
Uk & Puk biedt 
houvast,
ook aan kleine 
nieuwkomers

Hoe zet je Uk & Puk in bij een peuterspeelzaal 

die onderdeel uitmaakt van een asielzoekers-

centrum? En hoe sluit je dan aan bij kinderen 

uit een andere wereld, met een andere taal? 

Voor die uitdaging stond Miranda Bakker. 

Zij werkt met haar collega Berna Jonker als 

pedagogisch medewerker bij Kinderspeel-

zaal Het Vlindertje, bij het AZC Harderwijk. 

‘Alle locaties van Stichting Kinderspeelzalen 

Harderwijk werken met Uk & Puk en dat zou 

ook hier de rode draad worden’, vertelt Mi-

randa. ‘In dezelfde periode dat Het Vlindertje 

openging, in november 2016, begon ik met de 

training. Eerst hebben wij de kinderen kennis 

laten maken met pop Puk. Puk zat erbij in 

de kring en zijn foto hing tussen die van de 

kinderen op het fotobord.’ 

Miranda: ‘We hadden al snel een instroom 

van tien kinderen. Hun ouders wisten niet hoe 

een speelzaal werkt. Ze kwamen op onre-

gelmatige tijden binnen en waren onwennig. 

Bovendien spraken ze geen Nederlands. We 

moesten dus eerst een duidelijke structuur 

opzetten. Stap voor stap kwam er meer rust 

en in januari konden we beginnen met acti-

viteiten van Uk & Puk. Wij begonnen met het 

thema ‘dit ben ik’. Ik merk dat werken met 

het programma mij veel houvast geeft. Het 

maakt je bewust van waar je mee bezig bent.’ 

Veel herhalen

‘De kracht van dit programma is dat er altijd 

wel iets in zit dat je kunt toepassen’, zegt Mi-

randa. ‘Vanwege onze doelgroep houden wij 

het klein; we focussen op dingen die dicht bij 

de kinderen staan. Waar collega’s in andere 

speelzalen tien woorden per activiteit behan-

delen, doen wij er maar twee. Bij het thema 

‘wie ben ik’ komen de onderdelen van het 

gezicht aan de orde: neus, oren, ogen, mond. 

Wij beperken ons tot het benoemen van deze 

woorden en koppelen daar de zintuigen aan: 

ruiken, horen, zien, proeven. Wij focussen 

dus op een kleiner aanbod en we herhalen 

veel. Daarnaast zijn routines belangrijk voor 

deze kinderen. Ook daarbij biedt Uk & Puk 

ondersteuning.’

Bij de training van Uk & Puk horen coaching-

bezoeken. ‘Marla, mijn trainer en coach van 

de CED-Groep, kwam hier in december voor 

het eerst. Wij waren nog druk bezig met het 

opbouwen van de structuur; aan het uitvoe-

ren van de opdrachten van de training kwam 

ik niet echt toe. Ook Marla vond dat hier 

maatwerk geleverd moest worden. Vanaf dat 

moment heb ik van haar extra ondersteuning 

gekregen, met tips voor de toepassing van 

het programma in deze context. Begin maart 

kwam Marla terug. Zij kon zien dat we grote 

stappen hebben gezet. Er is rust in de groep 

en onze eigen aanpak met Uk & Puk werkt 

goed. We gaan nu, vanuit een groepsplan, 

beginnen aan de individuele activiteiten van 

het programma.’
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Basis leggen

We nemen de proef op de som. Puk wordt op 

tafel gezet. Omar komt er bij zitten. Miranda 

zegt: ‘Wat heeft Puk op zijn rug? Een tas. Wat 

zit er in de tas? Een spiegel. Wat zie jij in de 

spiegel? Omar! Waar is de neus van Omar?’ 

Omar zegt niet veel, maar volgt wel wat 

Miranda zegt. 

Miranda: ‘Dit is nieuw, ze zijn het nog niet 

gewend. Dat brengt mij bij een ingewikkeld 

punt. Wij kunnen wel een opbouwend plan 

maken, maar de uitvoering is uiterst onzeker. 

De kinderen zijn hier gemiddeld drie maan-

den. De gezinnen kunnen ineens vertrek-

ken en tegelijkertijd komen er weer nieuwe 

asielkinderen binnen. Dan moet je je plan 

direct bijstellen. Daarbij moet je ook rekening 

houden met kinderen die juist wat langer 

blijven, zodat je hen ook zo veel mogelijk kunt 

meegeven. Hierna gaan de kinderen als het 

goed is naar een andere peuterspeelzaal en 

dan hebben wij alvast een basis gelegd. Uk & 

Puk biedt ons een prima houvast om daaraan 

te werken.’ 

Tekst Connie van der Zel

Meer weten?
Marla van Berge Henegouwen
m.vanbergehenegouwen@cedgroep.nl
www.ukpukvve.nl

Totaalprogramma

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven en peuter-

speelzalen. Aan de hand van tien thema’s wordt gewerkt aan taal- en 

sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische- en zintuiglijke ontwikkeling 

en rekenprikkels. Aan de thema’s zijn grote en kleine groepsactiviteiten en 

individuele activiteiten gekoppeld. In het trainingstraject voor vve-certifi-

cering leren pedagogisch medewerkers Uk & Puk op een goede manier te 

gebruiken en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Berna Jonker (r) en Miranda Bakker: 'Er is rust in de groep 
en onze eigen aanpak met Uk & Puk werkt goed.'


