Gerichter naar kinderen kijken en hun ontwikkeling stimuleren

Opbrengstgericht
werken met peuters

Trajecten op maat
De CED-Groep biedt meerdere trajecten om opbrengstgericht te werken met peuters. Deze worden
afzonderlijk of in combinatie en op maat aangeboden. De trajecten die in dit artikel aan bod komen:
• Peuterstappen, Opbrengstgericht werken in 4D:
werken met data, duiden, doelen en doen.
• Uk & Puk: themagerichte spelactiviteiten gericht
op algemene ontwikkelingsstappen (doelen en
doen)
• Zo-Lijsten: kindgericht registratiesysteem van
individuele ontwikkelingsstappen met bijpassende
handelingssuggesties. Er zijn drie observatielijsten: Zo doe ik, Zo praat ik, Zo beweeg ik (data,
duiden en doen).

Rustig en op maat invoeren
Stichting Kinderopvang De Bilt is positief over
het werken met Uk & Puk, Peuterstappen en
de Zo observatielijsten. Peuterstappen biedt
een goede basis voor opbrengstgericht werken en met Uk & Puk en de observatielijsten
kun je hier praktisch vorm aan geven, vindt
Ingrid. ‘Maar je moet wel de tijd nemen voor
de invoering, want deze werkwijze vraagt best
veel van de pedagogisch medewerkers en
daar moeten ze langzaam in groeien.’
Zij vindt het ook belangrijk dat iemand van
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reguliere groepen, maar wilde nu voor alle kinderen een verbeterslag
maken. Het programma Uk & Puk is ingevoerd en daarna volgden
Peuterstappen en de Zo observatielijsten. ‘Wij hebben nu een mooi
totaalpakket om opbrengstgericht te werken en spelen met onze peuters.’
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het management aanwezig is bij de trainingsbijeenkomsten. ‘Hij of zij moet de koppeling
maken naar de eigen praktijk. Je hoeft bijvoorbeeld niet alles te doen wat Peuterstappen aandraagt, je kunt dit op maat inpassen
in je organisatie. Hiermee kun je de pedagogisch medewerkers geruststellen wanneer zij
het gevoel krijgen dat er wel erg veel op hen
afkomt. Ik kijk terug op een leerzaam traject.
Wij hebben nu een mooi totaalpakket om opbrengstgericht te werken met onze peuters.’

Meer weten?
Marla van Berge Henegouwen
m.vanbergehenegouwen@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/doenpratenbewegen
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