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Inleiding 
 
Dit document is tot stand gekomen n.a.v. de beleidsnotitie “De inzet van een pedagogisch 
beleidsmedewerker in de VE”. Deze nieuwe kwaliteitsimpuls zal met ingang van 1 januari 2022 gerealiseerd 
worden binnen De Hoeksche School Kinderopvang.  
Het is een dynamisch document wat regelmatig bijgewerkt en geëvalueerd zal worden.  
De werkzaamheden van pedagogisch beleidsmedewerker (pbm’er) vallen binnen De Hoeksche School 
Kinderopvang binnen de functie van de Manager Pedagogiek.  
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Ontwikkelingsprogramma  
 
Uk & Puk  
 
Binnen de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven van De Hoeksche School Kinderopvang wordt er 
gewerkt met het ontwikkelingsprogramma Uk en Puk. Uk & Puk is een uniek totaalprogramma voor 
kindercentra, met kinderen van 0 tot 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen baby’s, 
dreumesen en peuters zich breder en sneller. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, 
sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste 
rekenprikkels. Hieronder de doelen die dit programma beoogt: 

• Sluit aan op de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. 

• Leren en groeien door actief te spelen en ontdekken. 

• Stimuleert de brede ontwikkeling. 

• VE gecertificeerd. 
Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om spelen, ontdekken en bewegen.  Door het 
spel op de juiste manier aan te bieden, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en 
maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. De methode wordt ondersteund met de pop 
genaamd Puk, het speelkameraadje van baby’s, dreumesen en peuters.   
 
Spraak- en taalvaardigheid.  
De mondelinge taalvaardigheid wordt gestimuleerd (spreken en luisteren) Door veel samen te praten 
wordt de taal gestimuleerd bij kinderen, het nodigt  kinderen uit om taal te gebruiken en te reageren op  
reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door 
'doen' echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten word  de woordenschat 
gestimuleerd en het begrijpend luisteren.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Door activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.  
  
Motorische en zintuiglijke ontwikkeling.  
De activiteiten helpen kinderen om hun sociaal- emotionele ontwikkeling, fijne en grote motoriek en 
lichaamsbesef te ontwikkelen. 
  
Eerste rekenprikkels.  
Hierbij staat de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen centraal. Het gaat om het opdoen van eerste 
ervaringen.  
 
Op de vestiging Robbedoes, Vlindertje en Hummeltje wordt gewerkt met het ontwikkelingsprogramma 
“Doe meer met Bas”. Bij Olleke Bolleke wordt er gewerkt met het ontwikkelingsprogramma Startblokken. 
 
“Doe meer met Bas”: Binnen "Doe meer met Bas" krijgt vooral de taal van de kinderen de nadruk. 
Daarnaast komt ook rekenen met kinderen aan de orde. De nadruk op taal heeft te maken met het grote 
belang ervan voor kinderen. Het goed beheersen van de taal is een van de belangrijkste voorspellers als 
het gaat om schoolsucces voor de kinderen. Hoe eerder en hoe meer taal bij kinderen wordt gestimuleerd 
hoe beter dat dan ook is. "Doe meer met Bas" biedt hiervoor dan ook een goede ingang. 
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Startblokken: Is meer dan woordenschat en taal: spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste 
moment. Het programma kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte aanpak. Dit betekent dat de 
methodiek aansluit op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van kinderen in de groep. 
Tegelijk stuurt het aan op het zetten van een volgende stap in de kinderlijke ontwikkeling. Er wordt niet 
gewerkt met een vaste structuur, maar met 'bouwstenen' voor de professional. Dit zijn handvatten die 
helpen om een toegesneden plan van activiteiten met en voor de doelgroepkinderen te maken. Met behulp 
hiervan worden de doelen behaald. 
 
Thema’s 
 
Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 11 aansprekende thema's. Elk thema biedt 12 activiteiten 
voor  6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van het  jonge kind en spelen zich af in 
het hier en nu. Het programma start met het thema 'Welkom Puk’ daarna is de volgorde van de thema’s 
uitgewerkt middels een jaarplanner.  
Elk IKC of vestiging maakt een eigen themaplanning per jaar en per thema. 
  
Ieder thema bevat 12 activiteiten: 3 activiteiten voor de grote groep, 7 activiteiten voor kleine groepjes van 
maximaal 3 kinderen én 2 activiteiten om individueel te doen. De duur van een activiteit is afhankelijk van 
het kind zelf, de leeftijd van het kind en de interactie in de groep.   
  
De avonturen van Puk gaan over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zoals:   

• Welkom Puk;  

• Hatsjoe (ziek zijn en gezond);  

• Ik en mijn familie; 

• Knuffels; 

• Reuzen en Kabouters; 

• Oef, wat warm; 

• Eet smakelijk; 

• Regen; 

• Wat heb jij aan vandaag? 

• Dit ben ik!   

• Ik ben kunstenaar. 
  
Elk thema is opgebouwd uit activiteiten, materialen, prentenboeken/knieboeken liedjes en spelletjes.   
 
Opbouw activiteiten 

 
Elke activiteit is hetzelfde opgebouwd en bestaat uit een aantal onderdelen:  

• Wat gaan we doen? Korte omschrijving wat er gedaan gaat worden in de activiteit. 

• Wanneer en waar? De ruimte (binnen/ buiten of welke hoek) wordt aangegeven en of de activiteit 
plaats vindt in de grote groep of in de kleine groep;  

• Nodig; Welke materialen zijn er nodig om de activiteit uit te voeren.  

• Voorbereiding; Wat er gedaan moet worden om de activiteit goed uit te kunnen voeren. 

• Woorden; Een overzicht welke woorden er centraal staan tijdens de activiteit.  

• Introductie; de activiteit start met een introductie om de kinderen te prikkelen en te motiveren. 
Hierbij wordt kennis opgeroepen, uitgebreid en begrippen uitgelegd;  

• Kern; De kern van de activiteit wordt beschreven.  
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• Afsluiting; Elke activiteit wordt bewust afgesloten en afgerond. Er wordt gecontroleerd of de 
kinderen de activiteiten ook hebben begrepen.  

• Moeilijke variant; Suggesties om taalvaardigheid te stimuleren bij (taal) vaardige kinderen. 

• Ideeën; extra ideeën voor activiteiten die goed aansluiten bij de beschreven activiteit. Ze zorgen 
voor uitbreiding en aanvulling;  

• Doelen; Aan welke doelen wordt gewerkt? Deze doelen kunnen betrekking hebben op vier 
ontwikkelingsgebieden, te weten spraak-taal, sociaal-emotioneel, motorisch en zintuigelijk, 
ontluikende rekenvaardigheid;  

• Interactievaardigheden; uitdagen tot interactie. Hiervoor worden per activiteit drie suggesties 
gegeven, bij de introductie, de kern en de uitbreiding. Er wordt ingegaan op de volgende 
interactievaardigheden:  
- Structuur bieden en grenzen stellen;   
- Informatie en uitleg geven;  
- Emotionele ondersteuning bieden;  
- Respect voor autonomie;  
- Begeleiden van interacties tussen kinderen.  

  
De activiteiten vinden zowel plaats in de grote als in de kleine groep, waarbij de nadruk ligt op de kleine 
groep. (max 3 kinderen) Alle activiteiten kenmerken zich door interactie, actief en handelend bezig zijn. De 
interactie tussen het kind en de pedagogisch medewerker staat hierbij centraal.  
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VE groepen en uren  
  
Peuterspeelzalen 
 

Vestiging Plaats Openingstijd 

Olleke Bolleke Strijen 8.15 – 12.15 

‘t Hummeltje Piershil 8.15 – 12.15 

Klaverviertje ‘s Gravendeel 8.15 – 12.15 

Ringeling Puttershoek 8.15 – 12.15 

Robbedoes Nieuw-Beijerland 8.15 – 12.15 en 13.00 – 17.00  

Beijertjes Zuid-Beijerland 8.15 – 12.15 

‘t Vlindertje Goudswaard 8.15 – 12.15 

De Schelf ‘s Gravendeel 8.30 – 12.30 

Wereld op Centrum Oud-Beijerland 8.30 – 12.30 

Klinker Oud-Beijerland 8.30 – 12.30 

De Pijler Maasdam 8.30 – 12.30 

De Blieken Klaaswaal 8.30 – 12.30 

 
De VE groepen volgen een VE programma van 4 uur. 
   
Kinderdagverblijven 
 

Vestiging Plaats Openingstijd 

Hummelwaard Strijen 8.30 – 11.30 en 14.00 – 17.00 

Blieken Klaaswaal 8.30 – 11.30 en 14.00 – 17.00 

Onder de Wieken Nieuw-Beijerland 8.30 – 11.30 en 14.00 – 17.00 

Wereld op Centrum Oud-Beijerland 8.30 – 11.30 en 14.00 – 17.00 

Pijler Maasdam 8.15 – 12.15 en 13.00 – 17.00  

De Schelf ’s Gravendeel 8.15 – 12.15 en 13.00 – 17.00 

Hummelvijver Numansdorp 8.15 – 12.15 en 13.00 – 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Op de VE groepen van de kinderdagverblijven wordt er 6 uur per dag een VE programma gevolgd.   
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Ouderbetrokkenheid   
 
De Hoeksche School Kinderopvang heeft ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. 
Ouderbetrokkenheid vergroot de ontwikkelingskansen van een kind.  
Binnen De Hoeksche School Kinderopvang ziet de ouderbetrokkenheid er als volgt uit:   

• Intakegesprek bij aanvang van de opvang.  
• 1 keer per jaar een 10 minuten gesprek.   
• Facebook/Instagram.   
• Website De Hoeksche School Kinderopvang. 
• 2 keer per jaar een thema gebonden ouderavond. 
• Nieuwsbrieven maandelijks vanuit de organisatie.  
• Afsluiting van een thema op de groep.  
• Dagelijkse overdrachten en/of foto’s via Flexweb.  
• Centrale Oudercommissie. 
• Werkbladen/themaboekje van elk thema krijgen ouders mee naar huis. 
• Overgangsgesprek naar andere groep. 
• Zorggesprekken. 
• Ouder-kind activiteiten (voornamelijk voor peuterspeelzaal) frequentie nader te bepalen. 
• Nieuwsbrief vanuit het team. 

 

Mentor 
  
Ieder kind heeft een vaste mentor binnen De Hoeksche School Kinderopvang.  
De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en kinderen. De mentor onderhoudt het contact met de 
ouders, samenwerkingspartners en monitort de ontwikkeling van het kind.  
  
Taken van de mentor zijn:  

• Intake met de ouder/kind.  
• Observaties/rapportage.  
• KIJK! Gesprekken.  
• Oudergesprekken/contacten.  
• Verjaardag van het kind.  
• Kind gegevens.  
• Warme overdracht wanneer het kind naar school gaat, sowieso bij een VE-indicatie.  

  

Observatiesysteem KIJK!/Zo doe ik! 
 
Jonge kinderen (0-4 jaar) worden dagelijks geobserveerd om hun ontwikkeling goed in de gaten te houden. 
De observatiemethodes die gebruikt wordt binnen De Hoeksche School Kinderopvang zijn KIJK! en Zo doe 
ik! De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven observeren kinderen elke dag en registeren twee keer per 
jaar in KIJK! Bij het observatiesysteem Zo doe ik! gaat dit op leeftijd. Een keer per jaar vindt er een 10 
minuten gesprek plaats met ouders. Indien ouders of pedagogisch medewerkers vaker behoefte hebben 
aan een gesprek, bijvoorbeeld bij een zorgvraag, dan is het mogelijk dat er meer registraties en gesprekken 
plaatsvinden. KIJK!/Zo doe ik! zijn een hulpmiddelen om gericht naar de ontwikkeling van een kind te 
kijken. De pedagogisch medewerkers kunnen hierdoor doelbewust bij het niveau van het kind aansluiten 
tijdens de VE-gerichte activiteiten.  
(Het uiteindelijke doel is om binnen de gehele organisatie De Hoeksche School Kinderopvang te werken met KIJK!.)  
 



 VE Beleid – De Hoeksche School Kinderopvang  Juni 2022              8 
 

Observeren   
 
Alle kinderen worden gedurende de dag geobserveerd tijdens de grote groep en kleine groepsactiviteiten, 
tijdens het vrij spel,  buitenspelen en de eetmomenten.  
Middels de doelen van KIJK!/Zo doe ik! wordt er specifiek geobserveerd naar wat een kind kan of waar het 
kind extra begeleiding in nodig heeft.  
  
Twee keer per jaar, maart en oktober wordt er geregistreerd in KIJK!  
Dit ziet er als volgt uit:  

Maart – oktober Eerste twee weken maart/oktober 

Verzamelen ontwikkelingsgegevens d.m.v. observaties in 
voor kinderen betekenisvolle situaties. 

Invullen KIJK! registratie voor ieder kind a.d.h.v. verzamelde 
gegevens. 

Dagelijks observatienotities maken van minimaal 2 á 3 
kinderen. Notities maken in KIJK! Webbased of op papier. Dit 
is een teamafspraak. De notities worden gemaakt op het 
gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek, 
basiskenmerken en betrokkenheid. 

Inventariseren voor wie en/of voor welk ontwikkelingsgebied 
nog meer informatie nodig is om KIJK! in te kunnen vullen. 

Notities worden gemaakt op rustige tijden op de groep, dit 
kan ook tijdens vrij spel, met pen en papier. 

Activiteiten organiseren in een betekenisvolle situatie 
waardoor de benodigde informatie verkregen kan worden. 

Op basis van de observaties vervolg aanbod inplannen aan de 
hand van de activiteiten vanuit het VE programma: gericht op 
de volgende stap in de ontwikkeling.  

Compleet maken van de KIJK! registratie 

 

Overleggen 
 
Kind besprekingen  
  
Tijdens de groepsoverleggen 1 keer per 6 weken vinden er kind besprekingen plaats.  
Tijdens dit overleg worden (alle) kinderen m.b.t. de ontwikkeling besproken. Indien nodig is dit onder 
begeleiding van de pedagogisch coach/manager pedagogiek.  
Bij zorgkinderen wordt er een registratie formulier bijgehouden door de pedagogisch medewerkers en zal 
er waar nodig in samenspraak met de pedagogisch medewerkers en manager pedagogiek een 
handelingsplan worden opgesteld. Tevens kan er met toestemming van de ouder overlegd worden met de 
wijkverpleegkundige vanuit JongJGZ (het consultatiebureau). Wanneer een kind een VE indicatie heeft, kan 
en mag er ten alle tijden overleg plaats vinden met JongJGZ, hiervan worden ouders altijd op de hoogte 
gebracht. Ook zal er voor elk kind met een VE indicatie een handelingsplan geschreven worden, die 
besproken wordt met ouders.   
  
Overdracht naar de basisschool  
 
Het overdrachtsdocument KIJK!/Zo doe ik! en het document vanuit de gemeente Hoeksche Waard wordt 
gebruikt voor de overdracht naar het basisonderwijs. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming.  De 
mentor van het kind zorgt tevens voor een warme overdracht (telefonisch). Als ouders geen toestemming 
geven, dan worden de documenten aan de ouder overhandigt.  
  
Doorgaande leerlijn   
 
Met de KIJK!/Zo doe ik! doelen is er een doorgaande leerlijn van de babygroep naar peutergroep , van 
peutergroep naar het basisonderwijs. Zowel intern als extern wordt er een warme overdracht gedaan 
wanneer een kind de overstap maakt naar een andere groep of vestiging. 



 VE Beleid – De Hoeksche School Kinderopvang  Juni 2022              9 
 

Kwaliteit 
  
Coachen  
  
De Hoeksche School Kinderopvang heeft een Manager Pedagogiek, Irene de Jong. Zij coacht op de 
werkvloer en daarnaast coacht zij de coaches in het handelen en houdt zich bezig met beleidsontwikkeling 
op het gebied van VE-beleid (300 uur per jaar). Dit in samenwerking met Diana van der Wiel. Zij houdt zich 
bezig met de beleidsimplementatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van VE. 
 
De volgende pedagogisch coaches doen de coaching on the job: 

• Jozina Veth (65 uur per jaar) 

• Natascha Faber (65 uur per jaar) 

• Patty Fortuin (65 uur per jaar) 

• Silvia Schouten (65 uur per jaar) 
 
Er wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling en competenties van de pedagogisch medewerkers. Dit 
o.a. door het aanbieden van coaching op de werkvloer, zowel individueel als in groepsverband en door 
middel van scholing, middels een opleidingsplan. (zie bijlage)  
  
Kwaliteitsontwikkeling   
 
De Hoeksche School Kinderopvang werkt met een opleidingsplan voor de totale organisatie.  
Tijdens een coach gesprek worden de individuele behoeftes besproken van de pedagogisch medewerkers 
en wordt dit vastgelegd in een document. Ook de bevindingen na het coachen worden gedocumenteerd.   
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Taakverdeling 
 

Taken Wie Uitvoering 

Beleidsvorming en implementatie  

Versterken van de 
ouderbetrokkenheid 

Pedagogisch coach / 
manager pedagogiek 

* Werkbladen; 
* Nieuwsbrief per thema; 
* Ouderavonden; 
* Ouder-kind activiteiten; 

Bewaken no-show en stimuleren 
deelname VE 

Pm’er en kind-
administratie 

Contact onderhouden ouders. 

Bewaken doorgaande lijn en warme 
overdracht basisschool 

Pm’er / pedagogisch 
coach 

2x per jaar peuter-kleuter overleg. 

Bewaken doelen/resultaten per 
kind/per groep 

Pm’er / manager 
pedagogiek 

2x per jaar registratie kindgegevens, a.d.h.v. 
registratie, groepsplan. 

Coördineren van externe zorg Manager pedagogiek  Contact onderhouden, informeren. 

Toe leiden van reguliere peuters met 
behoefte VE naar JongJGZ 

Pm’er Registratie kindgegevens en contact JongJGZ. 

Aanspreekpunt JongJGZ voor 
indicatie VE 

Pm’er / manager 
pedagogiek 

Contact onderhouden, informeren. 

Ondersteuning bij intake VE peuters Pm’er / pedagogisch 
coach 

Ondersteuning bieden indien nodig. 

Coaching beroepskrachten 

Pedagogisch beleid vertalen naar 
werkvloer 

Pedagogisch coach / 
manager pedagogiek 
/ beleidsmedewerker 

Thema beleidsavonden, groepsoverleggen, 
individuele coaching, scholing, nieuwsbrieven 
wijzigingen protocollen. 

Coaching on the job Pedagogisch coach / 
manager pedagogiek 

Individuele coaching, telefonisch consult, 
observaties, groepsoverleggen. 

Coaching en intervisie aan pm’ers Pedagogisch coach / 
manager pedagogiek 

Individuele coaching, telefonisch consult, 
observaties, groepsoverleggen. 

Netwerkvorming 

Kennisuitwisseling met andere 
pbm’er 

Manager pedagogiek 4x per jaar breed overleg jonge kind. 
Nader te bepalen door de gemeente. 

Volgen van gezamenlijke gemeente 
brede professionalisering  

Manager pedagogiek  Nader te bepalen door de gemeente. 

 
Evaluatie augustus 2022 
 
Na de zomervakantie zal bovenstaand schema geëvalueerd worden en worden bekeken hoe de stand van 
zaken is per locatie. Dit zal resulteren in een plan van aanpak per locatie die kan worden uitgewerkt voor 
de komende peildatum 01-01-2023.  

 
 
 
 
 
 
 

* Thema afsluitingen; 
* Oudergesprekken; 
* Social media. 
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VE-vestigingen & urenverdeling  
 

Vestiging Uren a.d.h.v. aantal VE-
kinderen 

Pedagogisch coach Aanspreekpunt vestiging – 
pm’er 

 Peildatum 
01-01-2022 

Peildatum 
01-07-2022 

  

Blieken   30 uur   20 uur Jozina Veth Marleen Knook 

Flierefluiter   60 uur   10 uur Jozina Veth Julia van Dijk 

Hummelvijver   60 uur   30 uur Jozina Veth Jeannette van Dijk 

De Pijler   10 uur   30 uur Silvia Schouten Sylvana de Heer 

Ringeling   70 uur   50 uur Silvia Schouten Mieke Veelenturf 

De Schelf   70 uur   60 uur Natascha Faber Philie Bogaert 

Klaverviertje   40 uur   30 uur Natascha Faber Philie Bogaert 

Olleke Bolleke 150 uur 150 uur Natascha Faber Rebecca Stolk 

Hummelwaard    -   - Natascha Faber Rebecca Stolk 

Onder de Wieken    -   -  Patty Fortuin Jiska Sluijter 

Robbedoes   10 uur    30 uur Patty Fortuin Jiska Sluijter 

’t Hummeltje   40 uur    30 uur Patty Fortuin Jiska Sluijter 

’t Vlindertje   40 uur    30 uur Patty Fortuin Jiska Sluijter 

Wereld op Centrum   60 uur    60 uur Silvia Schouten Jozina Veth 

’t Drempeltje Zoomwijck   10 uur    30 uur Silvia Schouten Jozina Veth 

De Klinker    -    20 uur Silvia Schouten Jozina Veth 

Beijertjes   40 uur    20 uur Patty Fortuin Ilona Brouwer 

       

   10 uur  *    10 uur *   

Totaal 700 uur  **  610 uur **   

 
* Deze uren zijn voor alle locaties die geen VE-kinderen hebben, maar wel VE aanbieden. Deze uren zijn ervoor om te 
zorgen dat deze locatie ‘startklaar’ is om volgens dit beleid te werken.  

 
** Het aantal VE-kinderen en dus VE-uren fluctueert. Halfjaarlijks zal er gekeken worden naar de kindmonitor waarbij 
er gekeken wordt of het aantal benodigde VE-uren klopt.  

 
Verdeling uren 
 
Bovenstaand schema geeft weer dat er op peildatum 01-01-2022, 70 VE kinderen binnen De Hoeksche 
School Kinderopvang geplaatst zijn.  
Doordat er vestigingen zijn die geen VE kinderen hebben, is er 10 uur gerekend om deze locaties startklaar 
te maken.  
Manager Pedagogiek beschikt over 300 VE-uren. Daarnaast is de kwaliteitsmanager ingezet voor 140 VE 
uren. De coaches (4stuks) hebben per persoon 65 uur. Totaal zal De Hoeksche School Kinderopvang in de 
eerste periode van 2022, 700 uur inzetten voor het verbeteren van de VE kwaliteit.  
 
Op peildatum 01-07-2022 zijn er 61 VE kinderen binnen De Hoeksche School Kinderopvang geplaatst.  
In het laatste half jaar zal de Manager Pedagogiek 250 uur beschikbaar zijn voor VE-uren. De 
kwaliteitsmanager zal daarnaast voor 100 uur VE worden ingezet. De coaches (4stuks) hebben per persoon 
65 uur. Totaal zal De Hoeksche School Kinderopvang in de eerste periode van 2022, 610 uur inzetten voor 
het verbeteren van de VE kwaliteit. 
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Bijlage 1 
 
Opleidingsplan  


