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Bij ViaViela gaan we met elkaar voor het bieden van de beste kinderopvang. Samen inhoud geven aan 

ontwikkelingsgerichte opvang, is daar een belangrijk onderdeel van. Het bewust en gericht bezig zijn met de 

persoonlijke ontwikkeling van je opvangkinderen vraagt om een structurele, pedagogisch onderlegde aanpak.

Ontwikkelingsgericht werken, haal nog meer uit 
je opvang

Educatieve programma’s
Als gastouder leer je je opvangkinderen goed kennen, vaak voel je zelf aan op welk vlak een kind behoefte heeft aan 
uitdaging. Een educatief programma helpt je een nog beter beeld te krijgen van de specifieke ontwikkelbehoefte 
van een kind. Die kan liggen op cognitief, motorisch, creatief of sociaal-emotioneel gebied. Vervolgens helpt het 
educatieve programma je de ontwikkelvlakken van je opvangkind op speelse wijze te stimuleren.

Naast de voordelen van een educatief programma voor je opvangkinderen, haal je ook voor jezelf als 
opvangprofessional veel uit het werken met een educatief programma: het biedt je een verdieping in het 
ontwikkelingsgericht werken en dat draagt weer bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling!

In Nederland zijn er diverse voor- en vroegschoolse educatie (vve) programma’s waarbij alle vier de 
ontwikkelgebieden aan bod komen. Dit zijn door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkende programma’s. Deze 
programma’s zijn opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies en voldoen aan de wettelijke eisen. Meer 
informatie over vve-programma’s vind je op: www.nji.nl/voor-en-vroegschoolse-educatie-vve/vve-programmas

Werken met thema’s
Veel educatieve programma werken met thema’s. Dit betekent dat je gedurende een 
bepaalde periode (meestal 4 tot 6 weken) alle activiteiten die je je opvangkinderen aanbiedt, 
verbindt aan een specifiek onderwerp. Dit gaat van het voorlezen tot het maken van knutsels 
of het (buiten) op zoek gaan naar passende materialen bij het thema.

De gekozen thema’s sluiten stuk voor stuk aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. 
Voorbeelden van thema’s zijn: herfst, eten, Kerst, kleding en feest. Elk educatief programma 
werkt met een eigen aanbod. Je kunt dus vergelijken welk programma met haar thema’s 
het beste aansluit bij jouw opvang. Ook bieden de meeste educatieve programma’s een 
mogelijkheid tot het uitbreiden van het basisprogramma met aanvullende thema’s.

Structurele aanpak = samen groeien
Werken met een educatief of activiteitenprogramma (thema’s) betekent dat je het onderdeel maakt van je 
dagstructuur. Het raakt verweven met je dagelijkse werkzaamheden en zorgt voor richting in je dagelijkse pedagogisch 
handelen. Een programma helpt je bij het creëren van een uitdagende omgeving voor je opvangkinderen waarin alle 
ontwikkelingsgebieden op een speelse manier aandacht krijgen. Zo zorg je tijdens je opvang voor een gevarieerd en 
uitdagend aanbod dat jouw opvangkinderen spelenderwijs helpt groeien. Dat levert je opvangkinderen niet alleen veel 
extra plezier, maar ook een mooie voorbereiding op de basisschool op!
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Het dagritme 
Jonge kinderen kunnen nog niet zelf een patroon ontdekken in een dagritme. Door middel van routinemomenten en 
rituelen breng je structuur aan in de dag. Dit draagt bij aan de voorspelbaarheid ervan en geeft kinderen een veilig en 
vertrouwd gevoel. 

Het is voor kinderen erg belangrijk om aan de start van de dag te weten hoe de dag eruit gaat komen te zien. Door 
gebruik te maken van dagritmekaarten weten kinderen wat ze kunnen verwachten. Het dagritme kent vaste routines 
en rituelen zoals brengen en halen, verzorgingsmomenten, eten en drinken en daar voorafgaand het samen zingen 
van een liedje. Ook activiteiten die je aanbiedt vanuit het educatieve programma verdienen een plek in het dagritme. 

Maar daarnaast kan het ook zo zijn dat er activiteiten plaatsvinden die niet dagelijks zijn. Zo ga je misschien de ene 
dag naar het bos, en de andere dag samen een boodschap doen. Dagritmekaarten bereiden de kinderen voor op 
wat er die dag komen gaat. Bovendien zorgt deze structuur ervoor dat kinderen een gevoel krijgen voor tijdsindeling.


