
Voor en vroegschoolse educatie (vve): Uk & Puk                                                                           
 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor 
onze peuteropvang locaties heel belangrijk. Wij 
bereiden kinderen voor op een goede start op de 
basisschool waarbij een goede taalontwikkeling 
essentieel is. Binnen Stichting Weesper 
Peuterklassen werken wij met de methode Uk en 
Puk. Dit is een centrumgericht programma waarin 
voorschoolse educatie wordt geboden aan kinderen 
van 0-4 jaar in kindcentra. 

Het doel van Uk & Puk is onderwijsachterstanden te voorkomen en/of te verminderen 
door de brede ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren en hen hierdoor een 
betere start in het basisonderwijs te bieden. Het programma biedt getrainde 
pedagogisch medewerkers een manier om spelenderwijs en doelgericht te werken 
aan de brede ontwikkeling van de kinderen.  

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een rijke speelleeromgeving met een 
themahoek waarin door pedagogisch medewerkers kansen voor 
ontwikkelingsstimulering worden gecreëerd. Er zijn activiteiten voor de grote groep, 
kleine groep en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en/of 
ontwikkelingsfase subdoelen zijn geformuleerd.  

 
De activiteiten stimuleren:  

• De Spraak- en taalvaardigheid: De activiteiten stimuleren de mondelinge 
taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok 
je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er 
veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan woorden centraal, 
die door ‘doen’ echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en 
voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren. 

• Sociaal-emotionele vaardigheden: De activiteiten leren kinderen om te gaan 
met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.  

• Motorische en zintuiglijke vaardigheden: De activiteiten helpen kinderen om 
hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. 

• Rekenprikkels: De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende 
rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste 
ervaringen. 
 

Uk en Puk sluit aan bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Zo 
maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei… 
Uk en Puk is een erkend VVE programma en is opgenomen in de databank 
van effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.  
VVE leidt dus tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen van profiteren. 



VVE indicatie; hoeveel uur peuteropvang voor mijn kind? 

Het aantal uren voorschoolse educatie gaat vanaf 2020 van 600 naar 960 uur per 1,5 
jaar, ofwel van 10 naar 16 uur per week voor ieder kind met een VVE indicatie van 
2,5 tot 4 jaar oud. Wij hebben hiervoor onze dagdelen verruimd. Een ochtenddagdeel 
is van 08:30 uur tot 12:30 uur en ’s middags van 13:00 – 17:00 uur. Ieder kind met 
een VVE indicatie komt vier dagdelen per week naar de peuteropvang. 4x4= 16 uur 
per week. Wij zijn 40 weken per jaar geopend. Als we kijken naar 1,5 jaar. Dan gaat 
het om 60 weken x 16 uur per week = 960 uur VVE aanbod per 1,5 jaar. 
Ouders betalen 2 dagdelen zelf en voor de overige 2 dagdelen ontvangen wij 
subsidie.  

Stimuleren in participatie Vve-activiteiten op de peuteropvang en thuis 

We stimuleren ouders om betrokken te zijn bij de activiteiten op de peuteropvang. Dit 
doen we op verschillende manieren. Dagelijks delen wij in een beveiligde app foto’s 
en een korte beschrijving van de activiteiten die wij dat dagdeel gedaan hebben. 
Ouders kunnen daar op reageren. Ook hopen wij dat ouders er thuis met hun 
kinderen over in gesprek gaan.  

Vaak worden ouders extra bij de thema’s betrokken door een gezamenlijke opening/ 
afsluiting, een uitje of een extra doe-opdracht voor thuis. Bij het thema lente vragen 
wij ouders bijvoorbeeld met hun kind op zoek te gaan naar mooie lente bloemen, 
lammetjes etc. en daar een leuke foto van te maken. Met deze foto’s maken wij weer 
een leuke “kijk muur” of een memory spel voor in de klas. Een afsluiting van een 
thema kan zijn om samen met ouders en kinderen lekkere hapjes te eten bij 
bijvoorbeeld thema “eet smakelijk”. Via onze beveiligde app delen we de link naar 
liedjes die bij een thema centraal staan. Daarnaast is mondeling contact tussen de 
ouders en de pedagogisch medewerkers heel belangrijk. Het is een belangrijke taak 
van de pedagogisch medewerkers om hier kwaliteit in aan te bieden en ouders via de 
overdracht ideeën, tips en aandachtspunten mee te kunnen geven. 

De kinderen met een VVE indicatie krijgen per thema een VVE thuis mapje mee. 
Daarin zitten 3 activiteiten gericht op het thema. Deze activiteiten kunnen de 
kinderen thuis met hun ouders doen.  

Taal in het lokaal 

Taal staat bij ons centraal in de speelleer omgeving van het kind. Wij beogen een 
omgeving waarin kinderen plezier beleven aan taal. Een omgeving waarbij kinderen 
uit enthousiasme delen wat ze zien, horen en ervaren. Daarbij hanteren wij een vast 
dagritme waarbij taal (zowel in de ochtend- als middaggroep) op verschillende 
momenten aangeboden wordt in verschillende contexten. 

Taal is daarnaast zichtbaar in iedere hoek. Iedere hoek is gelabeld en voorzien van 
een naam. De woorden die per thema centraal staan, zijn zichtbaar voor de leidsters 
en de kinderen. We gebruiken hier pictogrammen voor. Taal komt ook tot uiting in 
spel. Kinderen experimenteren met het “schrijven” in zand, scheerschuim, zout. 
Kinderen spelen met lettervormpjes in zand, magneetletters op het whiteboard, letter 
puzzels.  



Op de muren hangen aantrekkelijke posters van o.a. bekende prentenboeken. In de 
ruimte is er een boekenbak aanwezig met aantrekkelijke prentenboeken. Door 
kussens, stoelen en/of een bankje worden kinderen uitgenodigd daar te “lezen”. 
Vaak zetten wij bij bepaalde thema’s een luisterhoek op waarbij de kinderen naar 
liedjes en verhaaltjes kunnen luisteren. Kortom taal wordt volop aangeboden in de 
omgeving en een kind kan naar eigen interesse aan de slag met dit aanbod.   

Per thema kunt u in onze digitale themabrief lezen op welke manier u thuis aandacht 
kunt besteden aan taal en welke voorleesboeken er goed aansluiten op het thema.  

In ons VVE beleid kunt u lezen op welke manier wij verder invulling geven aan 
de borging en kwaliteit van ons VVE aanbod. Ons VVE beleid ligt ter inzage op 
de locaties.  

 


