
Project

Activiteitenprogramma
opstellen



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Anne Haselberg

Inhoudelijke redactie: Napona Smid

Titel: Project Activiteitenprogramma opstellen

ISBN: 978 90 3724 071 9

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud
Over dit project 4

Vooronderzoek 14

Ontwerpfase 16

Voorbereidingsfase 17

Realisatiefase 18

Oplevering 19

3



Over dit project
Inleiding
Ontwerp een activiteitenprogramma voor peuters dat aansluit op een VVE-programma.
Tijdens het ontwerpen neem je de wensen van een aantal kinderen en pedagogisch
medewerkers mee. Door variatietips toe te voegen aan het programma houd je rekening
met kinderen die voor- of achterlopen in hun ontwikkeling. Voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling ontwerp je speciale activiteitenkaarten.
Op de activiteitenkaarten staan korte activiteiten die je met één kind of een klein groepje
kinderen kunt doen. Tot slot informeer je ouders over het activiteitenprogramma en geef
je hun tips en adviezen over het spel van peuters.

Het activiteitenprogramma moet aansluiten bij de ontwikkeling, de wensen
en behoeftes van verschillende kinderen.

Leerdoelen
Je kunt:
• vier verschillende VVE-programma’s kort inhoudelijk beschrijven
• een keuze maken uit de verschillende VVE-programma’s en deze keuze motiveren
• de ontwikkeling en ontwikkelingsachterstanden benoemen van de kinderen uit de

doelgroep
• de wensen van kinderen en pedagogisch medewerkers betrekken in het ontwerpen

van activiteiten
• inventariseren welke activiteiten passend zijn voor kinderen die extra ondersteuning

nodig hebben
• passend spel- en ontwikkelingsmateriaal kiezen om de ontwikkeling van kinderen te

stimuleren
• een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij een VVE-programma
• een activiteitenprogramma ontwikkelen dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften

van kinderen
• activiteitenkaarten ontwerpen die de ontwikkeling stimuleren van kinderen met

specifiek gedrag
• ouders informeren en tips geven door middel van een filmpje of diapresentatie
• op een passende manier communiceren met kinderen, pedagogisch medewerkers en

ouders.
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Projectbeschrijving

Casus

Welkom bij kinderopvangorganisatie KIO. KIO staat voor Kind In Ontwikkeling. Omdat KIO
is ontstaan uit een fusie van verschillende organisaties, wordt er momenteel nog gewerkt
met verschillende VVE-programma’s, namelijk: Startblokken, Kaleidoscoop, Piramide en
Ko-totaal. KIO heeft vestigingen in een kinderrijke achterstandswijk van een grote stad.
Midden in de wijk ligt de centrale speelhal van KIO. Hier maken de kinderdagverblijven en
peuterzalen veel gebruik van. Het is een hal waar kinderen kunnen spelen en zich al spelend
verder kunnen ontwikkelen. Het is voor de kinderen een leuk uitje en een mooie
ontmoetingsplek. Soms spreken groepen van verschillende dagverblijven met elkaar af zodat
de kinderen met elkaar kunnen spelen.

Bij KIO werken ze met een coördinator Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dina Stuijver is de
VVE-coördinator. Via de gemeente heeft Dina subsidie aangevraagd om spelmateriaal voor
het VVE-programma en zorgkinderen aan te schaffen. Ze mag nu voor € 1.500,- spel- en
ontwikkelingsmateriaal aanschaffen voor de centrale speelhal. Maar daar houdt haar werk
natuurlijk niet op. Dina Stuijver ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren en
plannen van de VVE-programma’s. Dina ondersteunt hen met het plannen van activiteiten
in hun dagprogramma. Ook geeft zij hun tips over kinderen die extra aandacht of
ondersteuning nodig hebben.

Dina verzorgt ook elke maand het digitale nieuwsbulletin voor de ouders. Hierin informeert
zij de ouders over het komende thema. Ook geeft zij hierin tips met betrekking tot de
opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De ene keer maakt ze een diapresentatie en de
andere keer stuurt ze een filmpje of vlog rond. Pedagogisch medewerkers merken dat ouders
dit nieuwsbulletin altijd met veel plezier bekijken.

Dina Stuijver merkt dat de werkdruk voor een aantal pedagogisch medewerkers erg hoog
ligt. Er zijn veel kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zij wil de pedagogisch
medewerkers graag wat werk uit handen nemen. Ze besluit dat ze het maken van een
activiteitenprogramma voor een VVE-programma bij anderen gaat neerleggen. Wel maakt
zij een ideeënmuur waar de medewerkers hun wensen bekend kunnen maken voor het
nieuwe activiteitenprogramma. Op de wensenmuur hangen inmiddels de volgende briefjes:
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Dina heeft onder de beroepskrachten geïnventariseerd op welk gebied zij nog meer
ondersteuning willen. Vooral rondom kinderen die extra aandacht nodig hebben willen de
beroepskrachten graag meer handvaten krijgen. Activiteiten en tips voor deze groep kinderen
zijn daarom zeer welkom. De top vijf van kinderen die extra aandacht nodig hebben is:
• kinderen met een taalachterstand
• kinderen met concentratieproblemen
• kinderen met een motorische achterstand (zowel de grove als fijne motoriek)
• kinderen met hoogbegaafdheid of kinderen die extra uitdaging nodig hebben
• kinderen die moeilijk tot samenspel komen.
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