
CED-Groep
Dwerggras 30

Postbus 8639

3009 AP  Rotterdam

T 010 -4071 599

E info@cedgroep.nl

www.cedgroep.nl
Uitgave: CED-Groep

Redactie: afdeling Communicatie

Vormgeving: Hans Verlaat

Druk: Tripiti

Oktober 2011

Meer informatie

www.ko-totaal.nl

Al het materiaal wordt uitgegeven door uitgeverij Zwijsen

www.zwijsen.nl

Illustraties in de folder: © CED-Groep/illustraties Marjolein Pottie

Hét totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Uk & Puk 
in de kinderopvang 
en de peuterspeelzaal

Woordkaarten
Voor jonge kinderen is het belangrijk om 

met concreet materiaal te werken. 

Dan kunnen zij alle zintuigen gebruiken

(voelen, ruiken, proeven, zien en horen). 

De woordkaarten vervangen het concrete

materiaal niet, maar zijn ter aanvulling.

Woordkaarten kunt u gratis downloaden 

vanaf de website www.ko-totaal.nl. 

De handleiding met praktische tips (sterk

aanbevolen!) is te koop in onze webwinkel:

www.cedgroep.nl/webwinkel.



Uk & Puk in de kinderopvang 
en de peuterspeelzaal
Hét totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Uk & Puk is een educatief totaalprogramma, gericht
op de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar.
Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken,
luisteren en uitbreiding van de woordenschat zijn
belangrijke onderdelen. Daarnaast is er in Uk &
Puk aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek
en is er een eerste oriëntatie op rekenen. Met dit
totaalprogramma krijgen kinderen een goede start
in het basisonderwijs.

Uk & Puk
Uk & Puk is speciaal ontwikkeld voor kinderdag-

verblijven en peuterspeelzalen. De activiteiten zijn

geschikt voor horizontale en verticale groepen. 

Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier

en pop Puk helpt daarbij. Puk is het speel-

kameraadje van de kinderen. Hij biedt troost en is

een vriendje bij wie ze zich veilig voelen. Puk is ook

de schakel tussen de pedagogisch werker en het

kind. 

Inspectie
De Onderwijsinspectie bezoekt ook de voor- en vroegscholen en komt dus ook in

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De Inspectie bekijkt onder andere of er wordt

gewerkt met een goed totaalprogramma. Dit programma moet vier ontwikkelingsdomeinen

bevatten:taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, denkontwikkeling en ontluikend

rekenen, motorische en creatieve ontwikkeling en persoonlijke en sociaal-emotionele

ontwikkeling. Uk & Puk voldoet aan alle eisen en is dus zeer geschikt. 

Praktijkvoorbeeld

Jessica (3) uit Kaapverdië is nieuw in de peutergroep.

Pedagogisch werker Marieke maakt zich zorgen, want Jessica

praat niet tegen haar of tegen andere kinderen. Dan laat

Marieke Jessica met Puk spelen en ziet dat ze wél tegen 

Puk praat. Zo is Puk de schakel tussen Marieke en Jessica.

Praktijkvoorbeeld

‘Alleen al het inpakken van de logeerspulletjes van Puk en het open- 

en dichtdoen van de koffer geeft de kinderen plezier'. Pedagogisch werker

Marjolein is erg enthousiast over de activiteit ‘Wat zit er in de koffer van

Puk?’. Bij het verschonen mogen de kinderen zelf spulletjes uit hun

mandje pakken. ‘Sommige kinderen pakken hun eigen speen als ze gaan

slapen, maar tegenwoordig pakken ze zelfs uit zichzelf een schone luier. 

Ik ben me door het werken met Uk & Puk veel bewuster van de dingen 

die ik doe en daardoor ook van wat de kinderen doen’

Thema’s
Uk & Puk bestaat uit thema’s die u flexibel kunt inzetten. 

Kinderen herkennen de onderwerpen uit hun dagelijks leven. 

Dit vergroot hun betrokkenheid en die van hun ouders. 

Daarnaast leert u kansrijke dagelijkse situaties benutten, 

zoals samen eten of verschonen.

De thema’s 
1 Welkom Puk!

2 Knuffels

3 Hatsjoe!

4 Ik en mijn familie

5 Wat heb jij aan vandaag?

6 Regen

7 Dit ben ik

8 Eet smakelijk!

9 Reuzen en kabouters

10 Oef, wat warm!

11 Ik ben bijna 4!

Trainingstraject
Ervaring leert dat een goede invoering van Uk& Puk voorwaarde is om alles uit het

programma te halen. Het invoeringstraject bestaat uit een quickscan, trainings-

bijeenkomsten en groepsconsultaties. Voor organisaties met minder doelgroepkinderen 

zijn er ‘maatvarianten’. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ko-totaal.nl.


