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1. Registratiedeel 
 

Titel Kaleidoscoop 
Volledige titel Kaleidoscoop; Nederlandse bewerking van het Amerikaanse High/Scope 

programma 
Auteurs High/Scope Educational Research Foundation; Programmaleider van 

Kaleidoscoop voor Nederland: Evegroen, R. 
Nederlands Jeugdinstituut 
Postbus 19221 
3501 DE UTRECHT 
Tel:  030 - 230 63 44 
Fax: 030 - 230 63 12 

Uitgevers 

Website: www.nji.nl 
Jaar van uitgave 1998 - 2005 
Omschrijving Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt 

zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de 
taalontwikkeling. Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode 
High/Scope, die als doel had de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren uit 
de armste buurten te vergroten. Vanaf 1994 wordt het Amerikaanse programma 
onder de naam Kaleidoscoop verder ontwikkeld en aangepast aan de 
Nederlandse situatie. Het NJi is licentie-houder van Kaleidoscoop voor 
Nederland. Actief leren is de kern van het programma. Er wordt gebruik gemaakt 
van sleutelervaringen (vergelijkbaar met ontwikkelingsgebieden) die een beeld 
geven van de handelingen, kennis en ervaringen van jonge kinderen. 
Kaleidoscoop is bruikbaar op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de 
onderbouw van de basisschool (groep 1 en 2). Het programma streeft doelen na 
die gerelateerd zijn aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. 

Samenstelling Voor onderdelen van het programma: zie leermiddelenplein.nl. 
Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs vermelden in het programma de volgende uitgangspunten en doelen: 
"De voornaamste uitgangspunten van de educatieve methode van Kaleidoscoop 
zijn: - Kinderen verwerven kennis door hun actieve betrokkenheid bij mensen, 
materialen, gebeurtenissen en ideeën, een proces dat gebaseerd is op motivatie 
van binnenuit (intrinsieke motivatie); -Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden in 
een voorspelbare volgorde, maar ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. 
De steun van de volwassenen draagt bij aan de intellectuele, sociale, emotionele 
en lichamelijke ontwikkeling; Constante ondersteuning en respect van 
volwassenen voor de keuzes van kinderen, hun gedachten en daden versterken 
het zelfbewustzijn van kinderen.; - Zorgvuldige observatie van individuele 
kinderen is een noodzakelijke voorwaarde om op de hoogte te zijn van het niveau 
van ontwikkeling en om de juiste interacties met kinderen te kunnen plannen en 
uitvoeren. 
Actief leren vormt het hart van de methode. "Bij actief leren zijn de volgende 
punten van belang: kinderen beschikken over meer dan voldoende materialen die 
geschikt zijn voor hun leeftijd; kinderen kiezen materialen en bepalen wat ze er 
mee gaan doen; kinderen onderzoeken materialen met al hun zintuigen en 
bepalen hoe ze iets doen; kinderen bepalen zelf hoe ze zich uitdrukken en 
waarover ze praten; volwassenen ondersteunen (de taal) van de kinderen."  
De sleutelervaringen vormen de doelstellingen waaraan gewerkt wordt. 
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Titel Kaleidoscoop 
Gebruiks-
voorwaarden 

Peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool kunnen starten met 
Kaleidoscoop onder de volgende voorwaarden: ze onderschrijven de 
uitgangspunten van Kaleidoscoop; er is een samenwerking tussen 
peuterspeelzaal en basisschool; peuters nemen vier dagdelen deel aan de 
Kaleidoscoop-groep; groepen werken minimaal vier dagdelen per week met een 
tweede leidster, leerkracht of onderwijsassistent; de peutergroep bestaat uit 
maximaal zestien kinderen, de kleutergroep uit maximaal vijfentwintig kinderen; 
de leidsters en leerkrachten volgen de training en hebben een relevante opleiding 
op mbo of hbo gevolgd; er wordt gebruik gemaakt van ondersteuning op locatie. 
Het is gewenst om een lokale Kaleidoscoop-coördinator aan te stellen. 

Scholing Leidsters en leerkrachten zijn verplicht een scholing te volgen bij een 
gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer. Verspreid over het land zijn er ruim dertig 
instellingen waarbij dit mogelijk is.  
Het volledige trainingstraject bestaat uit twintig trainingsdagen verspreid over 2-
2,5 jaar. De training bevat negen modules: kennismaking, actief leren, 
leeromgeving, dagschema, taal, interactie, observatie, ouders, muziek en dans. 
Naast het volgen van de training, krijgt iedere leidster/leerkracht begeleiding in de 
groep. Ook moeten er opdrachten in de groep uitgevoerd worden. Na afloop van 
de training ontvangen de deelnemers een officieel certificaat. De training kan ook 
per module gevolgd worden. 
Voor peuterleidsters zijn er in het kader van de taallijnen VVE van het Expertise 
Centrum Nederlands recent drie nascholingsmodules ontwikkeld op het gebied 
van taalstimulering: interactief met boeken; actief woorden leren; in gesprek. 
Daarnaast zijn er nog een aantal cursussen ontwikkeld voor specifieke situaties, 
zoals een introductiecursus en training gericht op het management. 

Inhoud Het programma biedt een doorgaande leerlijn voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. 
Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Taalontwikkeling 
krijgt veel aandacht binnen het programma, evenals de cognitieve ontwikkeling. 
Ook de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling komen aan bod. Er worden 
in het programma 63 sleutelervaringen omschreven, onderverdeeld over tien 
categorieën: creatieve representatie, taal en ontluikende geletterdheid, initiatief 
en sociale relaties, dans en beweging, muziek, classificatie, seriatie, hoeveelheid, 
ruimte, tijd. 
De kern van het programma wordt gevisualiseerd door het 'rad van avontuur'. 
Centraal hierin staat het actief leren, initiatief en sleutelervaringen. Hierom heen 
staat een cirkel met vier segmenten: interactie (strategieën voor interactie, 
aanmoediging, probleemoplossende benadering van conflicten); leeromgeving 
(hoeken, materialen, opslag), dagschema (vooruitkijken - speelwerken - 
terugkijken, speelleren in de grote en kleine groep); observatie (samenwerking, 
dagelijks noteren van opvallende gebeurtenissen, beoordeling van individuele 
kinderen). 

Thema's Kaleidoscoop werkt niet met thema's die van te voren door de leidster/leerkracht 
bedacht en ingepland zijn. Wanneer de leidster of leerkracht een bepaalde 
interesse bij de kinderen opmerkt, daarop ingaat en deze interesse verder tracht 
uit te breiden en verdiepen, kan hieruit een thema voortkomen.  
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Titel Kaleidoscoop 
Ordening Kaleidoscoop werkt met een vast dagschema waarin de cyclus van vooruit kijken 

- speelwerken - terugkijken centraal staat.  
De leidsters stellen een dagschema samen waarin de elementen 
kring/begroeting, vooruitkijken, speelwerken, opruimen, terugkijken, eten, 
speelleren in de grote groep, speelleren in de kleine groep, buiten spelen en 
overleg een plek. krijgen. 
Kinderen maken elke dag plan, zowel op de tijd die daarvoor speciaal is bestemd 
('vooruitkijken') als op andere momenten van de dag als ze nadenken over wat ze 
gaan doen en hoe ze het gaan uitvoeren. Ze worden hierbij geholpen door 
leidster of leerkracht. Er worden in het handboek een aantal spelletjes en 
werkvormen beschreven om het vooruitkijken te ondersteunen. Tijdens het 
speelwerken voeren kinderen hun plannen uit en nemen het initiatief tot andere 
activiteiten. Ze zijn alleen of samen bezig. De leidster of leerkracht praat met de 
kinderen om hun activiteit te ondersteunen. Ten slotte ruimen de kinderen hun 
materialen op. Tijdens het terugkijken denken de kinderen na over wat ze hebben 
gedaan en praten daarover met anderen.  
Aan de hand van de observaties kan de leidster of leerkracht bepalen welke 
sleutelervaringen extra aandacht nodig hebben en welke activiteiten hierbij aan 
de orde kunnen komen. Ook bepaalt ze of deze in de grote of een kleine groep 
plaatsvinden. Er wordt gedurende de hele dag gewerkt volgens de principes van 
Kaleidoscoop. Op peuterspeelzalen nemen kinderen vier dagdelen per week deel 
aan een Kaleidoscoop-groep.  
Het gezamenlijk overleg tussen beide leidsters of leerkrachten van de groep 
(planning van activiteiten, bespreking van observaties, inrichten leeromgeving) 
kost gemiddeld 2,5 tot 3 uur extra per week. 

Werkwijze Er vinden, naast individuele werkzaamheden van de kinderen waarbij het eigen 
initiatief voor op staat (speelwerken), ook activiteiten plaats in de grote groep en 
in de kleine groep (speelleren). Hierbij ligt het initiatief veelal bij de leidster. 
Tijdens het speelwerken in de grote groep komen kinderen en volwassenen 
samen om bijvoorbeeld te zingen, te bewegen, verhalen te vertellen en 
gebeurtenissen na te spelen. In de kleine groep (met ongeveer de helft van de 
kinderen) kunnen kinderen experimenteren met nieuwe materialen. 
De leeromgeving is ingedeeld in hoeken die zo zijn ingericht dat ze actief leren 
mogelijk maken. De hoeken en materialen zijn voorzien van labels. In het 
programma worden suggesties gegeven voor hoeken en inrichting van de 
hoeken. De omgeving dient zo te zijn voorbereid dat het mogelijk is om 
sleutelervaringen op te doen. Dit geldt ook voor de plek waarop de kinderen 
buiten spelen.  
Kinderen kiezen in eerste instantie zelf hun activiteiten. Leidsters en leerkrachten 
ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende 
leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over 
wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voor doen zelf op te 
lossen. 

Hanteerbaarheid De omgeving wordt zodanig ingericht dat deze afgestemd is op de ontwikkeling 
van de kinderen. Ook bij de keuze van activiteiten in de grote en kleine kring 
wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de 
observaties krijgt de leidster of leerkracht zicht op de ontwikkeling van de 
kinderen en kan ze hierop de activiteiten afstemmen. 
In de module taal wordt bij de taalontwikkeling aandacht besteed aan 
meertaligheid en specifieke aandacht voor meertalige kinderen. Gedurende alle 
activiteiten wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling en stimulering 
van het Nederlands en zo mogelijk van andere moedertalen. 
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Titel Kaleidoscoop 
Kostenplaatje Voor een actueel overzicht van de aanschafkosten van het programma zie 

www.leermiddelenplein.nl. De kosten voor de scholing staan hierbij niet 
aangegeven. Deze variëren vaak per instelling waar de cursussen plaatsvinden. 
Meer informatie is te vinden op www.nji.nl. en op www.kaleidoscoop.org. 

Overige 
informatie 

• Kaleidoscoop beschouwt ouders en beroepskrachten als 
samenwerkingspartners. Er worden ouderbijeenkomsten opgezet waarin men 
met elkaar praat over wat de kinderen leren en waarom dat belangrijk is. Voor 
het houden van ouderbijeenkomsten zijn handleidingen ontwikkeld, zowel een 
algemene als één specifiek gericht op Kaleidoscoop. Ook is er een 
ideeënboek voor de ouders, behorend bij de ouderbijeenkomsten.  

• Elk half jaar verschijnt er een nieuwsbrief bij het programma. Recente 
informatie is ook te vinden op de website www.kaleidoscoop.org.  

• Kaleidoscoop is in ontwikkeling voor groep 3 en 4 van de basisschool. 
• Door de universiteiten van Amsterdam en Groningen is onderzoek gedaan 

naar respectievelijk de implementatiegraad en de effectiviteit van de methode. 
Beide aspecten vallen buiten beschouwing van deze analyse en daarom 
verwijzen we hiervoor naar bovengenoemde onderzoeken. 

• Het handboek Actief Leren wordt uitgegeven door uitgeverij 
ThiemeMeulenhoff (tel. 030 2392239; website www.thiememeulenhoff.nl). 

 
2. Biedt het programma extra ondersteuningsmateriaal? 
 
Kaleidoscoop biedt bij het pakket Kadans (voor muziek en dans) twee cd’s met liedjes.  
 

2. Extra ondersteunings-
materiaal bij het 
programma 

2.1 Er is (extra) ondersteuningsmateriaal bij het programma 
aanwezig. 

■ 

 
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). Nog niet duidelijk is, wanneer de 
eindversie klaar zal zijn. 
 
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', 
'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. 
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Kaleidoscoop 
Het programma Kaleidoscoop voldoet grotendeels aan de tussendoelen. Domeinen waarop het 
programma niet tot nauwelijks scoort zijn: 
• Taalbewustzijn;  
• Het alfabetisch principe; en  
• Informatie verwerken, uitwisselen en presenteren.  
In de scoretabel is aangegeven welke tussendoelen en specificaties in Kaleidoscoop  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? 

■ 

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… 

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

Domein 2: Verhaalbegrip 

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

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. 

■ 

Domein 3: Functies van geschreven taal 

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.  

■ 
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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 

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.  

■ 

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. 

■ 

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. 

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

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

Domein 5: Taalbewustzijn 

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. 

□ 

 
4. Op welk niveau worden de doelen geformuleerd? 
 
Op programmaniveau geeft Kaleidoscoop alleen in algemene zin aan dat de doelen die worden 
nagestreefd zijn gerelateerd aan het bestrijden van onderwijsachterstanden, zodat jonge kinderen 
goed voorbereid aan het basisonderwijs kunnen beginnen. Daarnaast kunnen de sleutelervaringen 
worden beschouwd als doelen per ontwikkelingsgebied. Deze sleutelervaringen geven een 
gedetailleerd beeld van handelingen die typerend zijn voor jonge kinderen op de volgende 
ontwikkelingsgebieden: taal en ontluikende geletterdheid, cognitieve ontwikkeling (classificatie en 
seriatie, hoeveelheid, ruimte en tijd), persoonlijke en sociale ontwikkeling (sociale relaties en initiatief), 
motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling (creatieve representatie, beweging, muziek).  
Deze uiteenzetting van de kennis en vaardigheden per ontwikkelingsgebied kan worden gezien als 
doelstellingen waar met de kinderen aan gewerkt wordt.  
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Doelen per blok (thema/module) ontbreken in Kaleidoscoop. 
 
Op activiteitenniveau staan in het 'Ideeënboek voor het werken met de kleine groep' wel 
voorbeeldmatig een aantal doelen (en bijbehorende activiteiten) uitgeschreven 
 

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 per ontwikkelingsgebied ■ 
 
5. Hoe komen de doelen aan de orde? 
 
De sleutelervaringen kunnen worden beschouwd als de doelen van Kaleidoscoop. Het is de bedoeling 
dat de leidsters en leerkrachten voortdurend activiteiten organiseren rondom één sleutelervaring. Het 
is namelijk niet voldoende als kinderen af en toe een sleutelervaring hebben, want dan kunnen ze zich 
bepaalde begrippen niet eigen maken. De leidsters en leerkrachten moeten ervoor zorgen dat er een 
rijke leeromgeving wordt gecreëerd waarin de kinderen door middel van actief leren meerdere malen 
met één sleutelervaring in aanraking komen. Aangezien Kaleidoscoop aangeeft dat de 
sleutelervaringen telkens opnieuw moeten worden aangeboden, kan gesproken worden van een 
concentrisch aanbod, ook al wordt in Kaleidoscoop zelf geen uitwerking van de activiteiten rondom 
sleutelervaringen weergegeven.  
 
De sleutelervaringen zijn gericht op meerdere ontwikkelingsgebieden, te weten: taal en ontluikende 
geletterdheid, cognitieve ontwikkeling (classificatie en seriatie, hoeveelheid, ruimte en tijd), 
persoonlijke en sociale ontwikkeling (sociale relaties en initiatief), motorische ontwikkeling, creatieve 
ontwikkeling (creatieve representatie, beweging, muziek). 
 

5.1.1 lineair  □ 
5.1.2 concentrisch ■ 
5.1.3 thematisch □ 
5.1.4 cursorisch □ 

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

5.1.5 anders, namelijk.... n.v.t. 

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

■ 

5.2.2 taalontwikkeling ■ 
5.2.3 cognitieve ontwikkeling ■ 
5.2.4 persoonlijke en sociale ontwikkeling ■ 
5.2.5 motorische ontwikkeling ■ 

5.2 De doelen zijn gericht op de 
volgende ontwikkelingsgebieden 
en de daaronder liggende 
activiteiten:  

5.2.6 creatieve ontwikkeling (inclusief 
expressieontwikkeling) 

■ 

 
6. Komen de doelen overeen met de werkwijze/didactiek van het programma? 
 
Kaleidoscoop gaat uit van actief leren waarbij sleutelervaringen (doelen) een centrale rol spelen. Het 
is niet alleen belangrijk dat er voortdurend activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd rondom 
een sleutelervaring. Voor de leidster en leerkracht bieden de sleutelervaringen tevens houvast bij het 
inrichten van een (actieve) leeromgeving, het opstellen van het dagschema, het begeleiden, 
observeren en de interactie met de kinderen. De sleutelervaringen zijn zo verweven in het programma 
(bij de observatie, interactie, dagschema en leeromgeving) dat logischerwijs de doelen wel overeen 
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moeten komen met de didactiek. Toch kan dit niet met volledige zekerheid worden gezegd, aangezien 
de invulling en uitvoering van het dagschema en de activiteiten wordt overgelaten aan de leidster en 
leerkracht en niet in het programma zelf staan opgenomen 
 

6.1 Er is een relatie tussen de 
doelstellingen/uitgangspunten/ 
(programma)doelen en de 
werkwijze/didactiek. 

6.1.1 Het programma doet wat ze zegt te doen ◘ 

 
7. Hoe worden de ontwikkelingsgebieden aangeboden? 
 
De ontwikkelingsgebieden worden geïntegreerd aangeboden: de dagelijkse werkelijkheid wordt als 
uitgangspunt genomen bij het aanbieden van de leerstof.  
De ontwikkeling gebieden (sleutelervaringen) komen dagelijks gedurende alle onderdelen van het 
dagschema aan de orde. Zo komen ze bijvoorbeeld bij het spelen en werken in de verschillende 
hoeken aan bod: Er een zand- en waterhoek, een bibliotheek, een bouwplaats en een huis, waarin 
wordt gewerkt aan de sleutelervaringen (en bijbehorende ontwikkelingsgebieden). Kaleidoscoop biedt 
tevens het werken in een kleine groep aan (een groep van ongeveer 10 kinderen met een vaste 
samenstelling). Bij dit werken in kleine groepen wordt eveneens gewerkt vanuit toepassingsgerichte 
situaties, waarbij per activiteit één sleutelervaring centraal staat.  
Daarnaast geeft het ideeënboek voor het werken in de kleine groep ook aan welke extra 
sleutelervaringen in de activiteit aan bod kunnen komen (als nevendoelen). Het verschil in aanbod 
tussen het speelleren in de grote groep en het speelleren in een kleine groep is dat deze laatste 
werkvorm meer toegespitst is op de individuele behoeften van het kind (die door observatie naar 
voren zijn gekomen).  
 
Hoe de ontwikkelingsgebieden binnen een blok/thema worden aangeboden is niet helemaal te 
achterhalen. De Kaleidoscoop biedt alleen voor het werken in de kleine groep uitwerkingen van 
activiteiten aan (en niet voor het werken in de grote groep). Bij het werken in de kleine groep staat één 
sleutelervaring centraal en dus ook één ontwikkelingsdomein (bijvoorbeeld ’classificeren’ binnen het 
domein cognitieve ontwikkeling). Eveneens worden er nevendoelen weergegeven die ook in de 
activiteit kunnen worden behandeld. Deze nevendoelen (sleutelervaringen) kunnen uit hetzelfde 
ontwikkelingsdomein afkomstig zijn (bijvoorbeeld sleutelervaring ’tijd’ uit het domein cognitieve 
ontwikkeling), maar kunnen ook gericht zijn op andere domeinen (bijvoorbeeld ’muziek’ uit het domein 
creatieve ontwikkeling). 
 

7.1.1 Geïntegreerd aanbod met de dagelijkse werkelijkheid 
als uitgangspunt 

■ 

7.1.2 incidenteel □ 

7.1 Hoe worden de ontwikkelings-
gebieden aangeboden: 

7.1.3 anders, namelijk.....  □ 
7.2.1 alle ontwikkelingsgebieden komen in elk blok/activiteit 
evenredig aan bod 

n.v.t. 7.2 Het aanbod van de 
ontwikkelingsgebieden binnen een 
blok/thema/module worden als 
volgt aangeboden: 

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

■ 
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8. Is er een geleidelijke opbouw naar complexiteit en abstractiegraad? 
 
Er zijn in Kaleidoscoop geen volledig uitgewerkte thema’s of activiteiten weergegeven Er kan daardoor 
ook niet gesproken worden over opbouw in moeilijkheidsgraad. In het ideeënboek voor het werken 
met de kleine groep staan wel voorbeeldmatig een aantal activiteiten uitgeschreven. Omdat het gaat 
om voorbeelden is er geen sprake van opbouw binnen het programma of tussen de activiteiten. 
 

8.1 Het programma laat opbouw in moeilijkheidsgraad zien. □ 8. Er is een geleidelijke opbouw in 
moeilijkheidsgraad te zien. 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 (bv. 
oriënteren, demonstreren, verbreden, verdiepen)). 

□ 

 
9. Ondersteunt het programma de leidster/leerkracht bij de uitvoering van de 

activiteiten? 
 
In het handboek actief leren staan de uitgangspunten en werkwijze van Kaleidoscoop weergegeven. 
Er wordt aandacht besteed aan het concept Actief leren en de sleutelervaringen, maar vooral ook wat 
de rol van de leerkracht en leidster daarin is. Er worden vier hoofdzaken genoemd waar de leidster en 
leerkracht zorg voor moeten dragen, wil het actief leren een kans van slagen hebben:  
• interactie (tussen volwassen en kinderen)   
• leeromgeving (indeling en inrichting van de speelzaal en klas)  
• dagschema (vooruitkijken, speelwerken-terugkijken)  
• observatie (van gebeurtenissen en individuele kinderen)  
De uitwerkingen van deze vier kernpunten in het handboek zorgen er voor dat de leerkracht en 
leidster voldoende suggesties krijgen voor het plannen, uitvoeren en terugblikken op de activiteiten. 
Daarnaast zijn in het ideeënboek voor de kleine groep de activiteiten volledig uitgeschreven, zodat 
een goede indruk wordt gegeven van de mogelijkheden bij de uitvoering van activiteiten. 
 
Een van de vier hoofdzaken van Kaleidoscoop is het observeren. Elke dag verzamelen twee leidsters/ 
leerkrachten die een groep kinderen begeleiden informatie over de kinderen door hen te observeren, 
interacties met ze aan te gaan en notities te maken van wat ze zien en horen. Op basis van deze 
observaties, gekoppeld aan sleutelervaringen, worden plannen voor de volgende dag gemaakt. Door 
deze dagelijkse manier van observeren biedt de methode voldoende houvast om de voorkennis van 
het kind te peilen en erbij aan te sluiten.  
De individuele leerlinggegevens die dagelijks worden verzameld, worden tevens van tijd tot tijd 
ingevuld op het ‘Kind Observatie Registratie-instrument (KOR)’, een observatie-systeem dat 
gebaseerd is op de sleutelervaringen. Een andere manier waarop Kaleidoscoop ervoor zorgt dat de 
voorkennis van leerlingen wordt geactiveerd is door als vaststaande fase in het dagschema ‘ vooruit te 
kijken’. Kinderen vertellen wat ze willen doen en met wie. De leidster/leerkracht brengt dit proces op 
gang door de juiste vragen te stellen en het kind te stimuleren.  
Over het benodigde instapniveau en de gewenste beginsituatie van het kind bij aanvang van een 
activiteit geeft Kaleidoscoop geen informatie.  
 
Suggesties voor de uitvoering van de instructie (bijvoorbeeld door een gestructureerde aanpak of het 
peilen van de instructiebehoeften) zijn gedeeltelijk aanwezig. Het dagschema bestaat uit drie fasen: 
vooruitkijken, speelwerken en terugkijken. Deze gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat 
leidsters/leerkrachten gedeeltelijk houvast hebben bij het geven van instructie. Doordat echter de 
lesactiviteiten niet staan uitgeschreven, blijft de uitvoering van de activiteit voor het grootste deel 
afhankelijk van de manier waarop de leidster/leerkracht dit doet. Dat de leerstof en de instructie niet 
staan uitgeschreven komt doordat het programma de leerkracht/leidster op basis van observaties de 
lesactiviteiten laat uitkiezen en invullen. Via observatie ziet de leerkracht welke behoeften en 
interesses een leerling heeft en past daar de lesactiviteiten en de instructie op aan. In het ideeënboek 
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voor de kleine groep staan wel een twintigtal activiteiten uitgeschreven. Maar dit zijn voorbeelden die 
niet altijd van toepassing zijn op de praktijk, omdat die praktijk gebaseerd is op de observaties die 
specifiek zijn voor elke groep en elk kind apart. 
 

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

9.1.1 Er worden suggesties voor het plannen van, uitvoeren 
van en terugblikken op een activiteit/reeks activiteiten 
geboden. 

■ 

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 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. 

■ 

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 Het programma ondersteunt 
het didactisch handelen door het 
bieden van suggesties voor de 
uitvoering van de instructie. 

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

□ 

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

opdrachten? 
 
Kaleidoscoop biedt variatie in de mate van sturing van de activiteiten. Het programma biedt ruimte 
voor zowel vrije- als begeleide activiteiten. In het dagschema komen de fasen: vooruitkijken, 
speelwerken en terugkijken aan bod. De rol van de leidster/leerkracht is het creëren van een rijke 
leeromgeving (zorgen voor voldoende materialen, begeleiden en stimuleren van de leerling) waarin de 
kinderen zelf mogen vooruitkijken (kiezen en plannen) uitvoeren en terugkijken. Het speelwerken kan 
worden beschouwd als vrije activiteit, waarin de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen en hoe ze het 
willen doen. Bij het speelleren, dat zowel plaatsvindt in de grote groep (liedjes zingen, vingerspelletjes 
doen of andere groepsactiviteiten) als in de kleine groep, ligt het initiatief bij de leidster/leerkracht. De 
activiteiten die tijdens het speelleren plaatsvinden kunnen dan ook worden beschouwd als begeleide 
activiteiten.  
 
Naast variatie in de mate van sturing, is er ook variatie in groeperingsvormen en werkvormen. Wat 
groeperingsvormen betreft zijn er activiteiten gericht op de hele groep (kringactiviteiten, verhalen 
vertellen, op muziek bewegen), op het werken in een kleine groep (materialen onderzoeken, mee 
experimenteren of er iets van maken) en het werken in tweetallen (spelen in de hoeken).  
Werkvormen die aan bod komen variëren van kringactiviteiten, bewegingsspelletjes en zangspelletjes 
tot spelen in de hoeken, lees-schrijf- en rekenactiviteiten en het praten met de leidster/leerkracht over 
gevoelens. In Kaleidoscoop worden voorbeelden van en suggesties voor activiteiten en mogelijke 
werkvormen gegeven. Deze voorbeelden zijn ter illustratie bedoeld, zodat de leidster/leerkracht 
ideeën op doet voor zijn/haar eigen groep. Op basis van observaties van de kinderen bepaalt de 
leidster/leerkracht welke mate van sturing, welke groeperingsvorm(en) en welke werkvormen en 
activiteiten voor zijn/haar eigen groep (en individuele leerlingen) het meest geschikt zijn.  
Voor de variatie in opdrachten geldt eveneens dat dit afhankelijk is van de keuze en invulling van de 
leerkracht/leidster. 
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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) 

■ 

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

□ 

10.1 Het programma ondersteunt 
de begeleiding van de 
leidster/leerkracht door variatie te 
bieden in de mate van sturen bij 
activiteiten. 

10.1.4 anders, namelijk... n.v.t. 

10.2.1 variatie in groeperingvormen ■ 
10.2.2 variatie in werkvormen ■ 

10.2 Het programma ondersteunt 
de werkwijze van de 
leidster/leerkracht door variatie te 
bieden in groeperingsvorm, 
werkvorm en opdrachten. 

10.2.3 variatie in opdrachten (differentiatie) n.v.t. 

 
11.  Op welke wijze vindt observatie en registratie plaats? 
 
Observatie is een belangrijk onderdeel van Kaleidoscoop. Door dagelijks te observeren aan de hand 
van de sleutelervaringen, krijgen leidsters en leerkrachten informatie over de ontwikkeling van de 
kinderen. Ze maken dagelijks aantekeningen (anekdotes) van wat kinderen concreet doen en zeggen. 
Deze informatie wordt gebruikt om activiteiten te plannen voor de grote en kleine groep, passend bij 
de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen. 
Voor het plannen op langere termijn vindt observatie plaats met het ‘kind observatie registratie’-
instrument (KOR). Dit is een observatie-instrument waarop observaties van elk kind afzonderlijk 
kunnen worden ingevuld. De observatie formulieren zijn gebaseerd op de ontwikkelingsgebieden en 
bijbehorende sleutelervaringen. De gegevens die op het KOR-instrument worden ingevuld, komen uit 
de dagelijkse notities (die de leidsters/leerkrachten maken die samen een groep begeleiden en 
observeren.) en het teamoverleg. Leidsters/leerkrachten doen aan zogenaamde ‘participerende 
observatie’, dat wil zeggen dat ze de kinderen observeren, terwijl ze met hen spelen.  
 
Het observatie-instrument biedt een doorgaande lijn in de formulieren voor observatie van zowel de 
peuters (voorschools, peuterspeelzaal) als kleuters (vroegschools, groep 1 en 2) en dient voor per 
groep twee maal ingevuld te worden. Er mist echter uitleg over de manier waarop het observatie-
instrument moet worden ingevuld.  
 
Het nieuwe KOR-instrument is in ontwikkeling en zal uit vijf onderdelen gaan bestaan: het KOR-boekje 
waarin de individuele gegevens van een kind genoteerd worden, verdeeld over tien categorieën, 29 
items en vijf niveaus; een geautomatiseerde KOR ter vervanging hiervan; een gebruikershandleiding 
KOR; een handleiding waarin de observatie-items staan beschreven en een handleiding waarin 
activiteiten rondom alle KOR-items worden beschreven. Aan de hand van de KOR is te zien hoe een 
kind zich ontwikkelt en waar het eventueel extra ondersteuning nodig heeft. Dit nieuwe Kor-instrument 
is, met uitzondering van het KOR-boekje met individuele gegevens, niet meegenomen met de 
analyses (omdat deze nog niet beschikbaar zijn).  
 
Kaleidoscoop biedt kinderen die extra individuele begeleiding nodig hebben geen (apart) preventief 
programma naast het reguliere dagprogramma. Wel zijn er nascholingsmodules om extra taal 
(woordenschat, interactief met boeken en spreken) met de kinderen te oefenen, maar deze kunnen 
worden gezien als onderdeel van het reguliere programma, en niet als (diagnostisch instrument voor) 
specifieke begeleiding bij geconstateerde problemen 
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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. 

□ 

11.1 Observatie en registratie 

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

■ 

 
12. Wat is het onderwijsconcept van het programma? 
 
In Kaleidoscoop staat actief leren centraal: dit houdt in dat ‘kinderen het beste leren door dingen aan 
den lijve te ervaren’, actieve betrokkenheid bij dingen, mensen, ideeën en gebeurtenissen zorgt ervoor 
dat kinderen nieuwe begrippen verwerven. Niemand anders kan voor het kind ervaringen opdoen of 
kennis verwerven: dat moeten kinderen zelf doen. Actief leren staat voor: 
• zelf met dingen bezig zijn  
• nadenken over het eigen handelen  
• handelen van binnenuit, zelf ontdekken en conclusies trekken  
• problemen oplossen 
 
In het actief leren concept dat Kaleidoscoop uitdraagt, zijn verschillende uitgangspunten terug te 
vinden, te weten: ervaringsgerichte, ontwikkelingsgerichte, programmagerichte en leerpsychologische 
uitgangspunten. 
Bij ervaringsgericht werken wordt sterk uitgegaan van het initiatief van het kind. In Kaleidoscoop ligt 
dat initiatief bij het kind, doordat het programma werkt vanuit het principe van actief leren. Het kind 
bepaalt zelf waar en hoe ze ergens mee speelt, want alleen dan zal het kind kennis verwerven en 
vaardigheden ontwikkelen. De leidster/leerkracht ondersteunt het kind daarin, door te plannen, het 
spel uit te breiden en samen met het kind te reflecteren. 
Het ontwikkelingsgerichte in Kaleidoscoop is dat er wordt gewerkt met zogenaamde sleutelervaringen. 
Dit zijn ontwikkelingsdoelen (handelingen die typerend zijn voor jonge kinderen) die een kader bieden 
om de ontwikkeling van kinderen te interpreteren en te ondersteunen. Deze sleutelervaringen zijn 
ingedeeld in onderstaande gebieden:  
• taal en ontluikende geletterdheid  
• cognitieve ontwikkeling  

- classificatie en seriatie  
- hoeveelheid, ruimte en tijd  

• persoonlijke en sociale ontwikkeling  
- sociale relaties en initiatief  

• motorische ontwikkeling  
• creatieve ontwikkeling  

- creatieve representatie  
- beweging en dans  
- muziek 
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Kaleidoscoop werkt vanuit deze ontwikkelingsgebieden en vanuit een vast dagschema waarbij de 
cyclus vooruitkijken, speelwerken en terugkijken elke dag terugkomen. Hierdoor kan gesproken 
worden van een programmagericht uitgangspunt.  
Het kindgerichte komt naar voren door het werken met de plan-do-review cyclus en door de 
observatie. Leidster en leerkrachten plannen en kijken individueel met kinderen terug. Zij kunnen het 
spel van kinderen tijdens speelwerken desgewenst individueel begeleiden. Ook observeren zij 
individuele kinderen en zij maken stimuleringsplannen voor individuele kinderen. 
Naast de ervaringsgerichte, ontwikkelingsgerichte -, programmagerichte en kindgerichte 
uitgangspunten zijn ook leerpsychologische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
Kaleidoscoop. Het programma is gebaseerd op de cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget en de 
onderwijsvisie van Dewey. Beide gingen ervan uit dat de menselijke ontwikkeling geleidelijk 
plaatsvindt in een aantal opeenvolgende fasen. 
 

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? 
 
Kaleidoscoop is opgezet om te voorkomen dat kinderen een onderwijsachterstand oplopen. 
Kaleidoscoop kan om die reden worden gezien als programma dat (extra) aandacht schenkt aan 
kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand.  
 
Binnen het reguliere programma van Kaleidoscoop, bestaat geen aparte programmalijn voor kinderen 
die specifieke hulp nodig hebben. Echter het actief leren-concept, het vaste dagschema en de 
gestructureerde aanpak volgens het drie fasen model (vooruitkijken, speelwerken en terugkijken) 
zorgen ervoor dat ieder kind op zijn eigen niveau kan spelen en werken, met de juiste begeleiding en 
stimulans van de leidster/leerkracht.  
 
Het programma biedt geen specifieke aandacht voor “meer begaafde” kinderen, omdat deze kinderen 
niet tot de doelgroep van Kaleidoscoop behoren.  
 
Kaleidoscoop vindt het belangrijk dat kinderen in hun moedertaal (of dialect) kunnen spreken. 
Leidsters en leerkrachten worden dan ook gestimuleerd om de moedertaal van de kinderen een 
gelijke status te geven, door bijvoorbeeld collega’s in te schakelen die de moedertaal van de kinderen 
spreken, zorgen voor voldoende materialen in de moedertaal van de kinderen (liedjes, boeken), labels 
op materialen te voorzien van het woord in meerdere talen. Daarnaast worden de kinderen 
gestimuleerd om de twee talen van elkaar te scheiden door de één persoon- één taalstrategie.  
 
Er wordt binnen een groep geen onderscheid gemaakt in speelleerstof voor de jongsten en oudsten. 
Wel is er onderscheid gemaakt tussen speelleerstof ‘taalontwikkeling’ voor peuters en kleuters: er zijn 
drie nascholingsmodules die speciaal gericht zijn op peuters die zich voorbereiden op de basisschool 
en peuters met een taalachterstand (actief woorden leren, interactief met boeken, in gesprek). Deze 
modules zijn gebaseerd op de (doorlopende) taallijn VVE van het Expertisecentrum Nederlands (EN). 
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13.1.1 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. 

□ 

13.1 Het programma biedt 
extra/aparte aandacht aan 
risicokinderen. 

13.1.5 Onderscheid tussen peuters en kleuters. ◘ 
 
14. Wat kan er gezegd worden over de leertijd en continuïteit? 
 
Het programma geeft suggesties voor de planning van activiteiten. Het draait in Kaleidoscoop om het 
dagschema, wat betreft de verdeling van activiteiten. Er wordt niet alleen achtergrondinformatie 
geboden over het hoe en wat van het dagschema, maar tevens worden algemene richtlijnen voor het 
opstellen ervan gegeven en een aantal voorbeelden van de indeling en invulling van een dagschema 
(inclusief een tijdsindicatie van de activiteiten). Wat betreft de aanbevolen leertijd wordt alleen 
aangegeven dat het programma bedoeld is voor 2,5 tot 6 jarige kinderen en dat peuters minimaal vier 
dagdelen in de peuterspeelzaal deelnemen aan het programma.  
 
De sleutelervaringen waar vanuit gegaan wordt, zijn vastgesteld voor kinderen van 0-3 jaar en voor 
kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Daarnaast vereist deelname aan Kaleidoscoop dat er samenwerking 
plaatsvindt tussen peuterspeelzaal en basisschool. Hiervan uitgaande mag geconcludeerd worden dat 
er rekening continuïteit in het programma zit. Toch kan niet met zekerheid gezegd worden dat er een 
doorlopende leerlijn voor 2 tot 6 jarige kinderen is, aangezien niet precies wordt aangegeven hoe die 
doorgaande leerlijn opgebouwd is (welke sleutelervaring ongeveer bij welke leeftijd hoort).  
Evenmin wordt duidelijk hoe aandacht wordt besteed aan de overgang van voorschools naar 
vroegschools en vroegschools naar groep 3, behalve dan dat wordt uitgegaan van de 
sleutelervaringen en er een observatiesysteem aanwezig is voor zowel peuters, groep 1 en groep 2 
van de basisschool. Een doorgaande leerlijn voor groep 3 en 4 van de basisschool (oudere kinderen) 
is nog in ontwikkeling. 
 

14.1 Het programma biedt 
suggesties voor de plannen van de 
activiteiten 

14.1.1 Hoe is de verdeling van de activiteiten, is er een 
activiteitenrooster aanwezig? 

■ 

14.2 Wat is de aanbevolen leertijd 
van het programma? 

14.2.1 Wordt het aantal uren (1-6 uren) en het aantal 
dagdelen (1-4 dagdelen) aangegeven? 

◘ 

14.3.1 Er is samenhang en continuïteit in het programma. Er 
is een doorlopende leerlijn voor 2 tot 6 jarige kinderen. 

◘ 14.3 Continuïteit 

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

◘ 

 


