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1. Registratiedeel 
 

Titel KO-totaal 
Volledige titel Ko-totaal 
Auteurs Coenen, M.; Croon, K. de; Ploeg-Feenstra, M. van der; Poort, I.; e.a. 

Zwijsen BV, Uitgeverij 
Postbus 805 
5000 AV TILBURG 
Tel: 013 - 5838800 
Fax: 013 - 5838890 
E-mail: klantenservice@zwijsen.nl 

Uitgevers 

Website: www.zwijsen.nl 
Jaar van uitgave 2001 - 2005 
Omschrijving KO-totaal is een totaalprogramma voor voor- en vroegschoolse educatie voor 

kinderen van tweeënhalf tot en met 6 jaar, zowel in peuterspeelzalen als in groep 
1 en 2 van de basisschool. De programma's zijn ontwikkeld voor meertalige 
groepen. Het pakket bestaat uit de onderdelen Puk & Ko voor peuters en Ik & Ko 
voor kleuters. Puk & Ko werkt aan de taalvaardigheid, de sociaal-communicatieve 
vaardigheden en het ontluikend rekenen. Bij Ik & Ko wordt aan dezelfde 
vaardigheden gewerkt. Hiervoor zijn drie, elkaar aanvullende delen: Ik & Ko 
taalonderwijs in meertalige kleutergroepen, Ik & Ko rekenonderwijs in meertalige 
groepen en Ik & Ko Sociaal-Communicatieve Vaardigheden (SCV): 
Gebruikswijzer, Observatielijst en Kansrijke momenten. 

Samenstelling Puk & Ko bestaat uit: een activiteitenboek, twee knieboeken, een 
knieboekstandaard, vier prentenboeken, twee audio-cd's en een pop. Het 
additionele pakket Puk & Ko Thuis bestaat uit: een gebruikswijzer met 
kopieerbladen, drie audio-cd's (Nederlands, Turks, Tarifit/Berbers en 
Marokkaans-Arabisch), vijf dwergprentenboeken en een opbergmapje. 
Ik & Ko taal bestaat uit: een algemene handleiding, twee opbergbanden met ieder 
drie themahandleidingen, een kopieerboek, vijf prentenboeken, zes knieboeken, 
twee audio-cd's en een pop. Additioneel zijn een knieboekstandaard en 
handleidingen Arabisch, Portugees en Turks verkrijgbaar. Ik & Ko thuis bestaat 
uit: een gebruikswijzer met kopieerbladen en voorleesboeken in het Nederlands, 
Turks en Marokkaans-Arabisch. Ik & Ko rekenen bestaat uit: twee ringbanden 
met in totaal één algemene en zes themahandleidingen, negen kleutersetjes en 
een platenboek. Ik & Ko SCV bestaat uit een handleiding. Additioneel is bij Ik & 
Ko een cd-rom leverbaar. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

Volgens de auteurs zijn de uitgangspunten van KO-totaal "gebaseerd op 
opvattingen over goed onderwijs aan jonge kinderen en uiteraard op de 
behoeften en wensen uit de onderwijspraktijk". Deze uitgangspunten komen tot 
uiting in de activiteiten binnen Puk & Ko. Die activiteiten: doen een beroep op de 
actieve betrokkenheid van kinderen; zijn speels van opzet en prikkelen en 
stimuleren jonge kinderen om dingen zelf te ontdekken; bieden een rijk 
taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen; lokken 
interactie tussen leidster en de kinderen en tussen kinderen onderling uit; vinden 
deels plaats in kleine groepen van vier á vijf kinderen; kunnen in willekeurige 
volgorde worden uitgevoerd. "Hoofddoel van Puk & Ko is een basis te leggen 
voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke 
taalvaardigheid in het Nederlands aan het basisonderwijs beginnen." Bij Ik & Ko 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: "geïntegreerd NT1-/NT2-onderwijs; 
stimuleert brede ontwikkeling; veel mogelijkheden voor interactie; betrokkenheid 
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als voorwaarde voor leren; sluit aan bij verschillende ontwikkelingsstadia; flexibel 
inzetbaar; betrekt ouders bij leren." De algemene doelstelling van Ik & Ko taal is: 
"... het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en wel zo dat minimaal de 
kerndoelen eind groep 2 voor alle kinderen gehaald worden." De algemene 
doelstelling van Ik & Ko rekenen is "... het behalen van de tussendoelen die voor 
groep1 en 2 zijn geformuleerd in de TAL-uitgaven over hele getallen (1999) en 
over meten en meetkunde (2004). De algemene doelstelling van Ik & Ko SCV is: 
"... het vergroten van de sociaal-communicatieve vaardigheden van kinderen. 
Interactie is een belangrijk uitgangspunt van Ik & Ko. 

Gebruiks-
voorwaarden 

Het programma is instellingsgericht maar kent ook een betrokkenheid van 
ouders. Puk & Ko gaat voor optimaal gebruik uit van de algemene VVE-eisen: 
kinderen bezoeken minimaal vier dagdelen de peuterspeelzaal; er zijn minimaal 
twee gekwalificeerde leidsters in een groep; de groepen zijn gesloten (min of 
meer vaste samenstelling). Het pakket kan echter ook gebruikt worden op 
peuterspeelzalen die hier niet helemaal aan voldoen. 

Scholing Bij KO-totaal is een gecertificeerde training ontwikkeld. In de training wordt onder 
andere aandacht besteed aan: de doorlopende lijn in KO-totaal, het realiseren 
van ouderbetrokkenheid en het doelgericht begeleiden van de totale ontwikkeling 
van jonge kinderen. De training bestaat uit twee keer acht bijeenkomsten 
(verdeeld voer twee schooljaren). Naast de bijeenkomsten vindt consultatie op de 
werkplek plaats. Leidsters en leerkrachten kunnen hierbij hun specifieke 
groepssituatie bespreken aan de hand van observaties en praktijkopdrachten. De 
training wordt gegeven door de CED-groep of - indien gecertificeerd - de eigen 
schoolbegeleidingsdienst. Zowel bij Puk & Ko als Ik & Ko zijn 
implementatieworkshops ontwikkeld voor leidsters/leerkrachten en 
schoolbegeleiders. Kosten zijn € 199,00 per deelnemer. Voor schoolbegeleiders 
is ook een implementatieprogramma (inclusief cd-rom) leverbaar. 

Inhoud Puk & Ko werkt aan de ontwikkelingsgebieden: taalvaardigheid 
(gespreksvaardigheid, begrijpend luisteren, institutionele interacties, informatie 
geven en taalbeschouwing) , sociaal-communicatieve vaardigheden (jezelf 
presenteren en opkomen voor jezelf, samen spelen en werken, gevoelens 
herkennen en delen, aardig doen, omgaan met een ruzie, omgaan met een taak, 
kiezen) en ontluikend rekenen (meten, ruimtelijke oriëntatie en ontluikende 
gecijferdheid). De nadruk ligt op de (tweede) taalverwerving.  
Ik & Ko taal besteed aandacht aan de ontwikkeling van de mondelinge 
taalvaardigheid, de beginnende geletterdheid en de taalbeschouwing. De nadruk 
ligt op de mondelinge taalvaardigheid met daarbij woordenschatontwikkeling 
(ongeveer 1500 woorden), gespreksvaardigheid, begrijpend luisteren, 
institutionele interacties, informatie geven en gebruik van middelen. In Ik & KO 
rekenen komt aan de orde: tellen (telrij, aantal tellen tot en met 10), getalbegrip 
(aantallen vergelijken, bewerkingen, representeren, betekenissen van getallen), 
meten (lengte, gewicht, inhoud, afpassen en verhoudingen), tijd (tijdsbesef) en 
meetkunde (oriënteren, construeren, opereren). Bij Ik & Ko SCV komen acht 
categorieën van sociaal competent gedrag aan bod: jezelf presenteren en 
opkomen voor jezelf, jezelf kenbaar maken in de groep, samen spelen en 
werken, gevoelens/ervaringen herkennen en delen, aardig doen, omgaan met 
ruzie, omgaan met een taak (zelfstandig uitvoeren, doorzetten tot een taak af is) 
en kiezen. 
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 KO-totaal besteedt ook aandacht aan de eigen taal. Voor de thuisactiviteiten zijn 

ook onderdelen uitgewerkt in het Turks, Marokkaans/Arabisch en Tarifit/Berbers. 
Van Ik & Ko taal zijn handleidingen in het Arabisch, Turks en Portugees 
verkrijgbaar. Hierin zijn vertalingen van verhalen en prentenboeken opgenomen 
met daarbij aangepaste voorleesactiviteiten. Deze dienen vóór de reguliere 
lessen aangeboden te worden. 

Thema's Puk & Ko bevat uitgewerkte activiteiten voor tien thema's: welkom Puk!, knuffels, 
hatsjoe!, hoera, een baby!, wat heb jij aan vandaag?, dit ben ik!, regen, eet 
smakelijk!, Reuzen en kabouters; Oef, wat warm! Bij Ik & Ko (taal, rekenen en 
SCV) zijn achttien thema's uitgewerkt: bij mij thuis, sst, wat hoor ik?, speel je 
mee?, eet smakelijk!, brr, wat koud!, waar is...?, wat loop en vliegt daar?, kunst!, 
op reis, geen twee dezelfde, papier hier!, piraten, hoera!, au!, sprookjesland, 
iedereen is mooi!, groot en klein, het circus.  

Ordening Bij Puk & Ko zijn tien thema's ontwikkeld, bij Ik & Ko achttien thema's. De thema's 
worden respectievelijk in één jaar en in twee leerjaren behandeld. De thema's 
van Puk & Ko sluiten inhoudelijk aan bij één of meer thema's van Ik & Ko. De 
thema's kunnen in willekeurige volgorde aan bod komen. Uitzondering hierop is 
'welkom Puk!' dat het eerste thema vormt. Een thema duurt drie à vier weken en 
bestaat uit een algemeen deel, gevolgd door tien of twaalf activiteiten. Bij Puk zijn 
de activiteiten gekoppeld aan het dagritme. De helft van de activiteiten worden in 
de grote groep uitgevoerd en andere helft in de kleine groep. Hiervoor dient de 
leidster of leerkracht een soort circuitmodel uit te zetten. Een activiteit duurt 
ongeveer 15 (Puk & Ko) of 30 minuten (Ik & Ko). Voor een goede uitvoer van alle 
activiteiten is het nodig dat peuters vier dagdelen aanwezig zijn op de 
peuterspeelzaal. 
De startactiviteit bij een thema vindt over het algemeen in de kring plaats. Bij Ik & 
Ko bestaat deze uit de introductie, kern en afsluiting. Bij Puk & Ko zijn deze 
onderdelen verdeeld over drie momenten. Hierna volgen de overige activiteiten: 
spel (van knikkeren met spelregels tot het maken van een hoorspel), ontdekken, 
spelen in hoeken, expressie, voorlezen van knieboekverhaal of prentenboek 
(zowel in grote kring als in groepjes), knutselen of kringactiviteiten. Er zijn bij Puk 
& Ko aparte activiteiten opgenomen die specifiek gericht zijn op ontluikend 
rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden. Aandacht hiervoor is 
ingebouwd in de taalactiviteiten. Ik & Ko rekenen wordt gebruikt naast de 
materialen voor taal. Gedurende de eerste week van een thema worden er alleen 
taalactiviteiten uitgevoerd. In de overige weken komen zowel taal- als 
rekenactiviteiten aan bod. Bij elk thema horen vijf rekenactiviteiten. Ook Ik & Ko 
SCV wordt gebruikt bij de taalactiviteiten. Bij elk thema worden voor drie 
activiteiten aanwijzingen gegeven om de sociaal-communicatieve vaardigheden 
te stimuleren. 
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Werkwijze De helft van de activiteiten worden in de grote groep uitgevoerd en andere helft in 

de kleine groep. De kleine groepen bestaan uit maximaal vijf kinderen en zijn bij 
voorkeur heterogeen samengesteld. Voor het werken in groepen dient de leidster 
of leerkracht een soort circuitmodel uit te zetten. De volgende activiteiten komen 
voor: ontdekken, werken in hoeken, spel, knutselen, expressie, voorlezen in grote 
kring, voorlezen in kleine groepjes, kringactiviteiten. Bij de activiteiten worden ook 
vrij veel materialen gebruikt die geen deel uitmaken van het programma, zoals 
concrete materialen, knutselspullen, materialen voor de themahoeken en 
dergelijke. Bij elk thema staat hiervan een lijst in de handleiding.  
Bij elk thema hoort een prentenboek of (knieboek)verhaal waarmee interactief 
wordt voorgelezen met als doel woordenschatuitbreiding en oefenen met 
begrijpend luisteren. Er zijn voorleesactiviteiten voor de grote groep met nadruk 
op woordenschatuitbreiding en voor kleine groepen met accent op de structuur 
van het verhaal. De verhalen kunnen in de luisterhoek op cd nog eens beluisterd 
worden. De poppen Puk en Ko fungeren in elk thema als intermediair tussen 
leerkracht en leerlingen. Ze kunnen gebruikt worden om een bepaalde 
betrokkenheid bij een activiteit op te roepen en interactie uit te lokken. 

Hanteerbaarheid Bij Puk &Ko is een activiteitenboek, bestaande uit en ringband met elf katernen: 
gebruikswijzer, observatielijst en negen themahandleidingen. De gebruikswijzer 
bevat drie hoofdstukken: Puk & Ko waar ingegaan wordt op doelgroep, 
doelstellingen, doorgaande lijn, uitgangspunten en samenstelling; opbouw van 
Puk & Ko met aandacht voor de thema's en activiteiten, werken met Puk & Ko 
met ondermeer organisatie en stimuleren van de brede ontwikkeling. Inhoud 
themahandleidingen: inleiding met overzicht van activiteiten; themawoorden 
(zelfstandig naamwoorden, werkwoorden, overige woorden); benodigdheden, 
voorbereiding, uitgewerkte activiteiten (tien per thema met daarbij inhoud, 
groeperingvorm, benodigdheden, voorbereiding, woorden, verloop van de 
activiteit en differentiatiemogelijkheden). Ik & KO taal bevat per themahandleiding 
(zes in totaal, in twee doosjes) drie thema's uitgewerkt drie stadia van (tweede) 
taalontwikkeling. Per thema: vooraf (inhoud thema, benodigdheden, 
voorbereiding algemene suggesties); woorden: themawoorden (zelfstandig 
naamwoorden, werkwoorden, overige woorden), extra woorden en woorden uit 
andere thema's; klankspelletjes, uitgewerkte activiteiten (twaalf per thema met 
daarbij doel, organisatie, benodigdheden, voorbereiding, inhoud, woorden, 
verloop van de activiteit). In de algemene handleiding wordt ingegaan op de 
opbouw, de uitgangspunten en de werkwijze. Ook zijn kopieerbare 
observatielijsten opgenomen. Voor rekenen zijn er een algemene handleiding en 
zes themahandleidingen (per handleiding drie thema's uitgewerkt). De inhoud 
van de handleidingen zijn vergelijkbaar met die van taal maar wel beknopter. De 
handleiding van SCV bevat een algemeen deel, een observatielijst en per thema 
drie uitgewerkte suggesties. Over het algemeen zijn de materialen in eerste 
instantie gericht op de leidster of leerkracht. Uitzondering hierop zijn de 
kopieerbladen die in de handleidingen zijn opgenomen en de rekenspelletjes. Per 
spelletje is er een kartonnen doos met alle benodigde spelonderdelen, gemaakt 
van plastic en geplastificeerd karton. De spelletjes bevatten veel kleine 
onderdelen. Bij het programma zijn zowel voor leidsters en leerkrachten als voor 
(school)begeleiders implementatiecursussen ontwikkeld. 

Kostenplaatje Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgevers: www.zwijsen.nl of 
www.uitgeverijpartners.nl. 
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Overige 
informatie 

• Bij beide programma's is een ouderprogramma ontwikkeld dat zich zowel richt 
op informatie aan de ouders als op activiteiten tussen ouders en kinderen Puk 
& Ko thuis bestaat uit een gebruikswijzer met kopieerbladen: draaiboek voor 
vijf themaoverstijgende ouderbijeenkomsten (zoals werken met Puk & Ko of 
taalontwikkeling), instructies voor leidster bij ouderbijeenkomsten over alle 
thema's; teksten voorleesverhalen, (drie talen: Nederlands, Turks, 
Marokkaans-Arabisch); dwergprentenboeken, drie cd's (voorleesverhalen in 
het Nederlands, in het Nederlands en Turks, in het Nederlands, Marokkaans-
Arabisch en Tarifit en ouderactiviteiten in drie talen (per thema vier bladen met 
beschrijving van activiteit voor ouder en kind). De opbouw van Ik & Ko thuis is 
vrijwel identiek hieraan. Alleen zijn er voorleesboeken in plaats van 
prentenboeken, ontbreken de cd's en zijn er geen teksten in Tarifit.  

• Bij Ik & Ko is een schooltv-serie ontwikkeld. Deze bestaat uit achttien 
afleveringen die aansluiten bij de achttien thema's van Ik & Ko. 

• De werkgroep Sprong Vooruit! heeft Ik & Ko aangepast voor gebruik in het 
onderwijs aan dove kinderen (zie de website www.sprongvooruit.nl). Er zijn 
twee aanvullende handleidingen, één voor lessen gebarentaal en één voor 
lessen Nederlands met aangepaste woordenschat en werkvormen. 

• Bij de CED-groep worden materialen ontwikkeld voor Ik & Ko voor groep 3.  
 
2. Biedt het programma extra ondersteuningsmateriaal? 
 
KO-totaal biedt extra ondersteuningsmateriaal in de vorm van uitgewerkte themahandleidingen, 
vertelpoppen (Puk en Ko), knieboeken, prentenboeken, audio-cd’s, een cd-rom, rekenspelletjes en 
materialen voor thuis.  
 

2. Biedt het programma 
extra ondersteunings-
materiaal 

2.1 Er is (extra) ondersteuningsmateriaal bij het programma 
aanwezig. 
Dit kan zijn: auditief materiaal, visueel materiaal, tactiel 
(tast)materiaal, motorisch materiaal, remedial teaching, logopedie, 
speltherapie, materiaal gericht op taalontwikkelingsachterstanden, 
cd-rom, leskist, prentenboeken..... NB: als er alleen wordt verwezen 
naar (extra) materialen die bij het programma worden gebruikt 
wordt dit ook aangegeven. 

■ 

 
3. In hoeverre wordt voldaan aan de tussendoelen VVE? 
 
Toelichting op de tussendoelen 
Bij het analyseren van de programma's VVE op de tussendoelen is door het projectteam van de Gids 
voor onderwijsmethoden uitgegaan van de versies die zijn aangereikt door het Expertisecentrum 
Nederlands (EN). In het kader van het project Tussendoelen en leerlijn lezen (TELL), een initiatief van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is het EN verantwoordelijk voor de 
tussendoelen van het lees- en schrijfonderwijs voor de groepen 1 tot en met 3.  
Voor het analyseren van VVE-programma's zijn alleen de tussendoelen Beginnende geletterdheid van 
de domeinen opgenomen welke betrekking hebben op de leeftijdscategorie 2-6 jaar. Daarnaast is voor 
de tussendoelen Mondelinge communicatie gebruik gemaakt van de prefinale versie van het 
document van het Expertisecentrum Nederlands (juli 2004). Inmiddels (2007) is er definitieve versie. 
Deze zal in een latere versie worden verwerkt. Voorlopig zal de tabel Mondelinge communicatie offline 
gezet worden. 
 
Bij Beginnende geletterdheid zijn de tussendoelen geordend in tien domeinen. Alleen de eerste zes 
zijn echter relevant voor de Vroeg en voorschoolse educatie. Het gaat dan om 'boekoriëntatie', 
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'verhaalbegrip', 'functies van geschreven taal', 'relatie tussen gesproken en geschreven taal', 
'taalbewustzijn' en 'alfabetisch principe'. 
De zes opgenomen domeinen zijn allen uitgewerkt in vijf tussendoelen, voor elk tussendoel is één 
specificatie geformuleerd. Een aantal specificaties zijn in meerdere deelspecificaties uitgewerkt. 
Het tweede onderdeel Mondelinge communicatie bestaat eveneens uit tien domeinen. Hier zijn van 
zes domeinen de tussendoelen opgenomen in het instrument, te weten 'mondelinge taalvaardigheid', 
'mondelinge woordenschat', 'gespreksvaardigheid', 'gesprekken om te leren', 'begrijpend luisteren' en 
'praten en spreken, vertellen en presenteren'. Alle domeinen met uitzondering van het derde domein, 
bestaan uit vijf tussendoelen. Het derde domein heeft zeven tussendoelen. Ten behoeve van de 
analyses van VVE is door het projectteam van de Gids voor onderwijsmethoden voor elk tussendoel in 
principe één specificatie geformuleerd. Een aantal specificaties zijn in meerdere deelspecificaties 
uitgewerkt. 
  
KO-totaal 
Het programma KO-totaal voldoet grotendeels aan de tussendoelen. Hierbij scoren de tussendoelen 
voor beginnende geletterdheid beter dan die voor mondelinge communicatie. De domeinen waarop 
het programma het minst scoort zijn ‘gespreksvaardigheid’ en 'praten en spreken, vertellen en 
presenteren'. De domeinen die volledig scoren, zijn ‘verhaalbegrip’ en ‘functies van geschreven taal’. 
 
In de scoretabel is aangegeven welke tussendoelen en specificaties in KO-totaal aan de orde komen.  
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t.  = niet van toepassing 
 
Mondelinge (en schriftelijke) taalontwikkeling van 0 tot 7 jaar - Beginnende geletterdheid 

Domein 1: Boekoriëntatie 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

Het programma biedt illustraties en 
teksten voor het vertellen van een 
verhaal. 

■ 1. Kinderen begrijpen dat 
illustraties en tekst samen 
een verhaal vertellen. 

1.1 illustraties en teksten 
vormen samen een verhaal 

Het programma biedt suggesties 
voor vragen die de leidster/ 
leerkracht kan stellen bij het 
verhaal. Bv. Wat weet je al? Wat 
zie je? Wat is er bij gekomen wat je 
nog niet wist? enz.) 

■ 

Het programma besteedt aandacht 
aan de begrippen links-rechts, 
boven, onder, voor, achter. 

■ 2. Kinderen weten dat 
boeken worden gelezen van 
voor naar achter, bladzijde 
van boven naar beneden en 
regels van links naar rechts. 

2.1 leesrichting 

De leesrichting komt aan de orde 
Bv. waar beginnen we met lezen? 

□ 

3. Kinderen weten dat 
verhalen een opbouw 
hebben. 

3.1 verhaalstructuur Het programma besteedt aandacht 
aan de opbouw van het verhaal Bv. 
door vragen als: wat gebeurde er in 
het begin, hoe loopt het verhaal af? 

■ 
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Mondelinge (en schriftelijke) taalontwikkeling van 0 tot 7 jaar - Beginnende geletterdheid 

Domein 1: Boekoriëntatie 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

4. Kinderen kunnen aan de 
hand van de omslag van een 
boek de inhoud van het boek 
al enigszins voorspellen. 

4.1 illustraties op de omslag 
interpreteren 

Het programma biedt aanwijzingen 
om de illustraties op de omslag 
door kinderen te laten interpreteren 
Bv. door te vragen wat de kinderen 
verwachten wat er in het boek 
staat. 

■ 

5. Kinderen weten dat je 
vragen over een boek kunt 
stellen. Deze vragen helpen 
je om goed naar het verhaal 
te luisteren en te letten op 
de illustraties. 

5.1 goed luisteren Om het gericht luisteren te 
bevorderen zijn er in het 
programma suggesties voor vragen 
opgenomen over een verhaal. Deze 
vragen moeten, in de vorm van een 
'Luistervraag' gesteld worden. Bv. 
vraag vooraf: luister goed naar 
wat… 

■ 

Domein 2: Verhaalbegrip 

1.1 voorspellingen doen over 
de afloop van een verhaal  

Het programma biedt aanwijzingen 
om kinderen de afloop van een 
verhaal te laten voorspellen. 

1. Kinderen begrijpen de taal 
van voorleesboeken. Ze zijn 
in staat om conclusies te 
trekken naar aanleiding van 
een voorgelezen verhaal. 
Halverwege kunnen ze 
voorspellingen doen over het 
verdere verloop van het 
verhaal. 

1.2 conclusies trekken uit 
voorgelezen verhaal 

Het programma biedt aanwijzingen 
om kinderen conclusies uit een 
verhaal te laten trekken. 

■ 

2. Kinderen weten dat de 
meeste verhalen zijn 
opgebouwd uit een 
situatieschets en een 
episode. Een situatieschets 
geeft informatie over de 
hoofdpersonen, de plaats en 
tijd van handeling. In een 
episode doet zich een 
bepaald probleem voor dat 
vervolgens wordt opgelost. 

2.1 opbouw van verhaal  Het programma biedt aanwijzingen 
om met de kinderen de opbouw van 
een verhaal te behandelen Bv. 
vragen naar het wie, waar en 
wanneer (situatieschets) en 
wat/waarover (episode). 

■ 

3. Kinderen kunnen een 
voorgelezen verhaal 
naspelen terwijl de 
leerkracht vertelt. 

3.1 naspelen Het programma biedt aanwijzingen 
om tijdens het voorlezen verhalen 
door de kinderen te laten 
uitbeelden. 

■ 

4. Kinderen kunnen een 
voorgelezen verhaal 
navertellen, aanvankelijk 
met steun van illustraties. 

4.1 navertellen met behulp 
van illustraties 

Het programma biedt aanwijzingen 
om kinderen verhalen te laten 
navertellen met behulp van 
illustraties. 

■ 

5. Kinderen kunnen een 
voorgelezen verhaal 
navertellen zonder gebruik 
te hoeven maken van 
illustraties. 

5.1 navertellen zonder 
illustraties 

Het programma biedt aanwijzingen 
om kinderen verhalen te laten 
navertellen zonder hulp van 
illustraties. 

■ 
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Mondelinge (en schriftelijke) taalontwikkeling van 0 tot 7 jaar - Beginnende geletterdheid 

Domein 3: Functies van geschreven taal 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

1.1 het bestaan van 
verschillende geschreven 
taalproducten 

Het programma biedt activiteiten 
waarin verschillende schriftelijke 
taalproducten aan de orde komen 
Bv. briefjes, brieven, boeken en 
tijdschriften. 

■ 1. Kinderen weten dat 
geschreven taalproducten 
zoals briefjes, brieven, 
boeken en tijdschriften een 
communicatief doel hebben. 

1.2 geschreven 
taalproducten zijn 
communicatiemiddelen 

Het programma biedt activiteiten 
waarin verschillende schriftelijke 
taalproducten als 
communicatiemiddel aan de orde 
komen. Bv. het maken van een 
boodschappenlijstje of het gebruik 
van pictogrammen.  

■ 

2. Kinderen weten dat 
symbolen zoals logo's en 
pictogrammen verwijzen 
naar taalhandelingen. 

2.1 betekenis van symbolen In het programma komt de 
betekenis van symbolen aan de 
orde. Bv. logo's en pictogrammen 
voor de klassenactiviteiten. 

■ 

3. Kinderen zijn zich bewust 
van het permanente karakter 
van geschreven taal. 

3.1 geschreven taal is 
blijvend 

Het programma biedt aanwijzingen 
om kinderen erop te wijzen dat 
geschreven taal blijft. Bv. Een boek 
kan meerdere keren gelezen 
worden / Een brief kan verstuurd 
worden en bevat nog dezelfde 
tekst. 

■ 

4. Kinderen weten dat 
tekenen en tekens 
produceren mogelijkheden 
bieden tot communicatie. 

4.1 tekenen en tekens zijn 
communicatiemiddelen 

Het programma biedt mogelijk-
heden of suggesties voor het 
communiceren door middel van 
tekeningen en/of tekens. Bv. een 
tekening met als mogelijkheid om 
gevoelens aan te geven/te uiten.  

■ 

5. Kinderen weten wanneer 
er sprake is van de 
taalhandelingen 'lezen' en 
'schrijven'. Ze kennen het 
onderscheid tussen 'lezen' 
en 'schrijven'. 

5.1 verschil tussen 'lezen' en 
'schrijven' 

In het programma worden de 
begrippen 'lezen' en 'schrijven' aan 
de orde gesteld. 

■ 

Domein 4: Relatie tussen gesproken en geschreven taal 

1. Kinderen weten dat 
gesproken woorden kunnen 
worden vastgelegd, op 
papier en met audiovisuele 
middelen. 

1.1 vastleggen gesproken 
woorden 

Het programma biedt suggesties 
voor het gebruik van papier en 
audiovisuele middelen om 
gesproken woorden vast te leggen.  

◘ 
wel papier, 
niet audio-

visuele 
middelen 

2. Kinderen weten dat 
geschreven woorden kunnen 
worden uitgesproken. 

2.1 uitspreken geschreven 
woorden 

Het programma besteedt aandacht 
aan het feit dat geschreven taal kan 
worden uitgesproken. Bv. 
ouderbriefjes. 

■ 
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Mondelinge (en schriftelijke) taalontwikkeling van 0 tot 7 jaar - Beginnende geletterdheid 

Domein 4: Relatie tussen gesproken en geschreven taal 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

3. Kinderen kunnen woorden 
als globale eenheden lezen 
en schrijven. Voorbeelden: 
de eigennaam en namen 
van voor het kind belangrijke 
personen/dingen, logo's en 
merknamen. 

3.1 woorden als een geheel 
lezen en schrijven 

Het programma biedt aanwijzingen 
voor het laten lezen en schrijven 
van woorden als globale eenheden 
Bv. het zoeken van de stoel met je 
eigen naam, het schrijven van je 
naam, eigen kapstok met sticker. 

■ 

Domein 5: Taalbewustzijn 

1. Kinderen kunnen woorden 
in zinnen onderscheiden. 

1.1 onderscheid woorden in 
zinnen 

Het programma biedt activiteiten 
waarin duidelijk wordt dat zinnen uit 
afzonderlijke woorden bestaan Bv. 
klap in je hand bij elk nieuw woord 
in de zin. 

□ 

2. Kinderen kunnen 
onderscheid maken tussen 
de vorm en betekenis van 
woorden. 

2.1 onderscheid vorm en 
betekenis van woorden 

Het verschil tussen de vorm en de 
betekenis van woorden wordt 
behandeld. Bv. wat is het langste 
woord: kabouter of reus). 

◘ 

3. Kinderen kunnen woorden 
in klankgroepen verdelen 
zoals bij kin-der-wa-gen. 

3.1 woorden in klankgroepen 
verdelen 

Het programma biedt activiteiten 
om woorden in klankgroepen te 
verdelen.  

■ 

Het programma biedt versjes aan. ■ 
Het programma biedt activiteiten 
om te reageren op bepaalde 
klankpatronen door eindrijm en 
beginrijm. 

■ 
eindrijm 
■ 

beginrijm 

4. Kinderen kunnen 
reageren op en spelen met 
bepaalde klankpatronen in 
woorden; eerst door eindrijm 
("Pan rijmt op Jan") en later 
met behulp van beginrijm 
("Kees en Kim beginnen 
allebei met een k"). 

4.1 reageren op 
klankpatronen (receptief) en 
spelen met klankpatronen 
(productief) 

Het programma biedt activiteiten 
om te spelen met bepaalde klank-
patronen door beginrijmen eindrijm. 

■ 
eindrijm 
■ 

beginrijm 

5. Kinderen kunnen fonemen 
als de kleinste klank-
eenheden in woorden onder-
scheiden, zoals bij p-e-n. 

5.1 fonemen in woorden 
onderscheiden  

Het programma biedt activiteiten 
voor het onderscheiden van 
fonemen in woorden. 

■ 

Domein 6: Alfabetisch principe 

1.1 woorden zijn opgebouwd 
uit klanken 

Het programma biedt activiteiten 
voor het onderscheiden van 
klanken in de woorden. 

■ 

1.2 foneem-
grafeemkoppeling (klanken 
corresponderen met letters) 

Het programma stelt de foneem-
grafeemkoppeling aan de orde. 

■ 

1. Kinderen ontdekken dat 
woorden zijn opgebouwd uit 
klanken en dat letters met 
die klanken corresponderen 
en leggen de foneem-
grafeemkoppeling. 

1.3 schrijven letters Het programma biedt activiteiten 
voor het schrijven van letters. 

■ 

2. Kinderen kunnen door de 
foneem-grafeemkoppeling 
woorden die ze nog niet 
eerder hebben gezien, lezen 
en schrijven. 

2.1 nieuwe woorden lezen 
en schrijven 

Het programma biedt activiteiten 
om met geleerde letters nieuwe 
woorden te lezen en te schrijven. 

□ 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
1. Tussendoelen mondelinge taalvaardigheid (spelen met taal) 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

1. Kinderen hebben plezier 
in mondelinge taal en 
taalverschijnselen. 

plezier in mondelinge taal en 
taalverschijnselen 

Programma biedt activiteiten aan 
die gericht zijn op plezier hebben in 
mondelinge taal. 

■ 

2. Ze spelen (spontaan) met 
klanken. 

spelen met klanken Programma biedt activiteiten rond 
spelen met klanken (taalbewustzijn) 
Bv. versjes, zoeken van 
rijmwoorden. 

■ 

3. Ze spelen (spontaan) met 
woorden. 

spelen met woorden Programma biedt activiteiten rond 
het spelen met woorden 
(woordbetekenissen en 
woordvormingsverschijnselen) Bv. 
van twee woorden één maken (pop 
en wagen: poppenwagen); geven 
van het tegenovergestelde. 

■ 

4. Ze spelen (spontaan) met 
zinnen. 

spelen met zinnen Programma biedt activiteiten voor 
het spelen met zinnen 
(grammaticale verschijnselen) Bv. 
zinnen langer maken, vraagzinnen 
maken. 

□ 

5. Ze spelen (spontaan) met 
langere mondelinge 
taaluitingen (verhalen, 
teksten). 

spelen met langere 
mondelinge taaluitingen 

Programma biedt activiteiten voor 
het spelen met teksten. Bv. het 
samen vertellen van een verhaal, 
doe-als-of spel in hoeken, 
toneelstukjes, poppenkastspel. 

■ 

2. Tussendoelen mondelinge woordenschat 

basiswoordenschat Programma biedt nieuwe woorden 
aan in een contextrijke omgeving 
Bv. rond een thema of rond een 
activiteit (lezen prentenboek, 
boswandeling etc.). 

■ 

Programma biedt suggesties voor 
activiteiten rond zinsbouw en/of 
woordvervoegingen. 

■ 

1. Kinderen beheersen een 
basiswoordenschat en 
basisgrammatica. 

basisgrammatica 

Programma biedt activiteiten waar 
vanuit een context (verhalen, 
thematische gesprekken) wordt 
gewerkt aan de uitbouw van 
functiewoorden. 

■ 
hoeveel-

heids-
aandui-
dingen 
■ 

voorzetsels 
(ordening in 

ruimte en 
tijd) 
■ 

voegwoor-
den 

(oorzaak en 
gevolg) 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
2. Tussendoelen mondelinge woordenschat 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

2. Ze leren hun conceptuele 
netwerken ervaringsgericht 
uit te breiden. 

uitbreiden van conceptuele 
netwerken 

Programma biedt suggesties voor 
activiteiten rond woordenschat-
uitbreiding waarbij het accent ligt op 
relaties tussen woorden (zowel 
begrips- als grammaticale relaties) 
Bv. het sorteer- en categoriseer-
oefeningen, woordwebs (waaraan 
denk je bij water). 

■ 

Programma biedt verhalen 
(prentenboeken, voorleesverhalen) 
aan met daaraan gekoppeld 
suggesties voor woordenschat-
uitbreiding (interactief voorlezen). 

■ 3. Ze leren nieuwe 
woordbetekenissen en 
zinsconstructies uit verhalen 
af te leiden. 

afleiden van nieuwe 
woordbetekenissen en 
zinsconstructies uit verhalen 

Programma biedt (suggesties voor) 
visuele ondersteuning bij de 
verhalen. Bv. in de vorm van 
praatplaten. 

■ 

4. Ze zijn erop gericht 
woorden en zinsconstructies 
actief te leren gebruiken. 

actief taalgebruik Programma biedt suggesties om 
actief taalgebruik uit te lokken. 
Bv. rijke leeromgeving, opdoen van 
ervaringen. 

■ 

5. Ze leren onderscheid te 
maken tussen vorm- en 
betekenisaspecten van 
woorden. 

vorm- en betekenisaspecten 
van woorden onderscheiden 

Programma biedt suggesties voor 
taalspelletjes rond het 
onderscheiden van vorm- en 
betekenisaspecten van woorden. 
Bv. een klein huis is groter dan een 
grote beer 

◘ 

3. Gespreksvaardigheid 

1. Kinderen nemen 
initiatieven tot het voeren 
van gesprekken in een één-
op-één-stiuatie. 

één-op-één gesprek voeren Programma biedt suggesties voor 
het voeren van gesprekken in één-
op-één situaties. (leidster of 
leerkracht met kind, twee kinderen 
onderling). 

□ 

Het programma geeft suggesties 
voor het voeren van gesprekken in 
kleine kring onder leiding van de 
leerkracht. 

■ 2. Ze nemen actief deel aan 
gesprekken in kleine kring 
onder leiding van de 
leerkracht. 

gesprekken in kleine kring 
voeren onder leiding van 
leerkracht 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor een ondersteunende rol van 
de leerkracht (zodat kinderen veel 
ruimte krijgen om hun eigen ideeën 
in te brengen) en voor het geven 
van luisterresponsen. Bv. 
• De leerkracht laat merken dat hij 

begrijpt wat de kinderen 
bedoelen, Bijvoorbeeld kort 
herhalen of instemmend 'ja'). 

■ 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
3. Gespreksvaardigheid 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

• De leerkracht stelt open vragen, 
waarop uiteenlopende 
antwoorden mogelijk zijn. In de 
regel beginnen de vragen met 
'wie', 'wat', 'waar', 'waarom' of 
'hoe'. 

• De leerkracht herhaalt of breidt 
uit (Bv. Als het kind zegt 'kikker 
verstopt', herhaalt de leerkracht: 
'ja, de kikker verstopt zich' of uit-
breiding leerkracht: 'ja, de kikker 
verstopt zich achter de boom'.). 

■   

Het programma biedt aanwijzingen 
voor gebruiken van goed taal-
gebruik door leidsters en leer-
krachten (voorbeeldgedrag). Bv. 
• De leerkracht doet voor (Bv. Als 

het kind zegt 'kikker weglopen', 
model leerkracht: 'ja, de kikker 
loopt weg'. 

• De leerkracht vat samen om na 
te gaan of men het kind goed 
begrepen heeft en zo een 
duidelijke structuur weer te 
geven. 

■ 

3. Ze brengen onderwerpen 
in. 

inbrengen van onderwerpen Het programma biedt suggesties 
aan leerkrachten om kinderen te 
laten praten over zelf ingebrachte 
onderwerpen die voor henzelf 
belangrijk zijn. 

□ 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen hun 
gedachten onder woorden te laten 
brengen. 

■ 4. Ze denken na over 
verschijnselen, processen of 
problemen en verwoorden 
hun gedachten en vragen. 

verwoorden van gedachten 
en vragen 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen 
vragen te laten stellen die in hen 
opkomen (naar aanleiding van een 
bepaald verschijnsel/proces/ 
probleem). 

□ 

5. Ze vervullen de rol van 
luisteraar en spreker. 

uitoefenen van rol van 
luisteraar en spreker 
(reageren op elkaars 
taaluitingen) 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen uit 
te nodigen op elkaar te reageren, 
Bv. door het herhalen van de bij-
drage van het ene kind en een an-
der kind vragen hierop te reageren. 

■ 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
3. Gespreksvaardigheid 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

Het programma biedt aanwijzingen 
voor leidster of leerkracht om 
kinderen zelf het gesprek te laten 
beginnen. 

□ 6. Ze nemen initiatieven als 
spreker en treden niet alleen 
op als antwoordgever. 

nemen van initiatief in 
gesprek 

Het programma biedt aanwijzingen 
voor leidster of leerkracht om eigen 
rol in gesprek zoveel mogelijk te 
beperken. 

■ 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen te 
leren hoe ze elkaars ideeën kunnen 
waarderen. 

■ 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen te 
leren naar elkaar te luisteren. 

■ 

Het programma geeft aanwijzingen 
voor de leerkracht om kinderen te 
leren elkaar niet in de rede te 
vallen.  

■ 

7. Ze ontwikkelen een 
positieve gesprekshouding: 
waarderen elkaars ideeën, 
luisteren naar elkaar, vallen 
elkaar niet in de rede. 

positieve gesprekshouding 
ontwikkelen 
(gespreksregels) 

Het programma geeft aanwijzingen 
aan de leerkracht om modelgedrag 
te vertonen. Bv. hoe een 
compliment/kritiek gegeven wordt.  

■ 

4. Tussendoelen gesprekken om te leren (interactief leren) 

1. Kinderen beschouwen 
leren als een sociaal proces. 

leren als sociaal proces Programma biedt suggesties voor 
leergesprekken in kleine of grote 
kring. 

■ 

2. Ze ervaren leren als een 
actief proces. 

actief deelnemen aan 
leergesprekken 

Programma biedt aanwijzingen 
voor het stimuleren van een actieve 
rol van kinderen bij leergesprekken 
(leidster/leerkracht als coach; 
gezamenlijk hardop denken). 

■ 

3. Ze leren zelf leervragen te 
stellen. 

het stellen van leervragen Leidster en kinderen bedenken 
samen een vraag over een bepaald 
onderwerp (hele groep of in kleine 
groepjes). 

■ 

4. Ze leren een plan te 
maken voor het beant-
woorden van leervragen. 

maken van plan(netje) 
beantwoorden vraag 

Leidster en kinderen bedenken 
samen een manier om de vraag te 
beantwoorden. 

■ 

5. Ze zijn bereid om 
gezamenlijk een antwoord te 
zoeken op leervragen. 

het beantwoorden van 
leervragen 

Leidster en kinderen zoeken samen 
naar het antwoord op de vraag. 

■ 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
5. Tussendoelen begrijpend luisteren 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

Het programma biedt suggesties 
voor het opbouwen van de duur 
van bijvoorbeeld voorleesverhalen 
en of kringactiviteiten. 

□ 1. Kinderen kunnen in de 
klas hun aandacht richten en 
gedurende langere tijd 
vasthouden. 

vergroten van 
concentratievermogen 

Het programma biedt leidster of 
leerkracht aanwijzingen voor 
vasthouden van de concentratie 
van de kinderen.  

□ 

2. Ze hebben een positieve 
houding tegenover het 
luisteren naar een verhaal of 
informatieve tekst. 

positieve luisterhouding Het programma biedt aanwijzingen 
voor de leidster/leerkracht om een 
positieve luisterhouding te 
stimuleren. 

■ 

3. Ze leren een verhaal of 
informatieve tekst begrijpen 
via interactief voorlezen. 

begrijpend luisteren Het programma biedt suggesties 
voor het interactief voorlezen van 
verhalen / informatieve teksten 
Bv. kinderen laten plaatjes 
benoemen, voorspellingen doen of 
gebeurtenissen samenvatten. 

■ 

4. Ze zijn in staat om 
onderscheid te maken 
tussen belangrijke en minder 
belangrijke informatie in een 
verhaal of informatieve tekst. 

onderscheiden van 
belangrijke en minder 
belangrijke informatie 

Het programma biedt suggesties 
voor vragen over verhalen of 
informatieve teksten waarbij 
belangrijke informatie van minder 
belangrijke onderscheiden moet 
worden.  

■ 

5. Ze kunnen de 
hoofdgedachte van een 
verhaal of informatieve tekst 
weergeven. 

korte inhoud van gesproken 
tekst weergeven 

Het programma biedt suggesties 
om de kinderen kort weer te laten 
geven waar een verhaal of 
informatieve tekst over gaat. 

■ 

6. Tussendoelen praten en spreken, vertellen en presenteren 

1. Kinderen kunnen een 
persoonlijk verhaal vertellen 

Vertellen van een persoonlijk 
verhaal 

programma biedt suggesties voor 
vertelmomenten over persoonlijke 
verhalen (dit kan ondersteund 
worden door beeldmateriaal zoals 
vakantiefoto's, meebrengen van 
lievelingsspeelgoed) 

■ 

2. Ze kunnen een 
meegemaakte situatie 
beschrijven met een plot. 

Vertellen van meegemaakte 
situatie 

programma biedt aanwijzingen voor 
leidster/leerkracht om kinderen hulp 
te bieden bij het gestructureerd 
(met een plot) vertellen van een 
verhaal 

□ 

3. Ze zijn in staat om door 
middel van concreet 
taalgebruik het verhaal te 
vertellen. 

gebruiken van concreet 
taalgebruik 

programma biedt aanwijzingen voor 
leidster/leerkracht om concreet 
taalgebruik te stimuleren (duidelijk, 
helder verhaal, het geven van een 
voorbeeld) 

□ 
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Mondelinge communicatie - Focus op mondeling taalgebruik 
5. Tussendoelen praten en spreken, vertellen en presenteren 

Tussendoel(en) Indicator (Taalunie + SLO) Specificatie A 

4. Ze houden rekening met 
de voorkennis van 
toehoorders 

aansluiten bij kennis 
leerkracht of groepsgenoten 

het programma biedt aanwijzingen 
om de leerkracht het kind erop te 
laten wijzen te vragen of de 
groepsgenoten het verhaal 
begrijpen 

□ 

5. Ze gaan in op reacties 
van toehoorders 

ingaan op reactie leerkracht 
of groepsgenoten 

programma biedt suggesties aan 
de leerkracht om samen met 
andere kinderen te reageren op het 
verhaal (na afloop) en daar een 
reactie op te vragen bij het kind 

■ 

 
Besloten is de overige domeinen (7 t/m 10) van de tussendoelen 'Mondelinge Communicatie' niet te 
publiceren. Het lijkt ons dat deze domeinen buiten het bereik van de doelgroep VVE vallen. 
 
4. Op welk niveau worden de doelen geformuleerd? 
 
Bij alle onderdelen van KO-totaal worden algemene doelstellingen geformuleerd. 
De auteurs geven als hoofddoel van Puk & Ko “ een basis te leggen voor de Nederlandse 
taalvaardigheid, zodat de peuters met een redelijke taalvaardigheid in het Nederlands aan het 
basisonderwijs beginnen." De algemene doelstelling van Ik & Ko taal is: "... het vergroten van de 
Nederlandse taalvaardigheid en wel zo dat minimaal de kerndoelen eind groep 2 voor alle kinderen 
gehaald worden." De algemene doelstelling van Ik & Ko rekenen is het behalen van de tussendoelen 
die voor groep1 en 2 zijn geformuleerd in de TAL-uitgaven over hele getallen en over meten en 
meetkunde. De algemene doelstelling van Ik & Ko SCV is: "... het vergroten van de sociaal-
communicatieve vaardigheden van kinderen.”  
Bij Ik & Ko taal en rekenen wordt per activiteit het doel gegeven en wel bij het item ‘waar werkt u 
aan?”. Bij Ik & Ko SCV wordt vermeld aan welke categorie van sociaal-competent gedrag gewerkt 
wordt. Bij de activiteiten van Puk & Ko wordt geen doelstelling omschreven maar wordt weergegeven 
aan welke inhoud gewerkt wordt. 
 
5. Hoe komen de doelen aan de orde? 
 
Alle verschillende aspecten van de taal-, reken- en sociaal-communicatieve vaardigheden komen bij 
meerdere thema’s terug. De frequentie is per aspect verschillend. Voor rekenen wordt in de algemene 
handleiding in een schema weergegeven welke rekenaspecten per thema aan de orde komen. 
Het programma besteed aandacht aan drie ontwikkelingsgebieden: taal, beginnend rekenen en 
sociaal-communicatieve vaardigheden. De nadruk ligt op de (tweede) taalverwerving. Maar in plaats 
van specifieke taallesjes maakt het programma gebruik van een breed scala van betekenisvolle 
activiteiten en werkvormen. Hierbij komen ook de motorische vaardigheden (bijvoorbeeld bij de 
suggesties voor schrijfactiviteiten) en de creatieve vaardigheden aan de orde. Er wordt echter niet 
doelgericht aan de motorische ontwikkeling en creatieve ontwikkeling gewerkt. 
 
6. Komen de doelen overeen met de werkwijze/didactiek van het programma (m.a.w. 

doet het programma wat ze zegt te doen)? 
 
Zowel bij taal, rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden is het vergroten van de Nederlandse 
taalvaardigheid het belangrijkst. Interactie is hierbij erg belangrijk en ook de betrokkenheid van de 
kinderen. Hiervoor maakt de methode gebruik van betekenisvolle activiteiten en werkvormen, 
gerelateerd aan voor de kinderen herkenbaar thema’s. De ontwikkelingsgebieden en hun 
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deelaspecten zijn terug te vinden bij de lessen (activiteiten). De nadruk die de taalontwikkeling krijgt 
t.o.v. de andere gebieden is hierbij goed te zien. Per lessen (activiteiten) worden doelen genoemd. 
 
Tabel Doelen (bij vraag 4, 5 en 6) 
 

4.1.1 algemeen: op programma/materiaalniveau  
4.1.2 per blok/thema/module ■ 
4.1.3 per activiteit □ 

4.1 De doelen worden op de 
volgende niveaus gepresenteerd 

4.1.4 anders, namelijk... n.v.t. 

5.1.1 lineair (doel komt door programma heen eenmalig aan 
bod) 

□ 

5.1.2 concentrisch (elke keer (elk blok/ thema/jaar) 
opnieuw, vaak opbouwend) 

■ 

5.1.3 thematisch (doelen komen per thema aan bod) □ 

5.1 Hoe komen de doelen aan de 
orde (meerdere antwoorden 
mogelijk): 

5.1.4 cursorisch (deelvaardigheden die nog niet worden 
beheerst, worden opnieuw aangeboden in de vorm van een 
soort 'cursus' met daar bij behorende doelen) 

□ 

 5.1.5 anders, namelijk.... □ 
5.2 De doelen zijn gericht op de 
volgende ontwikkelingsgebieden 
en de daaronder liggende 
activiteiten:  

5.2.1 totale ontwikkeling waarbij meerdere 
ontwikkelingsgebieden komen aan bod komen, te weten 
(zie hieronder): 

◘ 

 5.2.2 taalontwikkeling 
• mondelinge communicatie (bv. luisteren, spreken,....) 
• beginnende geletterdheid (bv. verhaalbegrip, 

boekoriëntatie, ..) /ontluikende geletterdheid 
• woordenschat 

■ 

 5.2.3 cognitieve ontwikkeling 
• beginnende gecijferdheid (bv. vergelijken, sorteren, 

tellen, seriëren, etc.) 
• oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning 
• ontwikkeling waarneming (tast, smaak, reuk, visueel) 

■ 

 5.2.4 persoonlijke en sociale ontwikkeling 
• zelfredzaamheid 
• zelfstandigheid 
• kunnen spelen en werken 
• sociale vaardigheden: 

■ 

 5.2.5 motorische ontwikkeling 
• fijne en grove motoriek 

□ 

 5.2.6 creatieve ontwikkeling (inclusief 
expressieontwikkeling) 
• creatieve uitingen in muziek, drama 
• schilderen, tekenen en handvaardigheid  
• spel en beweging 

□ 

6. Er is een relatie tussen de 
doelstellingen/uitgangspunten/ 
(programma)doelen en de 
werkwijze/didactiek (met ander 
woorden: het programma doet ze 
wat ze zegt te doen). 

 ■ 
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7. Hoe worden de ontwikkelingsgebieden aangeboden? 
 
De ontwikkelingsgebieden worden geïntegreerd aangeboden: de dagelijkse werkelijkheid wordt als 
uitgangspunt genomen bij het aanbieden van de leerstof. Er komen toepassinggerichte situaties voor, 
zoals het aantrekken van de jassen bij de peuters. Alle activiteiten zijn gekaderd binnen thema’s uit de 
directe leefomgeving van het kind. Het programma geeft aan dat de taalontwikkeling deel uitmaakt 
van de totale ontwikkeling van een kind. Daarom wordt waar mogelijk een link gelegd met andere 
ontwikkelingsgebieden. De taalontwikkeling krijgt meer nadruk dan de andere ontwikkelingsgebieden. 
Dit geldt voor alle thema’s. In de eerste week van een thema worden alleen taalactiviteiten gedaan. In 
de tweede week gaan kinderen aan de slag met rekenen en sluiten taal en rekenen op elkaar aan. Per 
thema worden drie kansrijke momenten weergegeven waarop aandacht besteedt kan worden aan de 
sociaal-communicatieve vaardigheden. 
 
Tabel: Aanbod ontwikkelingsdomeinen 
 

7. Hoe worden de 
ontwikkelingsgebieden 
aangeboden: 

7.1 Aanbod binnen het programma: 
7.1.1 geïntegreerd aanbod, met dagelijkse werkelijkheid als 
uitgangspunt (dus geen aparte/losstaande activiteiten rond 
inhouden/ontwikkelingsgebieden): 
• toepassingsgerichte situaties 
• thematisch (geen geïsoleerde vaardigheden, gebonden 

aan het dagelijks handelen, gewoontes en 
gebeurtenissen/alledaags, dichtbij huis) 

• gericht op het ontwikkelingsgebied/ vakgericht 

 
■ 

 7.1.2 incidenteel □ 
 7.1.3 anders, namelijk.....  n.v.t. 

 7.2 Aanbod binnen een blok/thema/module: 
7.2.1 alle ontwikkelingsgebieden komen in elk blok/activiteit 
(evenredig/evenveel) aan bod 

 
◘ 

 7.2.2 één ontwikkelingsdomein staat centraal (in de zijlijn 
komen eventueel andere ontwikkelingsdomeinen aan de orde 

◘ 

 
8. Is er een geleidelijke opbouw naar complexiteit en abstractiegraad? 
 
De handleiding van Ik & Ko geeft aan dat alle thema’s en lessen door elkaar heen gebruikt kunnen 
worden. Maar wanneer een leerkracht doelgericht wil werken, zal zij een bepaalde volgorde moeten 
aanhouden. Een opbouw in moeilijkheidsgraad is terug te vinden in de volgorde van de 
klankspelletjes. In de afsluiting van een activiteit wordt het taalaanbod verdiept. Voor Puk geldt dit 
alles niet. In de beschrijvingen van de activiteiten bij Puk & Ko worden bij een aantal onderdelen in 
een kader een "moeilijkere variant" omschreven. De moeilijkheidsgraad komt overeen met die van Ik & 
Ko stadium 2. Bij Ik & Ko taal wordt er gedifferentieerd naar de drie stadia van taalontwikkeling. Voor 
het differentiëren in de kleine groep zijn aanwijzingen in een schema gegeven. Deze bestaan uit de 
mate en aard van de hulp die de leerkracht biedt, de soort opdracht, de mate van samenwerking en 
de soort vragen die gesteld kunnen worden. Bij bijna alle activiteiten worden er lessuggesties gegeven 
voor de verschillende taalstadia. Voor het werken in de grote groep wordt ervan uitgegaan dat er 
afgestemd wordt op de leeftijd en het taalvaardigheidsniveau van het kind. Bij de 
woordenschatontwikkeling wordt de terminologie van Verhallen gehanteerd: aanbieden, semantiseren, 
consolideren, controleren. Bij Ik & Ko rekenen worden drie stadia in de reken/wiskundeontwikkeling 
van kleuters onderscheiden (van concreet naar abstract rekenen). In veel activiteiten zijn 
differentiatieaanwijzingen opgenomen voor deze drie stadia.  
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Tabel: opbouw in moeilijkheidsgraad 
 

Het programma laat opbouw in moeilijkheidsgraad zien (Zo 
niet: dan is er dus geen opbouw in moeilijkheidsgraad binnen 
het programma waar te nemen, m.a.w. het maakt niet uit met 
welk hoofdstuk/thema je begint). Het gaat hierbij over de 
(lineaire) opbouw binnen het programma (en niet om de 
opbouw binnen één thema). 
8.1.1 het benoemen van het hier en nu naar het verwoorden 
van meer abstracte informatie (afstand nemen van het hier 
en nu) 

◘ 8. Is er een geleidelijke opbouw 
naar complexiteit en 
abstractiegraad:  

8.1.2 het programma doorloopt de fasen van 
woordenschatontwikkeling (oriënteren, demonstreren, 
verbreden, verdiepen) 

■ 

8.1.3 opbouw van eenvoudige naar moeilijke opdrachten ◘ 
8.1.4 drie stadia van taalontwikkeling, rekenontwikkeling ■ 

 

8.2 Binnen een thema/onderwerp is er opbouw in 
moeilijkheidsgraad (Het gaat er om of er binnen één thema 
een opbouw in moeilijkheid(sgraad) is waar te nemen, 
bijvoorbeeld: oriënteren, demonstreren, verbreden, 
verdiepen) 

◘ 

 
 
ONDERSTEUNING VAN HET DIDACTISCH HANDELEN 
 
Hoe wordt in de didactiek van het programma gedifferentieerd om aan te sluiten bij de verschillen in 
ontwikkeling van de kinderen (verschillende leerstijlen en leervermogens, gedragsproblemen en 
leergeschiedenis (succes/falen)? Met andere woorden: het variëren van de activiteitenaanpak om bij 
de verschillen van kinderen aan te sluiten. 
 
9. Ondersteunt het programma de leidster/leerkracht bij de uitvoering van de 

activiteiten? 
 
De handleidingen en gebruikswijzer van zowel Puk & Ko als Ik & Ko bieden de leerkracht/leidster 
houvast bij het plannen, uitvoeren en terugblikken op activiteiten rondom een thema. De 
doelstellingen, uitgangspunten, de opbouw en inhoud van de thema's/activiteiten en de organisatie 
zijn voor zowel taal, rekenen als sociaal communicatieve vaardigheden in de themahandleidingen 
uitgewerkt. Voor de thema's staat een tijdspad van drie à vier weken. Aan de hand van een schema is 
er een overzicht van de activiteiten die binnen die weken plaats vinden en de structuur van de dag 
(dagplanning). In de gebruikswijzer en handleidingen staan voorbeeldschema's voor de planning van 
grote en de kleine groepsactiviteiten. 
Puk & Ko heeft een gebruikswijzer waarin de opbouw en het werken met het programma wordt 
aangegeven. Voor het plannen en uitvoeren van de activiteiten binnen de thema's zijn beschrijvingen 
in de tien activiteitenkaternen opgenomen. Concreet betekent dit per thema dat allereerst een korte 
inhoud, een overzicht van activiteiten, een overzicht van woorden en benodigdheden wordt vermeld. 
Elke activiteit wordt vervolgens uitgewerkt volgens het format van wat gaan we doen?; wanneer en 
waar?; nodig; voorbereiding en een beschrijving van de activiteiten. De moeilijkere variant is hierbij 
ook opgenomen, net zoals mogelijkheden om activiteiten rondom beginnend rekenen en sociaal 
communicatieve vaardigheden in te passen. 
Voorafgaand aan de zes thema's van Ik & Ko taal wordt in elke handleiding het thema kort beschreven 
vanuit de volgende aspecten: wat hebt u nodig?; de voorbereiding op het thema; algemene 
suggesties; de aangeboden woorden en in te zetten klankspelletjes. Vervolgens worden de activiteiten 
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volgens een vast stramien weergegeven. Naast de titel en het soort activiteit zijn er de volgende 
kopjes: wat is de bedoeling?; organisatie, wat hebt u nodig?; voorbereiding; waar werkt u aan?; de 
woorden (aangeboden woorden opgedeeld in: kernwoorden, themawoorden en extra woorden) en het 
verloop van de activiteit (introductie, kern, afsluiting en eventuele suggesties). In de handleidingen 
staat per les een overzicht met concrete aanwijzingen voor het talig stimuleren van kinderen vanuit de 
drie stadia van taalontwikkeling.  
Ik & Ko rekenen heeft zes themahandleidingen waarin het rekendomein wordt aangegeven met de 
volgende aspecten: sluit aan bij; wat is de bedoeling?; organisatie; wat hebt u nodig?; voorbereiding; 
rekentaal; waar werkt u aan? en verloop van de activiteit (met introductie, kern, afsluiting en 
aanvullende suggesties). Ook hier zijn uitwerkingen voor de drie differentiatiestadia van rekenen 
opgenomen. 
Ik & KO sociaalcommunicatieve vaardigheden is geen zelfstandig programma maar wordt 
geïntegreerd binnen de taalactiviteiten. Per thema zijn er drie activiteiten met aanwijzingen voor 
organisatie en voorbeeldvragen om SCV te stimuleren.  
Om een beeld te krijgen van de vaardigheden en leervorderingen van de leerlingen zijn er observaties 
aan de hand van observatielijsten. Het programma geeft niet aan welk instapniveau noodzakelijk is. 
Het instappen in het programma is altijd mogelijk omdat de kinderen vanuit uitgevoerde observaties 
tijdens taal- en rekenactiviteiten op hun eigen niveau binnen een thema kunnen werken. De registratie 
van de observaties van Puk & Ko geeft uiteindelijk een beeld van de beginsituatie voor groep 1 van de 
basisschool (Ik & Ko). Suggesties voor de uitvoering van de instructie (bijvoorbeeld door een 
gestructureerde aanpak of het peilen van de instructiebehoefte) zijn aanwezig. Aan de hand van het 
model van directie instructie verlopen de reken- en taalactiviteiten volgens een vaste opbouw; 
introductie, kern en afsluiting. 
 

9.1 programmaopzet/opzet van de 
activiteiten  
Het programma ondersteunt het 
didactisch handelen van de 
leidster/leerkracht door het bieden 
van: 

9.1.1 Suggesties voor het plannen van, uitvoeren van en 
terugblikken op een activiteit/reeks activiteiten. 

■ 

Informatie over de benodigde beginsituatie van kinderen: 
9.2.1 Het programma geeft aan welk instapniveau 
noodzakelijk is. 

 
□ 

9.2.2 Het programma geeft informatie (per 
activiteit/blok/thema/ module/programma) over de benodigde 
beginsituatie van het kind. 

■ 

9.2 beginsituatie 
Het programma ondersteunt het 
didactisch handelen van de 
leidster/leerkracht bij aanvang van 
de activiteit door het bieden van: 

9.2.3 Het programma biedt suggesties voor het peilen en 
activeren van de voorkennis van het kind. 

■ 

Suggesties voor de uitvoering van de instructie:  
9.3.1 Er is een gestructureerde didactische aanpak volgens 
een vaststaand model (bv. directe instructie, ankergestuurde 
instructie/ probleemgerichte benadering vanuit bv. een 
centraal thema, andere variant). 

 
■ 

9.3.2 Er zijn aanwijzingen voor het peilen van de 
instructiebehoeften en -mogelijkheden. 

□ 

9.3 instructie 
Het programma ondersteunt het 
didactisch handelen van de 
leidster/leerkracht door het bieden 
van: 

9.3.3 De instructievorm is afhankelijk van het domein dat 
wordt gestimuleerd (kan verschillen per domein). 

■ 
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10. Biedt het programma variatie in sturing en in groeperingvorm, werkvorm en 
opdrachten? 

 
Binnen de activiteiten van KO-totaal hebben de kinderen de keuze om deel te nemen aan een 
bepaalde activiteit. Of de leerkracht/leidster het kind zelf een opdracht laat kiezen, hangt af van de 
behoefte van het kind en wat de leerkracht voor de ontwikkeling van dat kind gewenst acht. Het 
circuitmodel biedt de leerkracht mogelijkheden om bij de kleine groepsactiviteiten kinderen die minder 
taalvaardig zijn gerichtere opdrachten te geven en intensiever te begeleiden.  
Bij het aanbieden van een rekenkundig probleem en het zoeken naar oplossingen door de kinderen is 
er sprake van een doelgerichtere begeleiding dan bij de taalactiviteiten. 
Wat de groeperingvorm betreft biedt KO-totaal activiteiten die gericht zijn op de hele groep en op het 
werken in kleine groepjes van ongeveer vijf kinderen. Een Puk & Ko-thema bestaat uit tien activiteiten. 
Vijf van deze tien activiteiten vinden plaats in de grote groep, de vijf andere activiteiten vinden plaats 
in een kleine groep. Voor Ik & Ko taal zijn er zes activiteiten in de grote en zes in kleine groep. De 
groeperingvorm kan zowel homogeen als heterogeen zijn. Tijdens een thema van Ik & KO rekenen 
worden er twee activiteiten uitgevoerd in een grote groep en drie activiteiten in de kleinere. Daarnaast 
zijn er bij rekenen mogelijkheden voor individuele verwerking van opdrachten. Naast variatie in de 
mate van sturing is er ook variatie werkvormen. Werkvormen die bij activiteiten binnen KO-totaal aan 
bod komen variëren van spel, spel in de themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, 
expressie en bewegen. Ik & Ko Taal kent daarnaast ook nog activiteiten rondom een knieboekverhaal 
of prentenboek. Bij de leerlijn rekenen wordt in de eerste activiteit een praatplaat of een spel gebruikt, 
die als uitgangspunt dienen bij een bepaald rekenprobleem. 
 
Tabel variatie in sturing, groeperingvorm, werkvorm en opdrachten 
 

variatie in de mate van sturing bij de activiteiten: 
10.1.1 vrije activiteiten: open situaties met maximale 
keuzemogelijkheden (kinderen zelf laten kiezen) 

 
□ 

10.1.2 begeleide activiteiten: georganiseerde situaties waarin 
leidster/leerkracht de (zelfgekozen) activiteiten van kinderen 
begeleiden (dan wel uitnodigen om mee te doen).  

■ 

sturing/begeleiding 
10.1 Het programma 
ondersteunt de begeleiding van 
de leidster/leerkracht door het 
bieden van: 

10.1.3 geleide activiteiten: georganiseerde situaties met 
verplichte activiteiten (opdracht) 

■ 

variatie in groeperingvormen: 
10.2.1.1 hele groep  

 
■ 

10.2.1.2 kleine groepjes ■ 
10.2.1.3 tweetallen □ 
10.2.1.4 individueel ◘ 
variatie in werkvormen: 
10.2.2.1 hele groep (w.o. kringactiviteiten)  

 
■ 

10.2.2.2 zelfstandig werken (spelen en leren) ■ 
10.2.2.3 spelactiviteiten (spelen in hoeken, rollenspelsitua-
ties, bewegingsspel, manipulerend spel, regel-/zangspelen) 

■ 

10.2.2.4 lees-, schrijf- en rekenactiviteiten ■ 
10.2.2.5 beeldende activiteiten  ■ 
10.2.2.6 activiteiten gericht op sociale ontwikkeling ■ 
10.2.2.7 activiteiten gericht op de motoriek ■ 
10.2.2.8 kleine kringactiviteiten ■ 
10.2.2.9 uitwisselingsgesprekken ■ 

groeperingvorm, werkvorm en 
opdrachten 
10.2 Het programma 
ondersteunt de werkwijze van 
de leidster/leerkracht door het 
bieden van: 

10.2.3 variatie in opdrachten (differentiatie) ■ 
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ORGANISATIE 
 
11.  Op welke wijze vindt observatie en registratie plaats? 
 
Het uitvoeren van observaties is een onderdeel van KO-totaal waarbij leidsters en leerkrachten 
informatie krijgen over het stadium van taalontwikkeling en de vorderingen van de kinderen.  
De observatielijst van Puk & Ko die te vinden is in het activiteitenboek bestaat uit de volgende drie 
delen: taalvaardigheid, sociaalcommunicatieve vaardigheden en ontluikend rekenen. Het accent van 
deze drie onderdelen ligt op taalvaardigheid. Het onderdeel taal is het eerste deel van de 
observatielijst; deze wordt verder onderverdeeld in gespreksvaardigheid, begrijpend luisteren, 
institutionele interacties, informatie geven en taalbeschouwing. In het tweede deel de 
sociaalcommunicatieve vaardigheden is een onderscheid gemaakt in de volgende zeven 
deelvaardigheden: jezelf presenteren en komen voor jezelf; samen spelen en werken; gevoelens 
herkennen en delen; aardig doen; omgaan met een ruzie; omgaan met een taak en kiezen. Het laatste 
onderdeel van de vragenlijst betreft ontluikend rekenen met als deelaspecten: meten, ruimtelijke 
oriëntatie en ontluikende gecijferdheid. In het observatieformulier worden voor items onder de 
genoemde ontwikkelingsgebieden drie stadia aangegeven (wennen, voorwaarde en de moeilijkere 
variant). 
 
De leidsters noteert minimaal twee keer per jaar op welk niveau een kind zich bevindt.  
De observatielijst van Puk & Ko sluit aan bij die van Ik & Ko wat betreft de items voor taalvaardigheid. 
Door van resultaten van de observaties gebruik te maken kan een kind in groep 1 relatief gemakkelijk 
worden ingedeeld in stadium 1, 2 of 3. 
Voor observaties binnen Ik & KO taal zijn observatielijsten en registratieformulieren als kopieerblad 
achterin de handleiding opgenomen. In de observatielijst zijn de drie domeinen: mondelinge 
vaardigheden, beginnende geletterdheid en taalbeschouwing terug te vinden. Mondelinge 
taalvaardigheid is onderverdeeld in vijf deelvaardigheden: gespreksvaardigheid, begrijpend luisteren, 
institutionele interacties, informatie geven en gebruik van middelen zijn. Voor elk van de 
deelvaardigheden geven de observatieformulieren een aantal items waar moet worden aangekruist in 
welk stadium (1, 2, of 3) van taalontwikkeling de kinderen zich bevinden. De methode gaat ervan uit 
dat de observaties één keer per drie thema's plaatsvinden. Dit betekent dat ieder kind drie keer per 
jaar wordt geobserveerd. Met het kopieerblad 'Registratie vorderingen' kunnen de resultaten van de 
observatielijsten worden overgenomen om een beeld te krijgen van de vorderingen van de kinderen. 
 
Voor Ik & Ko rekenen is geen observatielijst ontwikkeld. Wel zijn er binnen elke activiteit 
mogelijkheden om de leervorderingen in beeld te krijgen door gebruik te maken van drie 
observatiemomenten: tijdens de instructie, de kern en de afsluiting.  
 
In de gebruikswijzer van SCV is een observatielijst opgenomen met dezelfde zeven aspecten als ook 
in Puk & Ko worden gehanteerd. Daarbij is er één extra item (jezelf kenbaar maken in de groep) 
toegevoegd. De score of een bepaald gedrag niet aanwezig, voldoende aanwezig of goed ontwikkeld 
is geeft uiteindelijk een globaal beeld van de ontwikkeling in sociaal communicatief gedrag.  
 
KO-totaal biedt kinderen die extra individuele begeleiding nodig hebben geen (apart) preventief 
programma naast het reguliere dagprogramma.  
 
Ook worden er voor begeleiding van geconstateerde problemen geen diagnostische instrumenten 
aangeboden of verwijzingen naar dergelijke instrumenten.  
 
In Puk & Ko wordt met een observatielijst duidelijk of een kind aan de voorwaarden voldoet om zonder 
problemen in te stromen in groep 1 van het basisonderwijs. 
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Tabel Observatie en registratie 
 

11.1 Het programma biedt mogelijkheden voor het 
systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
(een observatie/toets- en registratiesysteem is aanwezig). 

■ 

11.2 De observatie-instrumenten sluiten aan bij de 
(doelstellingen van de) ontwikkelingsgebieden die het 
programma aanbiedt. 

■ 

11.3 Er wordt een (apart) preventief programma geboden 
voor kinderen die individuele begeleiding nodig hebben. 

□ 

11.4 Het programma biedt (of verwijst naar) diagnostische 
instrumenten voor de specifieke begeleiding bij 
geconstateerde problemen. 

□ 

11. Observatie en registratie 

11.5 Het programma geeft aan hoe observatie- en diagnose-
instrumenten tussen de voor- en vroegschool op elkaar 
(kunnen) aansluiten. 

■ 

 
12. Welke onderwijsconcept hanteert het programma? 
 
KO-totaal is een totaalprogramma voor voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van tweeënhalf 
tot en met 6 jaar, zowel in peuterspeelzalen als in groep 1 en 2 van de basisschool. Binnen het 
programma krijgen zowel ervaringsgerichte, ontwikkelingsgerichte als programmagerichte elementen 
een plaats. De auteurs pleiten voor een combinatie van de sterke punten van deze drie 
onderwijsbenaderingen. De taalontwikkeling van 2- tot 6-jarigen maakt deel uit van hun totale 
ontwikkeling. In KO-totaal wordt daarom in navolging van de analytische en ontwikkelingsgerichte 
onderwijsbenadering, waar mogelijk aangesloten op de andere ontwikkelingsgebieden dan taal. 
Activiteiten doen vaak ook een beroep op de motorische, sociale en cognitieve vaardigheden van de 
kinderen. 
Bij Puk en Ko komt de pedagogische component meer naar voren dan de didactische. 
Ik & Ko gebruikt andere ontwikkelingsgebieden als kapstok voor systematisch en doelgericht 
taalonderwijs. Jonge kinderen leren taal niet tijdens specifieke taallesjes maar zijn de hele dag door 
met taal bezig: tijdens het knutselen, het spelen, het ontdekken. Taalstimulering vindt daarom plaats in 
voor kinderen uitdagende maar ook herkenbare spelvormen en werkvormen, zoals knutselen, spelen 
in hoeken, ontdekken, voorlezen en kringactiviteiten. Deze zijn ondergebracht in thema’s waardoor 
een betekenisvol kader ontstaat waar binnen het spelen en leren kan plaatsvinden. 
Bij Puk & Ko wordt naast de taalontwikkeling expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
sociaal communicatieve vaardigheden en de beginnende gecijferdheid. Bij Ik & Ko komt deze 
expliciete aandacht aan de orde in de aanvullende programma’s voor rekenen en sociaal 
communicatieve vaardigheden. 
Activiteiten in het programma lokken actieve betrokkenheid van kinderen uit: kinderen doen concrete 
ervaringen op, worden uitgedaagd mee te doen, zoeken oplossingen voor problemen te vinden, 
experimenteren met uitdagende materialen. Betrokkenheid van kinderen wordt gezien als een 
voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Betrokkenheid van kinderen wordt ook vergroot met de 
poppen Puk en Ko, waarmee de kinderen zich kunnen identificeren. Kinderen leren een taal door deze 
zelf te gebruiken. Dat doen ze vooral in interactie met de leidster of leerkracht maar ook met de 
andere kinderen. De activiteiten in het programma bieden mogelijkheden voor interactie, met name de 
activiteiten in de kleine kring (is de helft van alle activiteiten van het programma).  
In navolging van het taakgericht onderwijs zijn de activiteiten speels van opzet en willen ze de 
kinderen prikkelen om zelf dingen te ontdekken. Op het moment dat dit niet de gewenste doelen 
oplevert, is sturing of ingrijpend van de leidster of leerkracht wenselijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 
mee te spelen of richtinggevende vragen te stellen. 



SLO-analyse Ko-totaal  

 24

12.1 Ervaringsgericht ■ 
12.2 Ontwikkelingsgericht ■ 
12.3 Programmagericht ■ 
12.4 Kindgericht ◘ 
12.5 Leerpsychologische uitgangspunten ◘ 

12. Welke onderwijsconcepten 
komen terug in het programma? 

12.6 Anders, namelijk n.v.t. 
 
 
13. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
De methode KO-totaal is speciaal ontwikkeld voor meertalige groepen. Het onderscheid tussen 
peuters en kleuters wordt aangegeven doordat KO-totaal is opgesplitst in twee groepsprogramma's 
met materiaal voor peuters (Puk & Ko) en voor kleuters (Ik & Ko).  
Puk & Ko wordt ingezet op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en Ik & Ko is geschikt voor 
gebruik in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Om oudere en meer taalvaardige kinderen uit te 
dagen geeft Puk & Ko in de handleiding mogelijkheden aan om 'moeilijkere varianten' van de activiteit 
uit te voeren. Deze moeilijkheidsgraad komt overeen met die van Ik & Ko stadium 2. 
Binnen de leerlijn Ik & Ko taal voeren alle kinderen dezelfde activiteiten uit. Wel wordt uitgegaan van 
drie verschillende stadia in taalontwikkeling: stadium 1 is dat van de jonge en/of beginnende 
taalleerder, stadium 2 van de enigszins gevorderde en stadium 3 van de oudere, gevorderde 
taalleerder. De leerkracht bepaalt welk stadium op de leerling van toepassing is en stemt de 
begeleiding hierop af. Deze aanwijzingen kunnen bestaan uit: de mate en aard van hulp die wordt 
geboden, de soort opdracht en mate van samenwerking en de soort vragen die tijdens de uitvoering 
gesteld worden. Om aan de verschillen in taalvaardigheid tegemoet te komen zijn alle 
knieboekverhalen in een originele en vereenvoudigde versie geschreven. Voor kleuters waarvoor 
stadium 1 nog te moeilijk is, kan eventueel gebruik gemaakt worden van de materialen van Puk & Ko. 
Bij taalactiviteiten geeft het circuitmodel de leerkracht mogelijkheden om de minder taalvaardige 
kinderen intensiever te begeleiden. Door de inzet van heterogene samengestelde groepen krijgen 
kinderen de kans van elkaar te leren. 
KO-totaal besteedt aandacht aan de eigen taal waarbij er afstemming mogelijk is tussen de 
moedertaalontwikkeling en het Nederlands als tweede taal door gebruik te maken van de methode 
'Trias' voor kleuters van groep 1 en 2. Hierbij krijgen kinderen de mogelijkheid om vaardigheiden in de 
eigen taal om te zetten naar vaardigheden in de tweede taal.  
Ik & Ko in de eigen taal bestaat uit vertalingen van de verhalen en prentenboeken die in de 
voorleesactiviteiten van Ik & Ko Taal aan bod komen. Deze zijn in de volgende talen verkrijgbaar: 
Arabisch, Portugees en Turks. Daarnaast zijn voor het thuisprogramma de materialen ook in deze drie 
talen beschikbaar.  
Voor de domeinen binnen Ik & Ko rekenen worden drie stadia in reken/wiskunde-ontwikkeling van 
kleuters onderscheiden met specifieke begeleiding per stadium (van concreet naar abstract rekenen). 
In veel activiteiten zijn differentiatieaanwijzingen opgenomen voor deze drie stadia. Deze aanwijzingen 
richten zich dan vooral op verschillende manieren om een rekenprobleem op te lossen. Voor kinderen 
die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen zijn er bij het rekenen mogelijkheden voor de 
leerkracht om te visualiseren en voordoen te doen. Ook het handelend laten zien, van oplossingen 
door de kinderen kan hierbij een rol spelen. 
Bij Ik & Ko SCV wordt gedifferentieerd door middel van vragen naar de 3 stadia (beginnend, enigszins 
gevorderd en gevorderde taalleerder) van (tweede) taalontwikkeling. 
Het programma biedt geen specifieke aandacht voor “meer begaafde” kinderen.  
Ook wordt er binnen een groep geen onderscheid gemaakt in speelleerstof voor jongsten en oudsten. 
Zoals eerder aangegeven is er wel een onderscheid binnen het programma van KO-totaal tussen 
peuters en kleuters. 
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13.1 Specifieke ondersteuning van kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand. 

■ 

13.1.2 Specifieke ondersteuning bij (tweede) taalverwerving 
van kinderen met een taalontwikkelingsachterstand. 

■ 

13.1.3 Specifieke aandacht voor " meer begaafde" kinderen 
(kinderen met een voorsprong). 

□ 

13.1.4 Onderscheid in speelleerstof voor de jongsten en 
oudsten van de groep. 

□ 

13. Het programma biedt 
extra/aparte aandacht aan 
risicokinderen (kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand) in de 
vorm van:  

13.1.5 Onderscheid tussen peuters en kleuters. ■ 
 
14. Wat kan er gezegd worden over de leertijd en continuïteit? 
 
Puk & KO en Ik & Ko zijn programma's voor de voor en vroegschoolse educatie waarbij wordt 
uitgegaan van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind. De leerlijn Puk &KO kan 
gebruikt worden vanaf 2½ jaar en legt de basis voor groep 1 van de basisschool. De leerlijnen taal, 
rekenen en sociale communicatieve vaardigheden van Ik & KO zijn bedoeld voor groep 1 en 2 van de 
basisschool. 
Voor Puk & Ko zijn tien thema's ontwikkeld. Ik & Ko Taal, Rekenen en Sociaal-communicatieve 
vaardigheden (SCV) zijn opgebouwd uit 18 dezelfde thema's. In ieder schooljaar komen vanuit de 
tijdsplanning negen thema's aan bod. De school bepaalt zelf de volgorde van thema's en de 
activiteiten hierbinnen. Aan de hand van een tweejarenplanning wordt aangegeven welk thema door 
welke groep wordt uitgevoerd.  
Voor de planning en organisatie van activiteiten in een kleine groep wordt het circuitmodel 
aangeboden; waarbij de kinderen elke week de keuze hebben uit een vijftal kleine groepsactiviteiten. 
Twee van de activiteiten komen uit de methode, de andere bedenkt de keerkracht / leidster. Ze 
hangen in ieder geval samen met het thema. Alle kinderen komen per week een keer aan bod om 
onder begeleiding van de leerkracht of leidster de activiteiten uit te voeren.  
Voor taal en rekenactiviteiten wordt in de handleiding een voorbeeldplanning gegeven.  
KO-totaal geeft niet een aanbevolen leertijd in aantallen uren of aantal dagdelen. Wel is er voor het 
programma Puk & Ko een gewenste aanwezigheid van vier dagdelen. Er zijn tien tot twaalf activiteiten 
in de kleine groep per 3-4 weken voor de verschillende leerlijnen van KO-totaal. De andere activiteiten 
vinden plaats in de grote groep. 
De thema's duren drie à vier weken en bestaan uit een algemeen deel gevolgd door tien of twaalf 
activiteiten. Afhankelijk van de aard en het moment van activiteit is de tijdsinvestering voor een 
activiteit binnen een thema van Ik & Ko taal gemiddeld dertig minuten, voor Ik & Ko rekenen is dat 
vijfentwintig minuten en voor activiteiten van Puk & Ko is dit circa vijftien minuten. 
De doorgaande lijn van Puk & Ko naar Ik & Ko blijkt uit het feit dat de uitgangspunten van beide 
programma's overeenkomen, de thema's op elkaar aan sluiten wat betreft inhoud, aard en opzet van 
de thema's en activiteiten. Ook de observatie-instrumenten ten behoeve van de ontwikkeling van de 
kinderen zijn bij de beide leerlijnen qua opzet gelijk en zorgen voor een doorgaande (leer)lijn in de 
ontwikkelingsgebieden en voor afstemming vroegschools naar groep 3. Hiervan uitgaande mag 
geconcludeerd worden dat er continuïteit in het programma zit en aandacht wordt besteed aan de 
overgang tussen de verschillende (jaar)groepen. Voor groep drie van de basisschool Ik & Ko in 
ontwikkeling (voorlopige verschijningsdatum december 2006). 
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Tabel Leertijd en continuïteit 
 

14.1.1 Het programma biedt suggesties voor de planning van 
de activiteiten. 

■ 

14.1.2 Wat is de aanbevolen leertijd van het programma 
(tijdsinvestering)? 1 
14.1.2.1 aantal uren (1-6 uren) 

 
 
■ 

14.1 Leertijd 

14.1.2.2 aantal dagdelen (1-4 dagdelen) ■ 
14.2.1 Er is samenhang en continuïteit in het programma; er 
is een doorlopende leerlijn voor 2 tot 6 jarige kinderen. 

■ 14.2 Continuïteit 

14.2.2 Het programma besteedt aandacht aan de overgang 
van: voorschools naar vroegschools en van vroegschools 
naar groep 3. 

■ 

 

                                                 
1 Gebleken is dat de leertijd voldoende intensief is bij 'een minimum van ca. 6 uren taakgerichte educatieve activiteit/week (2,5 
tot 6 jarigen), overeenkomend met een deelname van 4 dagdelen (2,5 uur waarvan 1,5 uur effectief) aan een voorschools 
centrumprogramma gedurende 3 jaar, tot aan het begin van het formele onderwijs in groep 3' (Effectiviteit en kwaliteit: Een 
kader voor analyse en beoordeling van voor- en vroegschoolse educatieve interventie programma's, 2002). 
 
 


