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KomKids Kinderopvang verzorgt verantwoorde Verkorte Kinderopvang met VVE (hierna afgekort tot VKV) 
die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van peuters in een vertrouwde en veilige omgeving. 
Zowel individueel als in groepsverband wordt hier aandacht aan besteed. Door het aanbieden van 
spelvormen en spelmaterialen die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters creëren wij bij 
KomKids Kinderopvang een optimale (speel- en leer-)omgeving voor de totale ontwikkeling van de 
kinderen.  
De VKV groepen voldoen aan de kwaliteitseisen die door de GGD gesteld worden en de basisvoorwaarden 
van voorschoolse educatie. 
 
VVE programma’s 
De VKV groepen maken gebruik van onderstaande (landelijk erkende) VVE- programma’s: 

 Piramide 

 Startblokken 
 
De programma’s zijn flexibel en kunnen aan de doelgroep, behoefte van de kinderen en de situatie 
aangepast worden. Ouders en opvoeders worden binnen de verkorte kinderopvang met VVE groepen 
nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Ervaringen met betrekking tot het kind worden 
uitgewisseld en naast het breng- en haalmoment worden er afwijkende contactmomenten ingepland. Dit 
kunnen vaste momenten zijn waarin het welbevinden en de ontwikkeling van het kind besproken wordt 
of momenten naar aanleiding van de behoefte van de ouder, het kind en/of de pedagogisch medewerker. 
 
Ontwikkelingsgericht aanbod 
Door het werken met VVE programma’s is er een duidelijk uitgewerkte methodiek. In de peuterleeftijd 
ontwikkelt de taal zich razendsnel en breidt de woordenschat zich flink uit. Er wordt binnen het 
programma dus veel aandacht besteed aan taalverwerving. Naast de taalverwerving vinden wij het als 
KomKids Kinderopvang erg belangrijk dat kinderen genoeg vrije ruimte krijgen. Vrije ruimte om te 
experimenteren en vrije ruimte om te bewegen. De hersenontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd 
door te bewegen. Daarnaast hebben peuters voldoende beweging nodig om zich binnen de groep te 
kunnen concentreren op het gerichte aanbod. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en 
activiteiten aan te bieden waar nodig ontwikkelen de kinderen zich optimaal binnen de VKV groepen.  
 
Binnen de VKV groepen wordt aandacht besteed aan de volgende ontwikkelingsgebieden: 
 
1. Geletterdheid en taalontwikkeling.  
Het stimuleren van de Nederlandse taal, interactievaardigheden en het vergroten van de woordenschat 
zijn voorbeelden van aandachtsgebieden binnen dit domein. 
 
2. Rekenvaardigheid. 
Meten en wegen, experimenteren met hoeveelheden en getalbegrip zijn voorbeelden van 
aandachtsgebieden binnen dit domein. 
 
3. Motorische ontwikkeling. 
Bewegen, handelen en het eigen lichaam leren beheersen zijn binnen dit domein voorbeelden van 
aandachtsgebieden.  
 
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Zelfstandigheid, concentratie en het oefenen met sociale vaardigheden zijn voorbeelden van 
aandachtsgebieden binnen dit domein. 
 



 

 
Professionals 
Er werken binnen een volledig bezette VKV groep 2 pedagogisch medewerkers. Bij een volledig bezette 
groep is 1 van de medewerkers MBO geschoold en de tweede medewerker HBO geschoold. Een volledig 
bezette peutergroep bestaat uit maximaal 14 kinderen. In een groep met maximaal 8 kinderen is er 1 
pedagogisch medewerker aanwezig.  
Binnen de VKV groepen van KomKids Kinderopvang zijn de pedagogisch medewerkers naast MBO of HBO 
geschoold ook aanvullend VVE- geschoold en gecertificeerd. 
Kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers ten aanzien van de voorschoolse educatie, het 
taalniveau en overige competenties behorende bij de doelgroep worden onderhouden door het 
aanbieden van trainingen en bijscholingen.  
 
Kind volgsysteem Kijk! 
Binnen KomKids Kinderopvang wordt er gewerkt met het Kind volgsysteem Kijk! Het welbevinden en de 
ontwikkeling van de peuter wordt hierin objectief weergegeven. De ontwikkelingsgegevens worden 
geregistreerd in het Kijk!-registratiesysteem. Zo wordt door middel van observatie en registratie duidelijk 
de ontwikkeling van het kind in beeld gebracht. Aan de hand van de ontwikkelingslijnen kan een 
beredeneerd aanbod ontworpen worden en resultaten blijvend gemonitord. Met behulp van de 
geregistreerde gegevens kunnen eventuele zorgen (eerder) gesignaleerd of bevestigd worden. Ouders / 
opvoeders worden altijd meegenomen in eventuele zorgen over het kind door de pedagogisch 
medewerker.  


