spullen af die op het bureau en in de kast van de pedagogisch 
medewerker liggen. 

- Peuters wassen hun handen voor het eten en drinken. 

- De pedagogisch medewerkers praten onderling waar de kinderen bij zijn uitsluitend Nederlands. 

- Fietsen worden vóór het ‘tweede’ hek geplaatst en niet op het plein. 
 
 
De sociale omgangsvormen binnen ’t Kruimeltje zijn: 

- Kinderen mogen elkaar geen pijn doen (verbaal en fysiek). 

- Peuters moeten respect hebben voor het spel van een ander en zullen dit niet verstoren. 

- Er wordt naar elkaar geluisterd en peuters laten elkaar uitpraten. 

- Als het ene kind iets van het andere kind wil (bijvoorbeeld speelgoed), kun je ze stimuleren dat 
aan elkaar te vragen. 

- Als een kind wil dat een ander kind met bepaald gedrag stopt, kun je ze stimuleren op een 
verbale manier duidelijk te maken dat ze iets niet leuk vinden. 

- Als een kind hulp nodig heeft, vraagt hij aan de pedagogisch medewerker om hem te helpen. 
 
 
Tijdens (spel)activiteiten gelden de volgende regels: 

- Als een kind met speelgoed wil spelen, dat een ander kind al heeft, leert hij op zijn beurt te 
wachten. De kinderen kunnen ook gestimuleerd worden samen te spelen of te delen. 

- Peuters hoeven niet perse mee te doen met een activiteit. Dit wordt natuurlijk wel gestimuleerd, 
maar als een kind echt niet wil, dan hoeft dat niet. 

- Het spelmateriaal is bedoeld om mee te spelen en de spullen worden heel gelaten.  

- Het (spel)materiaal uit de verschillende hoeken blijft zoveel mogelijk in de hoek waar het hoort. 
Hier kunnen echter wel uitzonderingen op gemaakt worden als het past in het spel.  

- Iedereen ruimt het speelgoed op, waar hij mee heeft gespeeld, op de daarvoor aangewezen 
plaats.  

- Tijdens activiteiten (bijvoorbeeld een knutselactiviteit aan tafel) waaraan niet alle kinderen tegelijk 
kunnen meedoen, leren ze op hun beurt te wachten. De pedagogisch medewerker roept het kind 
wanneer het aan de beurt is. 
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10. Rituelen 

Bij peuteropvang ‘t Kruimeltje wordt gewerkt met verscheidene rituelen. Per pedagogisch medewerker 
kan het verschillen welke vaste rituelen worden ingezet. Hieronder staan ze op een rijtje.  
 

• ’s Ochtends en ’s middags wordt er in de kring gestart met de dagritmekaarten en dan wordt er 
gebeden. Daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld en wordt er gezongen. Ook worden alle 
namen genoemd. Er wordt dan stil gestaan bij de eventuele afwezigheid van peuters of 
pedagogisch medewerkers.  

• Wanneer het tijd is om gezamenlijk op te ruimen wordt aan de hand van een liedje gezamenlijk 
opgeruimd, bijvoorbeeld ‘wij gaan opruimen’ of ‘even opruimen’. 

• De ochtend wordt afgesloten in de kring. De peuters krijgen een stukje appel en ranja. Ranja 
wordt uitgedeeld door de pedagogisch medewerker. Tijdens dit kringmoment wordt er een 
bijpassend liedje gezongen, bijvoorbeeld ‘lekker eten, lekker drinken’. 

• ‘s Middags krijgen de peuters alleen ranja.  

• Als een peuter zijn ranja heeft opgedronken mag hij de beker op het dienblad zetten. Dit dienblad 
staat op de grond of op een klein tafeltje in het midden van de kring. Er kan voor gekozen worden 
om de bekers door de peuters te laten sorteren op kleur, of om er een grote of op kleur kleinere 
torens van te stapelen. Dit kan wisselen per keer.  

• Tijdens het laatste kringmoment wordt er gebeden/afgesloten en kan er gekozen worden voor 
een (vast) afscheidsliedje. Bijvoorbeeld ‘Dag, dag allemaal’. 

• Bij het vieren van een verjaardag mag een kind (als hij dat wil) op de stoel staan of op de 
verjaardagsstoel zitten. Er worden dan verschillende verjaardagsliedjes gezongen. Ook wordt er 
een verjaardagsmuts gemaakt. 

• Bij het vieren van verjaardagen of afscheidsfeestjes mag een kind trakteren en daarna wordt er 
een bedankliedje gezongen. 

• Als papa of mama jarig is of er wordt een baby in het gezin geboren dan mag er een cadeautje 
gemaakt worden. 

 
Soms is er sprake van themagerichte rituelen. Bij bijvoorbeeld het thema herfst wordt een boswandeling 
gemaakt met de kinderen. Of met het thema Kerst wordt er een Kerstviering georganiseerd voor de 
kinderen samen met de ouders.  
Ook worden er elk jaar cadeautjes voor de ouders gemaakt met vader- en moederdag.  
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11. Activiteiten 

Thema’s 
Bij peuteropvang ’t Kruimeltje worden de activiteiten zoveel mogelijk georganiseerd in het kader van een 
thema. Dat thema kan gekozen worden naar aanleiding van de belevingswereld van een peuter of 
bijvoorbeeld het seizoen, maar wordt ook afgestemd op het programma van VVE-thuis. Bij het uitwerken 
van een thema houden de pedagogisch medewerkers rekening met de onderstaande punten.  
 

• Het doel van het thema; 

• De activiteiten die passen bij het thema;  

• SLO-doelen jonge kind, bij elk thema wordt uit alle 4 de domeinen minimaal 1 activiteit 
aangeboden; 

• Taal en boeken;  

• Manipulatief / rollenspel;  

• Bewegingsspel;  

• Construerende activiteiten (bijvoorbeeld in de bouwhoek of creatieve activiteiten zoals een taart 
maken van klei of blokken. 

• Dagelijkse routines;  

• Onderzoeksactiviteiten, bijvoorbeeld een excursie. Een voorbeeld is bijv. het thema bloemen, 
waarbij de peuters zelf zaadjes mochten zaaien in bakjes en in de zand-watertafel en 
bloembollen mochten poten. Of bij het thema boerderij een uitstapje maken naar de boerderij om 
daar de dieren te bekijken, maar ook om de dieren te voelen en ze te voeren. 

 
Voorbeelden van thema’s zijn Bakker, Bloemen, Feest, maar ook Herfst en Kerst. Vaak wordt er per 
dagdeel een of meerdere themagerichte activiteiten aangeboden. De pedagogisch medewerker zal 
zoveel mogelijk stimuleren dat de peuters meekijken of meedoen omdat deze activiteiten mogelijkheden 
bieden om nieuwe ervaringen op te doen.  
 
Kringactiviteiten 
In de kring worden er verschillende activiteiten gedaan zoals het voorlezen van een prentenboek, het 
doen van een dansje op muziek of het zingen van liedjes. Op peuteropvang ’t Kruimeltje wordt er elk 
dagdeel ook voorgelezen uit de Bijbel of er wordt een Bijbelverhaal verteld. De pedagogisch 
medewerkers zullen deze verhalen proberen te koppelen aan het thema als dit mogelijk is. Ook wordt er 
gebruik gemaakt van het zintuigenkastje. Dit zintuigenkastje wordt ook op andere manieren gebruikt, 
bijvoorbeeld voor liedjes. De laatste ontwikkeling betreffende het vertellen van een Bijbelverhaal is dat er 
veelal ‘vertelplaten’ gebruikt worden. Dit met als doel om het Bijbelverhaal zo begrijpelijk mogelijk uit te 
kunnen leggen voor de kinderen. Daarnaast zijn de vertelplaten ook van groot formaat zodat de kinderen 
goed kunnen zien wat er op elke vertelplaat uitgebeeld wordt.  
Er kan tevens voor gekozen worden om een actueel of themagericht praatje te maken met de peuters. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan over het zaaien van de zaadjes en wat er dan gebeurt. Maar ook over wat de 
kinderen op dat moment bezig houdt zoals nieuwe kleren, de geboorte van een broertje of zusje en wat 
ze gegeten hebben. Op deze manier is de kring een geschikt moment om de taalvaardigheden van de 
peuters te stimuleren.  
 
Vrij spelen 
Een groot gedeelte van de ochtend bestaat uit het vrij spelen, afgewisseld met themagerichte activiteiten. 
Peuters hebben de ruimte om alleen of samen te spelen. Ze kunnen bouwen in de bouwhoek, koken in 
de huishoek of een spelletje doen aan tafel. Ook kunnen ze aan de slag met materialen uit de knutselkast 
zoals kleurpotloden, verf, klei en papier. Daarnaast zijn er verscheidene puzzels, spelletjes, boekjes en 
kralen beschikbaar voor de peuters. Op deze momenten kan de pedagogisch medewerker natuurlijk ook 
meespelen om het spel te ‘sturen’ en verder te ontwikkelen (spel verdiepen). 
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Buiten spelen 
Peuters spelen bij peuteropvang ’t Kruimeltje buiten op het plein.  
Tijdens het buitenspelen wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de grove motoriek en het kan dienen 
als uitlaatklep. Peuters mogen rennen, springen en spelen in de zandbak of op de glijbaan of doen 
verstoppertje en tikkertje. Er wordt ook met hoepels gespeeld en gesprongen van het ene ‘eiland’ naar 
het andere ‘eiland’.  
Buiten worden ze in aanraking gebracht met de natuur. Ze ervaren dan andere dingen dan binnen, zoals 
de wind, temperatuur, zonlicht, schaduw en verschillende geuren. Hier wordt dan ook over gesproken 
met de kinderen. 
Er wordt verschillend speelgoed aangeboden waarop ze kunnen rijden of fietsen. De pedagogisch 
medewerkers proberen de kinderen te leren om te fietsen achter de gele lijn. Daar kan ‘hard’ gefietst 
worden, zonder dat de andere kinderen er hinder van hebben. 
  



 

25 

 

12. Feestjes en speciale uitstapjes 

Op ‘t Kruimeltje worden verschillende feestjes gevierd en uitstapjes gemaakt. 
 
Feestjes die op ‘t Kruimeltje gevierd worden zijn: 

- Verjaardagen 

- Afscheidsfeestjes van kinderen 

- Kerstfeest 

- Feestje als er een broertje of zusje geboren is 
 

Wanneer er een feest op het programma staat worden de kinderen hier van tevoren op voorbereid. Vaak 
gebeurt dit door middel van het thema, bijvoorbeeld over Kerst. Hierbij wordt er ook aandacht besteed 
aan de achtergrond van het feest. In deze weken worden er allerlei bijpassende activiteiten 
georganiseerd. Als afsluiter van het thema wordt het feest gevierd. De kerstviering wordt bijvoorbeeld 
samen met ouders in de groep gevierd. Pedagogisch medewerkers maken gebruik van liedjes en 
vertellen het Kerstverhaal.  
 
Wanneer er een verjaardag of afscheidsfeest gevierd wordt, worden kinderen hier op diezelfde dag op 
voorbereid. Een verjaardag of afscheidsfeestje vindt plaats tijdens de ‘kring’ van 11.30 uur of 15.00 uur. 
Tijdens het feest worden er liedjes gezongen en mag het kind trakteren. Vanzelfsprekend worden de 
ouders van het kind hierbij uitgenodigd. 
 
 
Speciale uitstapjes die worden gedaan zijn: 

- Themagerichte uitstapjes, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, het bos, de winkel (bijv. de 
bakker, de bloemist) of de bibliotheek. 

- Wandelingetjes rond de peuteropvang in het kader van een thema 

- Naar de speeltuin in de buurt 
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Bijlage 1: 

Het indicatieformulier 

Naam peuter :……………………………. 
Geboortedatum :……………………………. 
Groep  :……………………………. 
Ingevuld op  :……………………………. 
Door  :……………………………. 
 

Omschrijving Is van 
toepassing 

Taalproblemen.  

Nederlandse of allochtone peuter met taalachterstand.  

De peuter begrijpt de dagelijkse rituelen en opdrachten niet.  

De peuter kan eenvoudige begrippen die bij een thema horen niet 
benoemen. 

 

De peuter praat in twee –woordzinnen.  

De peuter is moeilijk te verstaan.  

Sociaal emotionele problemen.  

De peuter laat over zich heen lopen en heeft geen vertrouwen in eigen doen 
en laten. 

 

De peuter heeft sociaal-emotionele problemen veroorzaakt door 
taalproblemen. 

 

De peuter vertoont angstig gedrag.  

De peuter vertoont teruggetrokken gedrag.  

De peuter maakt moeilijk contact met de volwassenen.  

De peuter maakt moeilijk contact met andere kinderen.  

De peuter vertoont druk gedrag.  

De peuter vertoont agressief gedrag.  

De peuter heeft grote moeite met tegenslag of frustratie.  

Problematisch speelgedrag.  

De peuter komt niet tot spel.  

De peuter kan geen spelletje kiezen.  

De peuter vertoont alleen vluchtig spel  

Motorische problemen.  

De peuter kan niet goed lopen.  

De peuter kan niet goed rennen.  

De peuter heeft moeite met doelgerichte bewegingen, passend bij 3 jarigen.  

De peuter kan kleine voorwerpen niet vasthouden.  

De peuter kan geen voorwerp met twee handen vasthouden.  

Algemeen.  

De thuissituatie is problematisch.   

De thuissituatie biedt weinig ontwikkelingskansen.   

Er is sprake van een algehele ontwikkelingsachterstand en is bekend bij VTO. 
(JGZ) 

 

 
 
De peuter komt in aanmerking voor VVE als de score er als volgt uit ziet: 
1 x ja op rood  
3 x zwart verdeeld over de verschillende onderdelen  
 
 
Z.O.Z. 
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⃝ VVE    ⃝ andere hulpvorm   ⃝ beide 
 
 
 

Conclusie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Aanbeveling 
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