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Een VVE-programma kiezen 
 
In Nederland zijn er verschillende VVE-programma’s beschikbaar die gebruikt kunnen worden in het 
werken met jonge kinderen. Op dit moment zijn er vijf erkende VVE-programma’s die landelijk worden 
ingezet: 
 
 Piramide 
 Kaleidoscoop,  
 Startblokken/Basisontwikkeling 
 Ko Totaal 
 Sporen 
 
De keuze van een VVE-programma hangt (naast het beschikbare budget) af van het gemeentelijk 
beleid, het schoolbeleid en de visie van het team over de manier van werken met jonge kinderen. 
Daarbij is het van belang om kennis te nemen van de uitgangspunten van een programma en de 
aanpak in de groep. Onderstaand overzicht geeft een beeld van deze vijf VVE-programma’s, zonder 
daarbij een oordeel te geven over het programma.  
 
Kies tot slot SAMEN voor een aanpak en probeer in het kader van de doorgaande lijn verder te kijken 
dan alleen de school.   
 
Piramide 
Piramide is ontwikkeld door Cito. Het is een educatieve methode bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 
7 jaar die de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en groep 1, 2 en 3 van de basisschool bezoeken. 
In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
De methode heeft zowel speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals 
allochtone kinderen en autochtone kinderen in achterstandssituaties, als voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Het biedt kinderen een veilige speelomgeving waar ze zich prettig voelen en 
daardoor meer eigen initiatieven zullen nemen in spel en zelfstandig leren. De Piramide- methode 
bestaat uit acht ontwikkelingsgebieden waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 
taalontwikkeling en de creatieve ontwikkeling en kenmerkt zich door een heldere structuur in de 
speelleeromgeving.    
 
Meer informatie over de verschillende uitvoeringsvarianten van Piramide is te vinden op 
www.cito.nl/po/piramide 
    
Kaleidoscoop 
Kaleidoscoop is de Nederlandse versie van het Amerikaanse High/Scope programma. Het programma 
richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen en is bruikbaar op peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en in de onderbouw van de basisschool. In ontwikkeling is Kaleidoscoop voor 
groep 3 en 4 (en verder) van de basisschool. Actief leren is de kern van Kaleidoscoop: kinderen 
verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de leidsters en 
leerkrachten. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van 
kinderen en bevordert hun zelfstandigheid. Belangrijke elementen binnen de methode zijn: een rijke, 
uitdagende en geordende leeromgeving, een vast dagschema, betrokkenheid van ouders en 
observatie van de kinderen. 
 
Meer informatie over Kaleidoscoop is te vinden op www.kaleidoscoop.org 
 
Startblokken/Basisontwikkeling 
Startblokken van basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, 
peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Startblokken van basisontwikkeling is 
ontwikkelingsgericht van aard. Dat wil zeggen dat de methode aansluit op de actuele 
ontwikkelingsmogelijkheden en op de belangstelling van de kinderen in de groep en tegelijkertijd  
aanstuurt op het zetten van een volgende stap in de ontwikkeling. Hiertoe worde bouwsteen 
aangeleverd: criteria die VVE-professionals helpen om een eigen pedagogisch plan van activiteiten 
met en voor kinderen te maken.  
Meer informatie over Startblokken van basisontwikkeling is te vinden op www.startblokken.info 
 
KO-totaal 
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KO-totaal is een totaalprogramma dat bestaat uit Puk & Ko (voor peuters) en Ik & Ko (voor kleuters). 
En bied een doorgaande didactische lijn op de ontwikkelingsgebieden taal, ontluikend rekenen en 
sociaal-communicatieve vaardigheden. De activiteiten van KO-totaal dien een beroep op de actieve 
betrokkenheid van kinderen. Om de betrokkenheid te stimuleren, zijn de poppen Ko en Puk tot leven 
gebracht. Elk thema en activiteit wordt door de poppen ingeleid.  
 
Meer informatie over KO-totaal is te vinden op www.KO-totaal.nl 
 
Sporen 
Sporen is ontwikkeld als integrale pedagogische benadering van alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 
jaar in kinderopvang, peuterspeelzalen en de eerste twee groepen van het basisonderwijs.    
Het is een educatief programma (gebseerd op de kindvisie van Reggio Emilia) met een open, 
kindvolgend curriculum. Het curriculum sluit aan bij wat de kinderen in de groep beweegt en bij hun 
ontwikkelingsbehoefte en wordt dus door de leerkracht zelf ontwikkeld. Het open curriculum gaat 
samen met een gestructureerde praktijk in de klas. 
 
Meer informatie over Sporen is te vinden op www.pedagogiekontwikkeling.nl 
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