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AGENDA

I N H O U D S O P G A V EVoeten van de vloer
Jonge kinderen bewegen graag, het helpt hen om de wereld 
om zich heen te ervaren en daardoor beter te begrijpen. 
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van de motoriek, 
maar ook voor het opdoen van sociale vaardigheden, door 
samen te spelen met andere kinderen. Het is ook belangrijk 
bij het leren van taal. Doordat kinderen begrippen als onder, 
boven, voor, achter of naast bewegend ervaren, zullen deze 
begrippen betekenis krijgen  en beter opgeslagen worden 
in het geheugen van de kinderen. In deze nieuwsbrief zijn 
diverse tips en inspirerende voorbeelden van bewegen 
binnen de Utrechtse VVE praktijk te lezen. Wij wensen jullie  
veel dans- en beweegplezier samen met de kinderen! 

Nicoline Stufkens en Ruth Heuvelman
Redactie

V V E  P R A K T I J K  U T R E C H T

Iedereen heeft wel eens gezien wat kin-
deren doen als ze muziek horen. Ze gaan 
direct bewegen en dansen met zelfver- 
zonnen dansbewegingen. Muziek en 
beweging dragen in belangrijke mate bij 
in de ontwikkeling van peuters. Om de-
ze reden plannen Gaby Raaijmakers en 
Monique Heintjes, pedagogisch mede-
werkers van peutercentrum ’t Leeuwtje 
(Spelenderwijs Utrecht) bij ieder thema 
muziek- en bewegingsactiviteiten in. 

Muziek en bewegen kan op geplande 
momenten, in de kleine of grote groep, 
op spontane momenten of op initiatief 
van de kinderen. De muziekhoek is, 
naast de bouwhoek, huishoek en ont-
dekhoek, een vaste hoek in de ruimte. 

Samen bewegen op muziek bij peutercentrum het Leeuwtje, Spelenderwijs Utrecht

kers vragen als “Wat hoor je? Hoe klinkt 
dat?”, waarna de kinderen bewegingen 
gaan maken die passen bij de muziek. 
Hierdoor leren de kinderen bewuster te 
luisteren naar de muziek en hun fantasie 
te gebruiken.

Van de liedjes bij een thema wordt een 
cd gemaakt. Kinderen vinden het ge-
weldig en vragen specifiek naar dat ene 
liedje dat ze zo leuk vinden. Bij het the-
ma ‘proeven’ was het liedje ‘Groenten 
en fruit’, parodie op ‘Drank en drugs’,  

Er staat een cd-speler met koptelefoon, 
echte instrumenten en voorwerpen die 
bij de gezongen liedjes horen. Kinderen 
kunnen zelf kiezen voor de muziek-
hoek. De pedagogisch medewerkers 
zetten ook muziek aan op ‘verloren’ mo-
menten, bijvoorbeeld terwijl de kinderen 
wachten op de ouders of naar buiten te 
gaan. Dan dansen de pedagogisch me-
dewerkers actief mee met de kinderen. 
Kinderen kunnen imiteren, verzinnen zelf 
hun dans, maar mogen ook gewoon 
kijken. Want sommige kinderen kijken 
graag eerst de kat uit de boom. Doordat 
de pedagogisch medewerkers zelf mee-
doen, kunnen ze laten zien dat gek doen 
mag. Er is geen goed of fout bij dansen. 
Ook stellen de pedagogisch medewer-

een regelrechte hit bij de peuters. De 
pm-ers kiezen bewust voor een grote 
diversiteit aan liedjes en muziek. Niet 
alleen Nederlandse kinderliedjes, maar 
ook Jazz, meditatiemuziek, Mongoolse 
muziek, het Zwanenmeer of doedelzak-
muziek. Iedere stijl lokt bij de kinderen 
een andere manier van bewegen uit.

Dat muziek en dansen wat doet met de 
kinderen, is zeker. En niet alleen voor 
hun muzikale ontwikkeling. 

Muziek en bewegen bij 
Peutercentrum ’t Leeuwtje 
Door: Mehrnaz Tajik, MSc (Expertise Centrum Het Jonge Kind, CED-Groep)
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Certificeringen
Certificering VVE Taalrijk met Kleuterplein
Het team van de onderbouw van De Baanbreker (PCOU) is 18 mei 2017 VVE 
gecertificeerd. Na een intensieve training van ruim 1 ½ jaar kunnen de volgende intern 
begeleider en leerkrachten het VVE certificaat in ontvangst nemen: Ietje Navarro, 
Francine Bosch-Breukelaar en Lucy Echa-van der Linden. Van harte gefeliciteerd!

Certificering Basistraining Jonge Kind stad Utrecht
Dit schooljaar worden 12 leerkrachten gecertificeerd voor de Basistraining Jonge Kind 
Utrecht. Deze training is bedoeld voor leerkrachten en vve-ondersteuners die werken in 
groep 1-2 van een VVE-locatie in de gemeente Utrecht. Het door hen gevolgde traject 
bestaat uit 7 bijeenkomsten, bezoeken en Video Interactie begeleiding.  

Certificering Train de VVE/Onderbouwcoördinator
De training ‘Train de VVE/onderbouwcoördinator worAdt eind juni 2017 afgrond. 
Na 6 bijeenkomsten waarin de taken van de VVE/onderbouw coördinator besproken 
is, er een kwaliteitsplan is opgesteld voor de onderbouw en waar coaching en borging 
van de educatieve processen van de leerkrachten op de werkvloer met behulp van 
video centraal heeft gestaan. Vier coördinatoren ontvangen het certificaat, te weten: 
Diana Andric (Joannes de XXIIIschool), Dietha Boer (Johanneschool), Francine Bosch-
Breukelaar (De Baanbreker) en Sanne van Aarle (De Catharijnepoort) 

Certificering Basistraining KIJK! 0-7 jaar; Spelenderwijs Utrecht
De basistraining KIJK! 0-7 jaar wordt half juni afgerond. Tijdens de afgelopen 4 
bijeenkomsten kregen de deelnemers uitleg over de uitgangspunten en werkwijze 
van KIJK! en wisselden zij hun praktijkervaringen met elkaar uit. Tijdens de laatste 
bijeenkomst ontvangen tweeëntwintig pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs 
Utrecht een bewijs van deelname.

De Vreedzame School voor peuters; Spelenderwijs Utrecht
De training De Vreedzame school voor Peuters wordt halverwege juni afgerond. 
In 3 bijeenkomsten kregen de deelnemers inzicht in de verschillende blokken van 
De Vreedzame School voor Peuters en de doorgaande lijn met de basisschool aan de 
hand van diverse (praktijk)opdrachten, filmpjes en uitwisselen van praktijkervaringen.
Acht pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs Utrecht ontvangen een bewijs van 
deelname.

VVE Kwaliteitsmonitor
Hoe verhoogt u de kwaliteit van VVE in uw voor- en vroegschool? De CED-Groep 
heeft hiervoor de digitale VVE Kwaliteitsmonitor ontwikkeld. Dit instrument biedt 
voor- en vroegscholen de mogelijkheid om de eigen praktijk te toetsen aan de 
kwaliteitseisen die gelden voor de voor- en vroegschoolse educatie en zo de 
kwaliteit goed in kaart te brengen.

Kwaliteit in kaart
De VVE Kwaliteitsmonitor kent de volgende kwaliteitsgebieden: Ontwikkelings en 
Onderwijsproces, Schoolklimaat, Resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie. 
Voor gemeenten brengt de monitor het gemeentelijk vve-beleid, de vve beleidscontext 
en de vve-condities in kaart. 

Snel inzicht in de kwaliteit
De VVE Kwaliteitsmonitor geeft snel inzicht in de kwaliteit van VVE binnen uw 
organisatie en helpt u zo om een gericht plan van aanpak voor verbetering van de 
kwaliteit te maken. De monitor kunt u digitaal invullen op organisatieniveau, maar 
ook op locatie- en groepsniveau. Door de monitor jaarlijks in te vullen houdt uw 
zicht op de verbetering en borging van de kwaliteit van VVE. 

Aan de slag met de VVE Kwaliteitsmonitor
De VVE Kwaliteitsmonitor helpt u om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit 
van de uitvoering van VVE op uw locatie en biedt gerichte handvaten om uw 
kwaliteit te verhogen. Voor meer informatie neem geheel vrijblijvend contact op
Ruth Heuvelman, ontwikkelaar VVE Kwaliteitsmonitor, Innovatie- en organisatie-
adviseur CED-Groep.

Ruth Heuvelman
r.heuvelman@cedgroep.nl 
0612454864
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Kleuters hebben baat bij digitale prentenboeken”
“Een derde van de kleuters maakt een sprong voorwaarts in leesvaardigheid 
als ze werken met digitale prentenboeken. Wat mij betreft gaat elke leerkracht 
hiermee aan de slag.” Dat zegt Adriana (Jeanet) Bus, gasthoogleraar bij Taal, 
Literatuur en Communicatie aan de Vrije Universiteit. “We begrijpen steeds beter 
wat de digitale boeken effectief maakt en wat nog beter kan. Zeker is dat digitale 
prentenboeken, mits goed vormgegeven, een stimulans zijn voor de ontluikende 
geletterdheid van een grote groep kleuters.” Het positieve effect op deze kleuters 
is tien maanden later, in groep 3, nog steeds waarneembaar.
https://www.kennisnet.nl/artikel/kleuters-hebben-baat-bij-digitale-prentenboeken/

A G E N D A 

Dinsdag 27 juni 2017 
Grand Dessert; Nu voor Later
Locatie: NDC den Hommel, Utrecht
www.nuvoorlaterutrecht.nl

Programma Grand Dessert:
Inloop vanaf 15.30 uur met o.a. muziek. 
Om 16.00 uur is de officiële opening 
door wethouder Jeroen Kreijkamp, direct 
gevolgd door een spetterend optreden 
van Marlon Alvarez van Dansschool 
Touchée Dance Company, die met jullie 
het Speerpunt “Voeten van de vloer” 
in praktijk gaat brengen. Vervolgens 

kun je je onderdompelen in diverse 
belevingen die gerelateerd zijn aan 
het UKK (o.a. een toekomst orakel, 
de Gaapdraak van Tante Theater, Les 
madams Antoilettes), collega’s en experts 
Jonge kind uit de stad ontmoeten, 
genieten van hapjes en drankjes, filmpjes 
en posters bekijken van good practice 
Jonge kind Utrecht, luisteren naar muziek 
(o.a. Sjoerd Raaijmakers; winnaar sing a 
songwriter 2016), kraampjes bezoeken 
met Utrechtse bedrijven rond het jonge 
kind etc. Om 19.00 uur is de muzikale 
afsluiting met een heel bijzonder optreden 
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Nicoline Stufkens
Ruth Heuvelman-Kroon
Mehrnaz Tajik
Ester van den Boog

Eindredactie:
Eline Overeem
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Foto’s
Bernadet Dankaart (Marcusschool, KSU) Gaby Raaijmakers en Monique Heintjes (Peutercentrum het Leeuwtje, 
Spelenderwijs Utrecht)

Met medewerking van
Gaby Raaijmakers en Monique Heintjes (Spelenderwijs Utrecht), Bernadet Dankaart (Marcusschool, KSU).

Wilt u extra exemplaren van de Nieuwsbrief VVE ontvangen? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.

De volgende nieuwsbrief VVE Utrecht heeft als thema ‘Spelend Leren’.
Kent u mooie praktijkvoorbeelden en wilt u die met ons delen? Wij horen het graag! 

van Coen Witteveen (saxofonist Typhoon) 
en Jolieke Sorber (zangeres, docent UCK).
Tijdens het Grand Dessert wordt ten-
slotte het vernieuwde Utrechts Kwaliteits-
kader (UKK) aangeboden aan alle aan-
wezigen met o.a. nieuwe speerpunten.

De volgende nieuwsbrief VVE Utrecht 
heeft als thema ‘Spelend Leren’. Kent u 
mooie praktijkvoorbeelden en wilt u die 
met ons delen? Wij horen het graag! 

Gaby en Monique dansen actief mee met de kinderen bij peutercentrum het Leeuwtje, 
Spelenderwijs Utrecht
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Colofon Nieuwsbrief VVE          Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CED-Groep en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht,  
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
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Jongens zijn net meisjes, of toch niet? 
Door: Drs. Ester van den Boog (Expertise Centrum Het Jonge Kind, CED-Groep)

V V E  P R A K T I J K  U T R E C H T

Na school kan er ook worden gesport. Het hele schooljaar zijn er naschoolse 
sportlessen in samenwerking met Stichting Desalniettemin, Buurtsportvereniging 
Vechtzoom en de Marcusschool. Op de dinsdag voor de 4-5 jarigen en op de 
donderdag voor de 6-7 jarigen. De lessen worden op school in het speellokaal 
gegeven van 14.30 – 15.45 uur door stagiaires en sportspelleiders die ook al op 
school bij de gymlessen en de pauzesport assisteren. Ouders halen de kinderen 
weer op en mogen even blijven kijken (https://stichtingdesalniettemin.nl/),  http://
svvechtzoom.nl/buurtsportvereniging/). Ook was er een lessenreeks dans in het 
kader van de verlengde schooldag (VSD) caroussel.

Al deze activiteiten vragen een grote inzet van de leerkrachten en pm-ers. 
Soms worden zij hierbij ondersteund door diverse partners. Naast de hierboven 
genoemde organisaties maakt de Marcus ook gebruik van de vrijwilligers van 
Utrecht Cares. Medewerkers van bedrijven die graag een maatschappelijk doel 
steunen, waaronder het helpen van kinderen uit achterstandswijken, helpen dan 
mee bij de sportdag, het opruimen en opknappen van het kleuterplein, een wan-
deling in het bos of begeleiding bij het bezoeken van een speeltuin (https://www.
nederlandcares.nl/nl/utrecht/).

De Marcusschool biedt de kinderen van de onderbouw vele mogelijkheden om 
te bewegen in samenwerking én in een doorgaande lijn met het peutercentrum.
De ouders worden hier zo veel mogelijk bij betrokken door mee te doen of mee te 
kijken. Gedurende het schooljaar worden de peuters en/of kleuters diverse leuke 
activiteiten aangeboden.

Iedere dag wordt er buiten gespeeld, zo mogelijk gekoppeld aan het thema. 
Daarnaast wordt er twee keer in de week een uur bewogen in het speellokaal. 
Deze lessen worden verzorgd door de internbegeleider en onderbouwcoördina-
tor van de Marcusschool, Bernadet Dankaart en door Nabil, stagiaire en leerling 
sport- en spelbegeleiding van Stichting Desalniettemin. Op de woensdag staat er 
een bewegingsparcours voor alle kleutergroepen opgesteld. Deze les start altijd 
met een activiteit om warm te worden, bijvoorbeeld de stopdans. Bernadet legt 
de kinderen uit dat, als de muziek stopt, ze op hun rug moeten gaan liggen. Deze 
opdracht verandert nog in op de buik, op je zij en gaat tenslotte over in rollen 
door de ruimte. Het warm lopen én rollen wordt beëindigd met een dans op muziek. 
De kinderen leren zo al bewegend en spelenderwijs verschillende ruimtelijke- en 
lichamelijke begrippen. 

De les wordt vervolgens overgenomen door Nabil. Hij legt een tikspel uit aan 
de kleuters. De kinderen rennen enthousiast van mat naar mat en hopen niet 
afgegooid te worden door de tikkers met een bal. Na het tikspel gaan de kinderen 
klimmen en klauteren in een al opgesteld bewegingsparcours in het andere deel 
van de gymzaal. Bernadet en Nabil helpen de kinderen bij de moeilijke onderdelen 
van het parcours zoals van een kast springen, lopen over een wip-wap, lopen 
over een balk, klauteren in en over een wandrek en kruipen onder een bank of 
rek. De gymles eindigt met nog een tikspel en ondertussen druppelt een nieuwe 
groep kleuters de gymzaal al weer binnen.

Naast de wekelijkse activiteiten worden er door het jaar heen diverse thematische 
beweegactiviteiten georganiseerd voor de kleuters, zoals een voel-pad in de 
speelzaal, pieten-gym, buiten liedjes zingen met de kerstopening, sportdag, 
koningsdag, schoolreisje en songfestival. Dit schooljaar hebben de kleuters zelfs 
gekorfbald onder leiding van sportvereniging Synergo, (https://synergo.nl/).

Ook ouders worden bij de beweeg activiteiten op de Marcus betrokken. Ieder 
jaar wordt de peuters en kleuters samen met hun ouders een lessencyclus Dans 
en Bewegen van 5 weken aangeboden vanuit Harten voor Sport (http://www.
pm-dance.nl/basis-onderwijs.html). Daarnaast werken de kleuters tijdens de 
Muziekroute wekelijks een half uur, onder begeleiding van een muziekdocent 
van het UCK, naar een voorstelling toe. Na 10 weken voeren de groepen samen 
een stuk op voor elkaar en de ouders. (https://www.uck.nl/ook-bij-ons/de-wijk/
overvecht/de-muziekroute). Voor de peuters vindt er elk jaar een toneelvoorstel-
ling vanuit het UCK plaats, waarin de peuters en hun ouders uitgenodigd worden 
om mee te bewegen  (https://www.uck.nl/onderwijs/bsokdvvvebrede-school/).

Laat jongens en meisjes veel groot motorische activiteiten doen; Bron peutercentrum 
het Leeuwtje, Spelenderwijs Utrecht 

Werken met grote materialen in de timmerhoek. 

Voeten van de vloer in de onderbouw van de Marcusschool
Door: Drs. Nicoline Stufkens (Expertise Centrum Het Jonge Kind, CED-Groep)

Door deze verschillende hersenontwikkeling zien we bij meisjes van 4 jaar dat zij een 
(senso)motorische ontwikkeling hebben die gemiddeld tot wel 14 maanden voor-
loopt op jongens. Jongens zijn dus gemiddeld later ‘schoolrijp’ en in staat om 
complexe vaardigheden uit te voeren als knippen, veterstrikken of schrijven. Door 
veel te bewegen stimuleer je de verbindingen tussen de hersenhelften. 

Een andere verklaring voor de verschillen tussen jongens en meisjes hangt 
samen met de hormonale ontwikkeling. Jongens van de rond de 3 a 4 jaar heb-
ben veel testosteron in hun lichaam. En drukker meer competitief spel bij jongens 
heeft een verband met dit hoge niveau van het mannelijke hormoon testosteron. 
Meisjes hebben een hoger niveau van het vrouwelijke hormoon oestrogeen en 
progesteron wat samen hangt met de afname van ruw spel. 

Welke gevolgen heeft dit voor ons werk met peuters en kleuters? Begrijpen dat 
jongens en meisjes niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig is van belang. Daardoor 
kunnen we rekening houden met de verschillen en het aanbod en begeleiding 
afstemmen op wat de jongens en de meisjes nodig hebben. Wat duidelijk is dat 
alle jonge kinderen behoefte hebben aan beweging; het is noodzakelijk voor de 
totale ontwikkeling. In de peuterleeftijd is het van belang om veel symmetrisch 
bewegingsspel te spelen, dit stimuleert het proces van samenwerken tussen de 
hersenhelften. Laat de jongens en meisjes veel groot motorische activiteiten doen 
zoals, bijvoorbeeld schilderen op grote bladen (bijvoorbeeld op behang), knutselen 
met grote materialen of verven met behangrollers op het plein met water.

Heel lang hebben we gedacht dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde waren. 
Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes 
wel gelijkwaardig, maar niet gelijk aan elkaar zijn, iets wat in de praktijk van alle 
dag zeker merkbaar is. 

Onderwijsadviseur Woltring zegt hierover in de NRC (1-5-2017); Jongens ont-
wikkelen zich in een ander tempo dan meisjes. Ze zijn jarenlang vooral met de 
grove motoriek bezig: gooien, bouwen, klimmen. Rustig zitten schrijven komt 
later pas. Ze gaan ook meer risico’s aan dan meisjes. “Een meisje begínt niet eens 
aan een hoge blokkentoren omdat ze weet dat hij zal omvallen. Een jongen wel. Die 
bouwt net zo hoog tot hij omvalt en houdt er geen rekening mee dat de toren dan 
op werkjes van andere kleuters neerstort. Daar leert hij juist van.” 

Wat verklaart die verschillen in ontwikkeling? Allereest de motorische ontwikke-
ling die de basis vormt voor de totale ontwikkeling. De motorische ontwikkeling 
verloop bij een kind ‘van boven naar beneden’ (het cefalo-caudaal principe). Dat 
wil zeggen dat het kind eerst het hoofd kan aansturen en later pas de benen om 
bijvoorbeeld te kunnen lopen. Daarnaast verloopt de ontwikkeling ‘van binnen 
naar buiten’ (het proximo-distaal principe). De aansturing en beweging verloopt 
van de grote bewegingen vanuit de schouders naar de kleinste bewegingen 
vanuit de pols en vingers. We zien dat jongens gemiddeld langer doen over die 
uitrijping. Dat wordt verklaard vanuit het verschil in hersenontwikkeling bij jongens 
en meisjes. De hersenhelften communiceren met elkaar via de hersenbalk. Deze 
balk is bij jongens verhoudingsgewijs smaller dan bij meisjes. Om te ontwikkelen 
zijn beide hersenhelften van belang, dus ook de samenwerking tussen deze beiden 
hersenhelften. Het verschil in de verbindingen tussen de linker- en rechter hersen-
helft heeft gevolgen voor de wijze waarop de motorische ontwikkeling bij jongens 
en meisjes verloopt.

Bernadet ondersteunt waar nodig de kinderen

Klimmen en klauteren in een bewegingsparcours

De pm-ers vertellen dat ze, toen er een 
Russische peuter in de groep kwam-
ze bewust, naast liedjes in de moe-
dertalen van andere peuters, ook een 
Russisch liedje op de thema-cd hebben 
gezet. Het jongetje sprak nog weinig 
Nederlands en kon gefrustreerd reage-
ren omdat niemand hem verstond. Maar 
op het moment dat het Russische liedje 
kwam, begon hij te stralen en te dansen 
op zijn eigen manier. De kinderen van 
de groep gingen zijn dansbewegingen 
nadoen. Dit had een groot effect op 
het zelfvertrouwen van de jongen en op 
het groepsgevoel. Nadien was hij meer 
betrokken bij de groep.

Zoals de pedagogisch medewerkers 
over de muziekactiviteiten praten, zie 
je dat ze er zelf ook veel lol aan bele-
ven. “Je ziet tijdens het dansen zoveel 
mooie dingen bij de kinderen gebeuren. 
Kinderen die zichzelf meer durven laten 
zien, die iets geks uitproberen, kinderen 
die eerst niet mee durven doen en alleen 
kijken, en vervolgens voorzichtig gaan 
imiteren. Je ziet ze groeien in zelfvertrou-
wen en het roept een samen-gevoel op.”

•  Muziek in de speelzaal (o.a. 

muziekinstrumenten, ritmestokken,  

doeken, natuurlijke materialen (b.v. 

stokken, bladeren, stenen),  

cd’s met verschillende muzieksoorten 

(klassiek, jazz, swing, circus, etc.)

•  “Think out the box  muziek- ideeën” 

b.v. oergeluiden cd, yogamuziek, flash 

mob e.d.

•  Liesjesmand met voorwerpen die bij 

de gezongen liedjes/versjes horen

• Beweegkriebels

•  Speelspul; activiteitenkaarten voor 

kinderopvang (0-4 jaar) 

• Pinterest

•  Handenarbeid voor peuters/

Handenarbeid voor kleuters

•  Kadans, muziek- en dansactiviteiten 

bij Kaleidoscoop met informatie 

over: multiculturele muziek, ritmes, 

klankkleuren, muziekinstrumenten 

én muziek –en dansactiviteiten

•  Muziekhoek (o.a. bereikbare cd 

speler, cd’s met herkenbare plaatjes 

in een doos, muziekinstrumenten, 

koptelefoon)

•  Bewegen en ontspannen op muziek,  

Bronnen waar de pedagogisch medewerkers van ’t Leeuwtje uit putten zijn o.a.:
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