Uk & Puk voor gastouders
Steeds meer gastouders richten zich op hun professionaliteit. Zij zorgen er daarmee niet
alleen voor dat kinderen in een huiselijke omgeving worden opgevangen, maar ook dat zij
kinderen volgen en stimuleren in hun ontwikkeling, bijvoorkeur met een erkend VVEprogramma.
Doorgaande lijn
Dat VVE iets anders is dan een ‘vereniging voor eigenaren’ weten professionals al vele
jaren. In de periode 2002 tot en met 2006 volgden veel leerkrachten uit de onderbouw en
medewerkers van peuterspeelzalen een training voor erkende VVE-programma’s, zoals
Piramide en Kaleidoscoop. Na verloop van tijd sloten steeds meer pedagogisch
medewerkers van kinderdagverblijven en zelfs consultatiebureaus aan, om een doorgaande
lijn van voor- naar vroegschool te creëren. In diverse gemeenten wordt er dan ook door
alle scholen en kinderopvangorganisaties met eenzelfde VVE-programma gewerkt.
Effect
Opvallend is de groeiende vraag van gastouders. Niet alleen naar praktische observatie- en
registratiemodellen, maar ook de behoefte om te werken met een totaalprogramma om de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren, groeit enorm. Ouders kiezen soms bewust voor
een gastoudergezin omdat zij vinden dat hun kind op een bepaald gebied meer aandacht
nodig heeft dan op een kinderdagverblijf mogelijk is. “Mijn zoontje heeft een aantal
allergieën en als hij daarmee in aanraking komt, treedt een heftige reactie op. Onze
gastouder is hier erg alert op. Er staat een aparte kinderstoel voor hem klaar en zijn
slaapzak en slabbetjes komen niet in aanraking met die van andere kinderen,” laat een
moeder weten. Ook voor deze kinderen is het belangrijk dat zij uitgedaagd worden in hun
ontwikkeling en dat gastouders de ontwikkeling volgen en kunnen vergelijken met ‘het
gemiddelde kind’. Op die manier kan ook bekeken worden of een bepaalde aanpak effect
heeft.
Herkenning
Veel VVE-programma’s besteden aandacht aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen,
van de sociaal-emotionele ontwikkeling tot de ontluikende geletterdheid. Dit geldt ook voor
het programma Uk & Puk, samengesteld voor kinderen tussen nul en vier jaar. “Uk & Puk
werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen,” vertelt Els
Groenewoud, coördinator van Uk & Puk. “Jonge kinderen komen niet snel een Indiaan of
Eskimo op straat tegen, maar ziek zijn of feest vieren is wel herkenbaar. Daar maakt Uk &
Puk gebruik van.” De pop Puk speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de methode.
Puk maakt veel mee in de groep en logeert zelfs thuis bij de kinderen. De pop wordt dan
ook vaak herkend als hij mee op stap is in de dierentuin of gast is op een verjaardagsfeest.
Speciaal katern
Het VVE-programma Uk & Puk is opgenomen in de lijst van erkende interventies van het
NJI en heeft de afgelopen jaren laten zien een bruikbaar programma voor kinderen van nul
tot vier jaar te zijn, zowel in kinderdagverblijven als op peuterspeelzalen. De CED-Groep

heeft dan ook besloten geen compleet nieuw VVE-programma voor gastouders te
ontwikkelen om aan de groeiende vraag van gastouders te beantwoorden. Groenewoud:
“Veel gastouders kennen de programma’s Uk & Puk, Puk & Ko en het aansluitende
programma Ik & Ko voor de basisschool. De manier van werken hierbij spreekt hen erg aan
en alle laatste ontwikkelingen zijn in Uk & Puk opgenomen.” De nieuwe methode Sil op
School, die digitaal verspreid wordt en gebruik maakt van actuele thema’s, sluit ook aan op
Uk & Puk. “Daarmee is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn van voor- naar
vroegschool.”
Aantrekkelijke manier
“Wij brengen een speciaal katern voor gastouders uit met voldoende handvatten om als
gastouder Puk een plaats in het gastgezin te geven,” vult Susanne de Kruif, auteur van ‘Uk
& Puk voor gastouders’, aan. In het katern wordt ingegaan op de mogelijkheid echte
activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren, ouders te
betrekken bij de manier van werken en er zijn een aantal extra’s opgenomen. De Kruif:
“Wij verwachten dan ook dat gastouders met dit katern in handen, jonge kinderen op een
aantrekkelijke manier in hun totale ontwikkeling zullen stimuleren, rekening houdend en
juist ook gebruikmakend van deze specifieke vorm van kinderopvang.”
Over de auteur: Mireille David is werkzaam als Innovatie- en Organisatieadviseur bij de
CED-Groep, Expertise Centrum Het Jonge Kind. M.david@cedgroep.nl
Het katern Uk & Puk voor gastouders komt eind september op de markt. Het boekje wordt
uitgegeven in combinatie met een korte training.

