
Wil jij weten hoe je alles haalt uit het VVE- programma  
Uk & Puk? Deze training geeft je inzicht in dit  
totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het belang van jouw kennis

Ieder kind verdient het om zonder (onderwijs)achter-
stand te starten op de basisschool. Tijdens het VVE-
programma Uk & Puk ontdek jij hoe je het totaal-
programma zo optimaal mogelijk toepast binnen jouw 
kinderdagopvang. Daarmee help je achterstanden 
voorkomen. Het is een praktische methode, zodat je 
al direct aan de slag kunt om de ontwikkeling van 
kinderen op jouw kinderopvang te stimuleren.

Wat ga je doen?

De activiteiten binnen dit totaalprogramma zijn 
gericht op het stimuleren van spraak- en taalvaardig-
heid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische 
en zintuiglijke vaardigheden. Daarbij staat de handpop 
Puk centraal, waarbij Puk de schakel is tussen de 
kinderen op de groep en de pedagogisch medewerker. 
Iedere zes weken diep je een thema uit, waarin je leert 
hoe je kinderen spelenderwijs kansen biedt om
leerervaringen op te doen. Je behandelt daarbij thema’s 
die dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen ligt. 
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Programma 

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur 
verdeeld over 1,5 – 2 jaar tijd. 

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
8. Werken met boeken 
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Observeren
11. Ouderbetrokkenheid
12. Rekenprikkels

Na iedere bijeenkomst ga je aan de slag om opgedane 
kennis toe te passen in de praktijk.

Het resultaat

Deelname aan de training levert jou het volgende op:
• Certificaat VVE Uk & Puk

Meer weten? Bel naar 088 – 28 27 000 of mail naar info@werkendleren.nl.

Overzicht van lesdagen, startdata en locaties: www.werkendleren.nl

Studiebelasting

Per bijeenkomst ca. 2 uur voorbereiding en uitwerking. 
Er vindt 4 x half uur coaching plaats. Dit maakt een 
totaal van ongeveer 62 uur studiebelasting. 

Voor wie?

• Pedagogisch medewerkers 

Kosten

De kosten van deze opleiding zijn op aanvraag 
beschikbaar.  

Aanmelden

Kijk voor beschikbaarheid en locaties op onze website: 
www.werkendleren.nl. Hier kun je je ook direct inschrijven.

Deze training wordt ook in-company verzorgd.


