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Inleiding
Met het Uk & Puk volgsysteem volg je de ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 
nul tot vier jaar. Het is een hulpmiddel om gericht naar de ontwikkeling van een kind te 
kijken. 

Het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar
Het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar bestaat uit observatielijsten die zijn verdeeld in 
vijf perioden: baby, dreumes, begin peuter, midden peuter en eind peuter. Zo wordt ook 
zichtbaar of een kind zich in een bepaalde periode goed ontwikkelt of dat de ontwikkeling 
stagneert.
De observatiepunten zijn in concreet, observeerbaar gedrag omschreven. De kans dat jij 
en je collega hetzelfde invullen is dan groot, omdat je kunt zeggen of je het gedrag wel of 
niet ziet.

Doorgaande lijn met het Schatkist Kleutervolgsysteem 
Met het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar verzamel je observatiegegevens op het gebied 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. Het Uk & Puk volg-
systeem 0 - 4 jaar vormt een doorgaande lijn met het Schatkist Kleutervolgsysteem, 
waarmee de ontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 6 jaar wordt geobserveerd. De 
leerlijnen en vaardigheden sluiten op elkaar aan. Er is een duidelijke doorgaande lijn naar 
de basisschool te zien (bijlage 1). De overdracht van de gegevens van het kind naar de 
leerkracht van de basisschool is zo ook heel gemakkelijk.
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Ontwikkelingsgebieden
Het Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar richt zich op vier ontwikkelingsgebieden:
• sociaal-emotioneel
• taal
• rekenen
• motoriek
Elk ontwikkelingsgebied bestaat uit leerlijnen. Een leerlijn is opgebouwd uit verschillende 
vaardigheden. De ontwikkelingsgebieden taal en motoriek zijn ook nog verder onder-
verdeeld in verschillende domeinen. Het onderstaande schema geeft een overzicht van 
de ontwikkelingsgebieden, domeinen en leerlijnen. De leerlijnen zijn weer onderverdeeld 
in vaardigheden die je kunt observeren. Dit zijn de zogenoemde observatiepunten.  
Deze zijn niet opgenomen in dit schema. Je vindt ze in de observatielijsten.

Ontwikkelingsgebied Domein Leerlijnen

Sociaal-emotioneel 1. Omgaan met en uiten van eigen gevoelens en ervaringen

2. Gevoelens van anderen herkennen 

3. Relaties aangaan, omgaan en samenspelen met anderen

4. Sociale redzaamheid: thuis, op de voorschool en in de leefomgeving

5. Zelfstandigheid

6. Onderzoeken en initiatief nemen

Taal Mondelinge taal 1. Spraak- taalontwikkeling

2. Taalhandelingen in de groep

3. Interactie in de kleine groep

4. Begrijpend luisteren

5. Verhalen vertellen en verslag doen

Woordenschat 1. Beheersen van een basiswoordenschat

2. Uitbreiden van de woordenschat

Ontluikende  
geletterdheid

1. Boekoriëntatie

2. Verhaalbegrip

3. Functies van geschreven taal en relatie met gesproken taal

4. Taalbewustzijn

Rekenen 1. Tijd

2. Ruimtelijke oriëntatie 

3. Vergelijken, sorteren en ordenen 

4. Meten en wegen

5. Tellen en getalbegrip

Motoriek Fijne motoriek 1. Oog-handcoördinatie

2. Werken met materialen

Grove motoriek 1. Balanceren

2. Lopen en rennen

3. Rijden

4. Springen

5. Klimmen

6. Vangen en gooien
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Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar
Het Uk & Puk volgsysteem bestaat uit één observatieboekje per kind met daarin de 
observatielijsten voor sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.

Hoe werkt de observatielijst? 
De observatielijst bevat een voorblad. Hierop vul je de naam en de geboortedatum van 
het kind in, de datum waarop het kind in de groep is gekomen en bij wie.
Daarna volgen de observatielijsten voor de vier verschillende ontwikkelingsgebieden.  
Deze zijn per leerlijn verdeeld over vijf ontwikkelingsperioden, die elk een eigen kleur 
hebben. Bij elke ontwikkelingsperiode staan vaardigheden genoemd. 
Dit zijn de observatiepunten. 

b l a u w   baby   0 - 1½ jaar

o r a n j e   dreumes  1½ - 2½ jaar

g e e l   begin peuterperiode 2½ - 3 jaar

r o z e   midden peuterperiode 3 - 3½ jaar

g r o e n   eind peuterperiode 3½ - 4 jaar

De observatielijsten geven je houvast. Aan de hand van de observatiepunten zie je welke 
stapjes de kinderen zetten in hun ontwikkeling in elke periode. Samen vormen de vaardig-
heden in het Uk & Puk volgsysteem dus een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 4 jaar.  
Natuurlijk zetten niet alle kinderen in hetzelfde tempo of lijnrecht stappen in de ontwik-
keling. Dit zie je vooral bij heel jonge kinderen in de baby- en dreumesperiode. Het gaat 
erom dat je een beeld krijgt van hoe het kind zich ontwikkelt (gemiddeld, vertraagd of 
versneld) zodat je weet waarbij je kunt aansluiten om het kind een stapje verder te helpen 
in zijn of haar ontwikkeling.

Hoe observeer je ?
Om de observatielijsten te kunnen invullen, is het belangrijk om observatiegegevens te 
verzamelen. Observeer het kind regelmatig, gedurende de hele periode.  
Informatie over de ontwikkeling van de kinderen vind je bijvoorbeeld: bij het binnen- 
komen met de ouders, tijdens het (buiten) spelen, als je een activiteit met een kind doet, 
als een collega het kind verzorgt, uit gesprekjes met en tussen de kinderen, uit gesprekken 
met de ouders.
Schrijf wat je ziet bijvoorbeeld op een post-it en bewaar deze in een mapje van het kind. 
Schrijf je observaties concreet, beknopt en objectief op:

• Schrijf op wat het kind doet en kan.

• Schrijf de kern op van wat je gezien hebt, in een of twee zinnen.

• Schrijf op wat je ziet en niet wat je denkt dat het kind kan.

De observatiepunten zijn zo goed mogelijk in concreet observeerbaar gedrag omschreven. 
Vul de observatielijsten op vaste momenten in, gekoppeld aan de leeftijd van het kind. 
Doe dit bijvoorbeeld elk half jaar. 
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Tip
Als u de observatie-

lijsten in zwart-wit 
uitprint, raden wij u 

aan de kleurcodering 
voor de vijf ontwik-

kelingsperioden  
in de lijst over te 

nemen.



Observaties baby’s en dreumesen 
De observatiepunten geven de vaardigheden weer die een kind ontwikkelt in de periode 
tot ongeveer 2½ jaar, verdeeld in de babyperiode van 0 tot 1½ jaar en de dreumesperiode 
van 1½ tot 2½ jaar. Het tempo waarin de kinderen zich ontwikkelen kan in deze perioden 
erg verschillen. Waar het ene kind zich rustig ontwikkelt, maakt een ander kind een grote 
sprong. Het gaat erom dat je in deze leeftijdsperiode 2½ jaar in beeld brengt wat een kind 
kan en dat je hem of haar prikkelt om iets nieuws te leren. Je ziet in de lijst waarbij je kunt 
aansluiten, omdat je weet wat het volgende stapje is in de ontwikkeling.

Observaties peuters 
De observatiepunten in de peuterperiode zijn verdeeld in drie perioden van een half jaar: 
begin, midden en eind peuterperiode. Je ziet wat je mag verwachten van een peuter in 
de periode. Vanaf de peuterperiode ga je de kinderen nog gerichter volgen: 

•  Je ziet of de ontwikkeling van de peuter gemiddeld, vertraagd of versneld verloopt.

•  Je weet wat voor de peuter de volgende stap in de ontwikkeling is.

•  Je bepaalt wat je gaat oefenen met de peuter om aan te sluiten bij zijn of haar niveau 
en hem of haar uit te dagen iets nieuws te leren.

Tips
•  Zorg voor een goede taakverdeling tussen jou en je collega als je  

met z’n tweeën voor een groep staat: wie is verantwoordelijk voor  
de registratie van welke kinderen?

•  Maak een planning van de observatie- en registratiemomenten  
per kind. Observeer bijvoorbeeld gericht elke dag minstens de twee  
gekozen ‘hulpjes van de dag’. 

•  Kijk nog eens naar het dagrooster. Wanneer heb je ruimte om te  
observeren? Bijvoorbeeld als je collega een activiteit met een kleine of 
grote groep begeleidt, tijdens het buiten spelen of het spelen en werken.
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Hoe vul je de observatielijsten in?
 Je registreert de ontwikkeling elk halfjaar op de observatiepunten uit de 
ontwikkelingsperiode (baby, dreumes, begin peuterperiode, midden peuterperiode en 
eind peuterperiode). Je gaat als volgt te werk:
 •  Gebruik altijd de kleur van de ontwikkelingsperiode om de observatie vast te leggen 

(zie kleurenschema pag. 5). Dit is de ontwikkelingsperiode waarin het kind zich, 
gezien de leeftijd, bevindt. 

• Je kruist aan: ‘in ontwikkeling’ als je ziet dat een vaardigheid in ontwikkeling is.

• Je kruist aan: ‘ja’ als de vaardigheid wordt beheerst.

• Je kruist niets aan als de vaardigheid nog niet ontwikkeld is. 

•  Schrijf dingen die opvallen altijd op. Dit kan op het blad achter de betreffende 
observatielijst.

Dit doe je in drie stappen.

Ontwikkeling
Je kijkt naar de periode die aansluit bij de leeftijd van het kind.  
Je observeert en registreert de vaardigheden. Je gebruikt de kleur geel.
Bijvoorbeeld: het kind is 3 jaar. Je registreert de vaardigheden die beschreven staan bij  
begin peuterperiode (2½ - 3 jaar).
Je registreert de vaardigheden van begin peuterperiode die in ontwikkeling zijn  
en de vaardigheden die beheerst worden (ja).
De vaardigheden die zich nog niet ontwikkelen, laat je open.

Terugkijken
Registreer daarna ook de vaardigheden uit de periode die daaraan is voorafgegaan. 
Observeer de vaardigheden die het kind toen nog niet beheerste.
Bijvoorbeeld: het kind bevindt zich in de begin peuterperiode. Je observeert ook de vaardigheden 
uit de dreumesperiode waarbij nog geen ‘ja’ is aangekruist.

Stap 1

Stap 2
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in ontwikkeling

ja

in ontwikkeling

ja



Gebruik daarvoor ook de kleur geel. 
Vooruitkijken
Je kijkt daarna ook een ontwikkelingsperiode vooruit. 
Bijvoorbeeld: het kind bevindt zich in de begin peuterperiode. Je registreert ook de vaardigheden 
uit de midden peuterperiode, die je duidelijk met een ‘ja’ kunt aankruisen.
Gebruik daarvoor ook de kleur geel.

Observatiegegevens bekijken
De ingevulde observatielijst laat veel zien over de ontwikkeling van het kind.
• Voelt het kind zich prettig in de groep?
• Welke vaardigheden beheerst het kind nog niet?
• Welke vaardigheden van het kind zijn in ontwikkeling?
• Welke vaardigheden beheerst het kind?

Het is belangrijk om een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling vroeg te 
ontdekken. Kijk dus na het invullen goed naar de lijst. Doe dit eventueel samen met een 
collega. 
Aan het begin van een periode hoef je nog niet te verwachten dat een kind de 
vaardigheden al beheerst. Aan het eind van die periode mag je dit wel verwachten. 
Daarom kijk je altijd naar een vorige periode en naar een periode vooruit. Je kunt aan het 
eind van een periode voorzichtig conclusies trekken.

•  Wat weet je aan de hand van de gekleurde bolletjes bij ‘ja’ aan het eind van een 
ontwikkelingsperiode?

 –   Als de vakjes bij ‘ja’ in dezelfde kleur zijn aangekruist als de kleur van de 
ontwikkelingsperiode, ontwikkelt het kind zich gemiddeld op de leerlijn.

  –   Als meerdere vakjes ‘ja’ in een kleur van een volgende ontwikkelingsperiode zijn 
aangekruist, ontwikkelt het kind zich wel, maar iets langzamer dan gemiddeld. 
Beoordeel zelf of de ontwikkeling voldoende vlot verloopt.  
 Bijvoorbeeld: in de midden peuterperiode staan groene kruisjes (uit de eind 
peuterperiode). Het kind was dus ouder toen het de vaardigheid beheerste.

  –   Als meerdere vakjes ‘ja’ in een kleur van een vorige ontwikkelingsperiode zijn 
aangekruist, ontwikkelt het kind zich sneller dan gemiddeld. 
Bijvoorbeeld: in de midden peuterperiode staan gele kruisjes. Het kind was dus jonger 
toen het de vaardigheid beheerste.
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Stap 3

in ontwikkeling

ja



•  Wat weet je aan de hand van niet aangekruiste bolletjes aan het eind van een 
ontwikkelingsperiode?

   Als meerdere vakjes in een ontwikkelingsperiode niet zijn aangekruist, ontwikkelt 
het kind zich onvoldoende op de leerlijn.

•  Wat weet je aan de hand van de gekleurde bolletjes bij ‘in ontwikkeling’ aan het 
eind van een ontwikkelingsperiode?

   Als meerdere vakjes bij ‘in ontwikkeling’ in een ontwikkelingsperiode zijn 
aangekruist, is de ontwikkeling van de vaardigheid begonnen. Het kind ontwikkelt 
zich wel, maar iets langzamer dan gemiddeld.

Na de observatie
Bekijk de ingevulde observatielijst en stel jezelf vragen, zoals:
•   Ontwikkelt het kind zich voldoende op de vaardigheden die in de periode worden 

verwacht?
•    Ontwikkelt het kind zich ten opzichte van het vorige registratiemoment? 
•   Valt het kind ergens op uit? Op welk doel? Op welke leerlijn?
•   Is er sprake van terugval of stagnatie in de ontwikkeling? Heb ik hiervoor een 

verklaring?
•    Is er sprake van extra groei in ontwikkeling? Heb ik hiervoor een verklaring?  
•   Eventueel: heeft het kind baat gehad bij de extra begeleiding die ik heb gegeven?

Als je naar de observatiegegevens kijkt, weet je wat het kind al kan en wat de volgende 
stap in zijn of haar ontwikkeling is. Dat kun je het kind spelenderwijs laten oefenen. Als 
het kind zich onvoldoende ontwikkelt, ga je de vaardigheid samen met het kind begeleid 
oefenen of laat je een kind iets vaker oefenen door te herhalen. Je maakt bijvoorbeeld 
een plannetje om gericht ergens naartoe te werken. Ook leveren de observatiegegevens 
informatie op over het plannen van activiteiten uit Uk & Puk. Maak gebruik van het 
doelenoverzicht bij elk thema. Denk ook aan extra materialen en activiteiten tijdens het 
spelen.
De observatiegegevens leveren ook belangrijke informatie op voor:
•   zorg- en kindbesprekingen,
•   gesprekken met ouders,
•   een warme overdracht naar de basisschool. 
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Bijlage 1
 
Doorgaande lijn Uk & Puk volgsysteem 0 - 4 jaar en Schatkist Kleutervolgsysteem

Ontwikkelings-
gebied

Domein Leerlijnen
Uk & Puk volgsysteem 0 -4 
jaar

Leerlijnen
Schatkist Kleutervolgsysteem

Sociaal-emotioneel 1    Omgaan met en uiten van eigen  

gevoelens en ervaringen

2   Gevoelens van anderen herkennen 

3    Relaties aangaan, omgaan  

en samenspelen met anderen

4    Sociale redzaamheid: thuis, op de  

voorschool en in de leefomgeving

 

5   Zelfstandigheid

1  Eigen gevoelens herkennen, benoemen en uiten

 

2  Gevoelens van anderen herkennen en benoemen

3  Omgaan met eigen gevoelens en ervaringen

4   Relaties aangaan, omgaan en samenwerken  

met anderen

5  Sociale redzaamheid:

    - de school en wat daar direct mee samenhangt

    - thuis en in de leefomgeving

 

6  Onderzoeken en initiatief nemen

Taal Mondelinge taal 1   Spraak- taalontwikkeling

2   Taalhandelingen in de groep

3   Interactie in de kleine groep

4   Begrijpend luisteren

5   Verhalen vertellen en verslag doen

1  Taalhandelingen in de groep

2  Interactie in de kleine groep

3  Begrijpend luisteren

4  Verhalen vertellen 

5  Verslag doen

Woordenschat
1   Beheersen van een basiswoordenschat

2   Uitbreiden van de woordenschat

1  Beheersen van een basiswoordenschat

2  Uitbreiden van de woordenschat

Ontluikende / 
beginnende 
geletterdheid

1    Boekoriëntatie

2   Verhaalbegrip

3    Functies van geschreven taal en relatie 

met gesproken taal

 

 

4  Taalbewustzijn

1   Boekoriëntatie

2   Verhaalbegrip

3   Functies van geschreven taal 

 

4  Relatie tussen geschreven en gesproken taal

5  Taalbewustzijn

6  Alfabetisch principe

7  Functioneel lezen en schrijven
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Rekenen 1  Tijd

2  Ruimtelijke oriëntatie 

3  Vergelijken, sorteren en ordenen 

4  Meten en wegen

5  Tellen en getalbegrip

1  Tijd

2  Ruimtelijke oriëntatie 

3  Vergelijken, sorteren en ordenen 

4  Meten en wegen

5  Tellen en getalbegrip

Motoriek Fijne motoriek 1  Oog-handcoördinatie

2  Werken met materialen

1  Oog-handcoördinatie

2  Voorbereidend schrijven

3   Werken met papier: prikken, vouwen,  

scheuren, knippen, plakken

4   Werken met klei: kneden, vormen  

en figuren maken

5  Werken met stof: vlechten en weven

6  Tekenen: figuren tekenen en kleuren

7   Verven: verven met vingers, verven met kwast, 

mengen, stempelen

Grove motoriek 1  Balanceren

2  Lopen en rennen

3  Rijden

4  Springen

5  Klimmen

6  Vangen en gooien

1  Balanceren

2  Lopen en rennen

3  Rijden

4  Springen

5  Klimmen

6  Vangen en gooien

7  Rollen

8  Glijden

9  Groepsspel
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gebied

domein Leerlijnen
Uk & Puk volgsysteem 0 -4 
jaar

Leerlijnen
Schatkist Kleutervolgsysteem


