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Inleiding 

School uit de Toekomst 

In dit pedagogisch beleidsplan vindt u onze missie & visie, en krijgt u 
inzicht in de opzet en werkwijze van onze Kinderopvang/basisschool 

School uit de Toekomst.  

Ons doel is 
een gelukkig kind dat elke dag nieuwe ervaringen heeft en nieuwe 

mogelijkheden in zichzelf ontdekt. 

 

 

  



 

Hoofdstuk 1. Missie & Visie, doelstelling en 
pedagogische basisdoelen 
1.1. Missie & Visie 
	
De School uit de Toekomst wil de toekomstige onderwijsontwikkelingen in het 
nu brengen voor kinderen die voor de toekomst geboren zijn. 
 
I. Onze toekomst 
De toekomst gaat ons eindeloze nieuwe mogelijkheden brengen, zelfs op 
gebieden waar we nu nog geen weet van hebben. De kinderen van nu horen 
zich te kunnen ontwikkelen om optimaal gebruik te kunnen maken van die 
toekomst en zelfs mee te kunnen helpen die toekomst te scheppen. 
 
II. Wetenschappelijke inzichten 
De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van baby’s zijn 
ongekend en tonen aan dat wij de ontwikkelingen bij baby’s en peuters zwaar 
onderschatten en door onwetendheid vrijwel volledig onbenut laten.  
Latere leerachterstanden zijn vaak eenvoudig terug te leiden tot onvolledige 
ontwikkeling van het brein en het zenuwstelsel in de vroege kindertijd1. 
De School uit de Toekomst maakt gebruik van deze inzichten om de peuters 
vanaf 2 jaar een optimale lichamelijke start in hun leven te geven.  
 
III. Ontwikkeling van brein en zenuwstelsel 
De eerste nadruk in ‘het onderwijs uit de toekomst’ richt zich op de 
neurologische ontwikkeling van brein en zenuwstelsel. De verbindingen tussen 
de verschillende hersendelen zijn bepalend voor het functioneren van lichaam 
en geest voor de rest van het leven. Missende verbindingen kunnen 
levenslange beperkingen opleveren. 
De methodes uit de Glenn Doman methode2 van hersenontwikking zijn 
‘kruipen en tijgeren’ en velerlei oefeningen voor de coördinatie van brein met 
alle lichaamsdelen (tezamen met de onderstaande onderwerpen). 
 

 
 
 

	
1 https://decorrespondent.nl/8258/kinderen-zijn-als-rupsen-nog-lang-niet-af-deze-hoogleraar-
vertelt-hoe-je-hun-brein-het-best-stimuleert/571461858-bc7bd097 
2 https://www.rightbraineducationlibrary.com/post/2017/07/22/top-ten-advise-glenn-doman-
method , zie ook bijlage 1. 



IV. Lezen, rekenen en kennis van de wereld 
De tweede nadruk richt zich op het leren lezen met behulp van woordkaarten, 
het leren rekenen met behulp van stippenkaarten en met behulp van kaarten 
en boeken het opdoen van wat wij encyclopedische kennis noemen.  
 
V. Zintuiglijke ontwikkeling 
De derde nadruk richt zich op de ontwikkeling van de zintuigen: zien, horen, 
voelen, ruiken en proeven. 
 
VI. Talen spreken 
De peuters zijn in de gelegenheid om meerdere talen te leren spreken.3 
 

 
 
 
VII. Ontwikkeling van kwaliteiten en talenten 
Geheugentraining, de basis van het huidige onderwijs, is te beperkt voor de 
toekomst. Ontwikkeling van inzicht en de kunst van waarnemen, van 
begrijpen, van aanvoelen en intuïtief denken, zijn de kwaliteiten die de 
toekomst van ons vraagt.  
De kinderen leren niet wat wij willen dat ze leren, maar mogen kiezen wat zij 
zelf willen leren. De basis van lezen, rekenen en schrijven is voldoende om 
oneindig op voort te bouwen met kwaliteit en waarden voor de noodzakelijke 
sturing. 
 
Ad I: Het huidige onderwijs is gebaseerd op achterhaalde inzichten en 
methoden. Het feit dat de helft van de 15-jarigen onvoldoende heeft leren 
lezen en als halfabeten bekend staat, zegt genoeg. 4 De leerachterstanden van 
jonge kinderen zijn vaak niet meer goed te maken en kunnen een onderklasse 
van onfortuinlijken creëren.5 
Ieder kind heeft het recht op onderwijs dat het beste in hem of haar tot 
ontwikkeling brengt. Het gestandaardiseerde onderwijs dat probeert elke 
leerling hetzelfde te laten leren kan het kind geen aansluiting geven op de 
toekomst waar nieuwe vaardigheden van belang zijn en waar zovele beroepen 
zullen verdwijnen en waar vaste banen slechts leiden tot hoge risico’s op 
depressies en burn-outs. 
Wij komen uit een wereld waar we horen te gehoorzamen en waarin we qua 
werk in alles wat we doen geleid worden en geen eigen wil ten toon kunnen 
spreiden. De wereld van de toekomst is echter een wereld waarin we onszelf 
gaan leiden met onze wil als belangrijkste instrument.  

	
3 https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190430105753.htm 
4 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/halfabeten-en-laaggecijferden-zijn-het-gevolg-
van-inferieur-
onderwijs~bf3cd183/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fnieuws%
2Ffeed%2F12%2Fnieuws%2F220561 
5 https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/08/the-radical-case-for-teaching-kids-
stuff/592765/ 



In de huidige maatschappij worden we geleid door regeltjes, voorschriften, 
richtlijnen, die ons soms wel tot op de minuut controleren. Administratie van 
alles wat we gedaan hebben kost in veel beroepen een kwart tot de helft van 
de werktijd. Aan de productiviteit van Nederland voegt deze administratie niets 
toe. Toch moet alles verantwoord worden, want anders....loopt het hele 
systeem in de war?  
Dit systeem heeft zijn langste tijd gehad en zal vervangen worden door het 
‘oude’ nieuwe systeem van vertrouwen en zelfbeschikking. Dit is een van de 
redenen waarom de School uit de Toekomst geen huiswerk kent, geen toetsen 
of examens. Kinderen hoeven niet te voldoen aan een systeem maar hebben 
de vrijheid zich vol te geven aan het avontuur van zelfontdekking. Een 
zelfstandig en verantwoordelijk individu heeft een veel grotere waarde voor de 
maatschappij dan werkslaven.  
 
Ad II: Een paar voorbeelden: een baby kan eerder leren lezen dan lopen en 
praten; een kind tussen 2 en 4 jaar stelt gemiddeld 300 vragen per dag en dat 
zijn er meer dan 100.000 per jaar; de optimale leeftijd om (tot wel 5) andere 
talen te leren is van 1 tot 5 jaar; voor de geboorte worden er soms wel 
250.000 zenuwcellen per minuut aangemaakt met een aantal van 100 tot 200 
miljard bij de geboorte, na de geboorte worden de verbindingen tussen de 
zenuwcellen gemaakt (veelal via stimulatie); een baby en een peuter willen 
niets liever dan iets leren; een kind leert heel veel liever dan hij of zij speelt.  
 
Tijdens dingen leren worden heel veel meer verbindingen gelegd dan 
gedurende spelen. Gedurende het leerproces worden verbindingen vanwege 
herhaling beter vastgelegd. 
 
 

 
 
 
Ad III: Elke verbinding in het brein geeft een mogelijkheid die zonder die 
verbinding achterwege blijft. Missende verbindingen kunnen zich bijvoorbeeld 
uiten in een vertraagd reactievermogen, een verminderd gevoel voor ritme, 
dyslexie, gebrek aan controle over en contact met lichaamsdelen, 
geheugenproblemen, coördinatie problemen, verminderd concentratie 
vermogen, maar ook gebrek aan controle over gedachten en gevoelens met als 
mogelijk gevolg ADHD6, impulsiviteit, agressie, obsessies etc.  

	
6 Jonge kinderen hebben een grenzeloze behoefte om te leren. Als de energie die ze hebben 
om te leren niet gebruikt wordt om iets te leren, dan worden zij hyperactief. De diagnose 
ADHD zegt ons dat het kind de mogelijkheden om te leren ontbeert en niet gestimuleerd wordt 
zijn energie te kanaliseren door middel van leren. Biedt die kinderen de mogelijkheid om elk 
moment van de dag te gebruiken om iets te leren en de ADHD verschijnselen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. 
	



 
Ad IV: Leren lezen met de Glenn Doman methode: een baby van 8 maanden 
kan al leren lezen met behulp van woordkaarten met 1 woord op de kaart 
(Engels: flash cards). De moeder laat de woordkaart een seconde zien en zegt 
het woord en doet dat vervolgens met nog 4 woordkaarten. Na enkele dagen 
worden de woorden vervangen door nieuwe woorden. Bij het bereiken van 50 
woordkaarten kan begonnen worden met zinnen maken met 3 of 4 
woordkaarten.  
De peuter leert hierbij lezen met hele woorden, niet via letters en lettergrepen. 
Een woord is daarbij een beeld. De peuter kan met deze methode snel leren 
lezen, zonder spelfouten uiteraard.  
Het idee van de School uit de Toekomst is geboren toen de directeur op de 
Indiase Glenn Doman school een baby, die nog niet kon praten of lopen, naar 
woordkaarten toe zag kruipen en 3 kaarten op volgorde legde. Hij las: ‘I love 
mama’ en was volledig overtuigd7. 
 
Leren rekenen met de Glenn Doman methode: de peuter leert rekenen met 
stippenkaarten waar 1 of 2 of 3 tot 100 stippen op staan. Het aantal stippen is 
ook hier een beeld. De peuter telt de stippen niet, maar ziet in 1 beeld het 
aantal. Na 20 stippenkaarten kan met 2 kaarten begonnen worden met 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Opmerkelijk is hierbij dat de stippen 
op elke manier op een stippenkaart kunnen staan: naast elkaar, of at random 
op de kaart. De peuter ziet in alle gevallen direct het aantal stippen. 
Met woordkaarten en stippenkaarten ziet de peuter alles op een directe manier 
waardoor het brein de informatie niet hoeft te verwerken en er dus geen 
verwerkingstijd is. Omdat de methode visueel is hoeft het kind hiervoor geen 
geheugen te ontwikkelen en via het geheugen te leren. Geheugen is op deze 
jonge leeftijd nog niet gevormd. Leren gaat met deze methode veel sneller en 
veel preciezer en vormt geen belasting voor het kind.  
 
Ad V: De ontwikkeling van de zintuigen is de basis van ons neurologisch leven. 
In alles van ons leven zijn onze zintuigen en onze zenuwen betrokken. Een 
gebrek in de ontwikkeling van de zintuigen of de zenuwen blijft ons het hele 
leven achtervolgen. Maar elk gebrek kan ook voorkomen worden! 
Ook op dit gebied draait het om het leggen van verbindingen in de hersenen, 
het brein. Door de zintuigen te trainen worden voortdurend nieuwe 
verbindingen gelegd en door herhaling permanent vastgelegd.  
Elk zintuig wordt uitgebreid getraind door middel van oefeningen die peuters 
bijzonder interessant vinden, ook omdat ze elke dag nieuwe dingen leren en 
onder controle krijgen. Het is niet ongebruikelijk dat de peuters al vrij gauw 
meer en betere vaardigheden ontwikkelen dan de juffen of hun ouders.  
Het idee dat jonge peuters niet al te veel kunnen leren wordt tegengesproken 
door de vele voorbeelden van peuters die al op heel jonge leeftijd een 
instrument kunnen bespelen. Het is een kwestie van de peuter in contact te 
brengen met mogelijkheden waarvoor de peuter kan kiezen. Zonder die 
mogelijkheden kan de peuter weinig ontdekken.  
Feedback is hierbij een essentiële noodzaak om snel te leren en dingen onder 
de knie te krijgen en verder te kunnen ontwikkelen. Zonder feedback wordt het 
leerproces lang uitgesponnen waarbij de peuter de interesse kan verliezen. 
Voortdurende uitdagingen, die het kind zelf creëert, zijn bovendien belangrijk 
om de interesse te bewaren.  

	
7 http://www.primroseschool.org 



Ons uitgangspunt is dat een kind alles kan leren wat het kind wil. We hanteren 
daarom geen grenzen, zoals geen grenzen van leeftijd of afkomst. Elk kind kan 
zich tot geniaal ontwikkelen.  
 
Ad VI: de ideale leeftijd om gemakkelijk andere talen te leren is 4 jaar, maar 
kan al beginnen vanaf 1 jaar. Wij zullen zo snel mogelijk Engels introduceren 
als tweede taal. Koreaans kan een derde taal worden als de peuters 
geïnteresseerd zijn om het te leren van één van de juffen die Koreaans is. 
Frans, Duits en Sanskriet zijn andere mogelijkheden. Vooral als een peuter een 
andere taal spreekt, leren de andere peuters snel die taal (is de ervaring van 
de Indiase school). Meertalig opgevoede kinderen ontwikkelen zich emotioneel 
beter, is wetenschappelijk aangetoond.  
 
Ad VII: in de ontwikkeling van kwaliteiten en talenten vormen waarden de 
basis en leidraad. Waarden zijn onontbeerlijk om richting te geven aan elke 
ontwikkeling.  
Eén van de belangrijkste en meest kenmerkende aspecten van ons 
schoolsysteem is het ontbreken van competitie. Wij proberen elke vorm van 
competitie buiten onze kinderopvang/school te houden, aangezien competitie 
op school geen positieve bijdrage geeft.  
Een groot probleem in het onderwijs is het fenomeen pesten. De basis voor 
pesten is competitie. Het probleem van pesten en competitie wordt op onze 
school voorkomen, doordat er geen gebruik wordt gemaakt van toetsen of 
andere vormen van meten en vergelijken. Een leerling kan dan ook niet blijven 
zitten. Uit onze ervaring in de Indiase school weten we dat een kind op een 
bepaald moment de achterstand altijd inhaalt. Wij zien testen en toetsen en 
het vergelijken van kinderen op basis van cijfers als een vorm van uiterst 
gebrekkige begeleiding en waarneming en hoort niet in onze tijd thuis. 
Vergelijken kan een desastreus effect hebben op kinderen. Elk 
minderwaardigheidscomplex, waaronder anorexia, is door vergelijking 
ontstaan.  
In plaats van competitie is samenwerking onze waarde. Peuters die andere 
peuters helpen leren wat zij (pas) geleerd hebben. Peuters die gezamenlijk 
uitzoeken hoe ze Infento voertuigen in elkaar kunnen zetten, of het rijden van 
autootjes kunnen programmeren, speelgoed kunnen laten vliegen of 
instrumenten kunnen bespelen om een klein vrij orkest te vormen.  
In de praktijk leren dat samen(werken) tot fantastische en ongekende dingen 
kan leiden. Belangrijk is te beseffen dat samenwerking geen stress vormt in 
peuter/kind, waardoor talenten eenvoudig naar boven kunnen komen en zich 
laten uiten.8 
 
 
 
 
 
 
 

  

	
8 https://www.ad.nl/binnenland/test-dreumesen-al-op-stress~a55cfd9c/ 



1.2. Doelstelling  
 
Ons doel is de meest vooruitstrevende en toekomstbestendige kinderopvang 
van Nederland worden.9 
Bij ‘gewone’ kinderopvang leren peuters geen specifieke dingen maar gebeurt 
alles alleen spelenderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken 
dat kinderen in de leeftijd tussen 9 maanden en 4 jaar de grootste 
leerbehoefte hebben, die inherent aanwezig is. De ‘gewone’ kinderopvang is 
daar niet mee bekend en dus ook niet op ingesteld (Glenn Doman heeft tijdens 
zijn onderzoek gevonden dat een kind na ongeveer 90 seconden is uitgekeken 
op een speeltje)10. 
Binnen onze doelstelling vallen: leren lezen, leren rekenen, leren schrijven en 
tekenen, encyclopedische kennis opdoen, verschillende talen leren, optimale 
lichamelijke ontwikkeling, ontwikkeling van de 6 zintuigen, en uiterlijk: leren 
zwemmen, leren koken, leren omgaan met dieren en planten, leren speelgoed 
programmeren, technische inzicht ontwikkelen enz.   
 
Onze kinderopvang/school is hierdoor automatisch zeer geschikt voor hoog 
sensitieve en hoogbegaafde kinderen. 
 

	

 
 

1.3. Pedagogische basisdoelen 
 
In dit pedagogisch beleidsplan worden de vier basisdoelen uitgewerkt zoals 
vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang11 per 1 januari 
2018. 
1. Het bieden van (emotionele) veiligheid 
2. Het bevorderen van de persoonlijke competenties 
3. Het bevorderen van de sociale competenties 
4. Het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en 
waarden 
Voor onze kinderopvang is het ook een pedagogisch basisdoel dat onze peuters 
minimaal twee groepen verder zijn in hun ontwikkeling op het moment dat ze 
qua leeftijd naar de basisschool gaan. 
 

	
9 Future Education is een belangrijk onderwijsproject van de WAAS (World Academy of Art and 
Science - http://www.worldacademy.org/). Zij hebben onze School from the Future uitgekozen 
als te volgen onderwijsproject en met de mogelijkheid ons project als het succesvol is te 
benoemen als voorbeeldproject van toekomstig onderwijs in de kinderopvang. 
10 https://www.goodreads.com/book/show/1688105.How_to_Teach_Your_Baby_to_Read 
11 https://www.veranderingenkinderopvang.nl/kwaliteit/wet-ikk 



1.3.1. Het bieden van (emotionele) veiligheid 

Er zijn diverse vormen van veiligheid te onderscheiden in de kinderopvang: 

1. Fysieke veiligheid: Zie het beleidsplan Veiligheid, Gezondheid & Hygiëne. 
Regelmatig wordt de opvanglocatie gescreend en vindt er een risico 
inventarisatie (RI&E) plaats op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er 
wordt een rapportage gemaakt van de bevindingen en mogelijke, 
noodzakelijke aanpassingen worden direct uitgevoerd. Een exemplaar van de 
RI&E ligt ter inzage op onze kinderopvang/school.  
 
In deze tijd is het belangrijk de corona risico’s te minimaliseren. Wij nemen 
hiertoe de volgende maatregelen:  
* ouders brengen hun kind tot aan de voordeur, 
* de ventilatie is optimaal, 
* de ruimten worden gereinigd met natuurlijke schoonmaakmiddelen 
* de aerosolen worden verminderd door natuurlijke wierook te branden en 
ionisators te plaatsen.  

In het houten gebouw gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke materialen 
zoals wollen vloerkleden, kussens en matten om op te zitten, te spelen en te 
kruipen. Er zijn geen ruwe oppervlakken. We gebruiken geen stoeltjes voor de 
kinderen. We dragen binnen geen schoenen of riemen. 
 
2. Veiligheid in de vorm van ‘veilige’/betrouwbare medewerkers 
Onder veiligheid verstaan we ook dat er alleen ‘veilige’ personen werkzaam 
zijn in onze kinderopvang. Alle medewerkers beschikken over een Verklaring 
omtrent Gedrag (VOG) en de juiste diploma’s. Verder wordt altijd het 
vierogenprincipe toegepast. Vanwege de kleine groepen met maximaal 8 
kinderen per juf plus het vierogenprincipe is er altijd toereikend toezicht.  
Wij voldoen aan de vereiste kwalificaties met betrekking tot de veiligheid. Onze 
juffen zijn gediplomeerd BHV en EHAK (Eerste hulp aan kinderen). 
 
3. Emotionele veiligheid in de vorm van vertrouwen in de juffen en in de 
omgeving van de peuter, waarbij een gevoel van geborgenheid wordt gegeven 
en verzekerd. 
Eén van de basisregels op onze Kinderopvang/School is dat er geen ‘Nee’ 
gezegd wordt tegen de kinderen. Dit creëert automatisch een gevoel van 
vrijheid. De bedreiging van het ‘Nee’ is niet aanwezig en daarmee ook de 
weerstand die een ‘Nee’ oproept. Dit voorkomt veel conflicten met en tussen 
kinderen.  
Wij gaan uit van een gevoel van harmonie tussen kind, omgeving en 
begeleiding.  
Bijvoorbeeld: in de ruimtes zijn altijd tientallen knuffels aanwezig; elke dag 
kunnen de kinderen een knuffel een naam geven en er een naambordje voor 
maken. 
In onze kinderopvang is de juf er voor de begeleiding van de ontplooiing van 
het kind.  
 



 
 

1.3.2. De ontwikkeling van persoonlijke competenties in elk kind 

Door de Glenn Doman methode van onderwijs (zie hfdst. 1.ad.IV Missie & 
Visie) zijn wij overtuigd dat alles hoort te draaien om de persoonlijke 
ontwikkeling van het kind. Onze kinderopvang wordt hier voor de volle 100% 
voor ‘ingericht’, zowel via alle hulpmiddelen, via de juffen als via het gebouw 
en de (speel)tuinen eromheen. Door dit complete aanbod kan een kind zelf 
kiezen voor het gene wat hem het meest interesseert. 
Voorbeelden van competenties: elke dag wordt er ‘gekropen en getijgerd’ voor 
een optimale hersenontwikkeling, elke dag wordt er muziek gemaakt, elke dag 
wordt er voorgelezen, elke dag wordt één van de zintuigen verder ontwikkeld, 
elke dag gaan we de (speel)tuinen in en voor de dieren zorgen, en elke dag 
wordt er zelf eten en drinken gemaakt.  

 

 
 

1.3.3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties 
	
Onder sociale competenties verstaan wij in onze kinderopvang dat de kinderen 
bij ons leren dat het een feest is om met elkaar te zijn, te spelen, avonturen te 
beleven. Door competitie als motivator uit te sluiten, zullen de kinderen elkaar 
nooit pesten. Elk kind leert en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo: er wordt 
niet gepusht om mee te gaan in het tempo van andere kinderen. 
Achterstanden haalt een kind (altijd) vanzelf in; is een kind een duidelijke 
voorloper op andere kinderen, dan wordt hem/haar gevraagd juist de anderen 
te gaan helpen. Het is veel beter dat kinderen onder elkaar, elkaar helpen dan 
dat de hulp van een juf wordt ingeroepen.  
Een voorbeeld van sociale competentie: een kind is een eigen step in elkaar 
aan het zetten en stuit op problemen. Een wat ouder kind heeft al eens iets 
soortgelijks gedaan; hij ziet het en gaat het kind helpen zijn step in elkaar te 
zetten. 



1.3.4. Het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van 
normen en waarden 

Ons ronde schoolgebouw is verdeeld in 12 ruimtes die namen van de 12 
waarden dragen waar de School uit de Toekomst op gebaseerd is: 

* Aspiratie 
* Bescheidenheid 
* Dankbaarheid 
* Volharding 
* Evenwicht 
* Genereusheid 
* Gevoeligheid 
* Goedheid 
* Moed 
* Eerlijkheid 
* Vooruitgang 
* Vrede 

Elke ruimte krijgt de naam van één van deze 12 waarden. De hoofdkleur van 
elke ruimte is conform aan het symbool. 

 

De basis indeling van de School uit de Toekomst.  

Door onze manier van lesgeven en met de kinderen omgaan vormen normen en 
waarden een natuurlijk onderdeel van hun leven op de kinderopvang.  



 

Hoofdstuk 2: Het kind 
 

2.1. De ontwikkeling van het kind stimuleren en volgen 

Het beleid is om proactief te zijn. Van te voren weten wat de volgende stappen 
in de ontwikkeling van het kind zijn, zodat het kind altijd nieuwe dingen en 
vaardigheden blijft leren die bij hem of haar passen.  

 

Wij gaan de ontwikkeling van het kind stimuleren door: 

Lichamelijke ontwikkeling, waaronder: 
kruipen en tijgeren 
evenwichtsoefeningen met ballet, taekwondo en trampoline springen 
zwemmen 
balspellen 
dansen 
zonnegroetjes en hatha yoga posities 
sporten 

Gevoelsontwikkeling, waaronder:  
ontwikkelen van de zintuigen: voelen, ruiken, horen, zien en proeven 
naar buiten gaan: op avontuur 
tekenen, schilderen, bouwen, (uit-)puzzelen, 
muziek horen, zelf doen 
dansen en zingen 

Mentale ontwikkeling, waaronder: 
taal ontwikkeling (plus meerdere talen) 
leren rekenen 
encyclopedische kennis opdoen 
leren mediteren 
leren klok kijken 
leren programmeren van speelgoed 
 



2.2. Mentorschap 

De juffen volgen gezamenlijk de peuters in hun ontwikkeling. Elke juf heeft haar 
eigen expertises en volgt elk kind in de groep op basis van haar expertises.  

2.3. Observaties 

Jaarlijks vullen we de observatielijst in van de GGD. Deze gegevens worden 
opgenomen in het dossier van elk kind. 

Jaarlijks worden de ouders uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Alle -
wederzijdse- bevindingen worden genoteerd in het systeem. 
De GGD kan altijd deze evaluaties inzien. 

 

 

 
  



 

Hoofdstuk 3: Organisatie 
3.1. Werkwijze 

3.1.1. Plaatsingsbeleid: 

Er bestaat een voorkeur voor volle dagen en voor volle weken aangezien dat 
de stabiliteit in de groep versterkt en alle peuters dezelfde dingen meemaken.  
Ons beleid gaat uit naar gelijke aantallen jongens en meisjes.  

3.1.2. Groepen: 

Onze groep bestaat het eerste jaar uit 16 peuters van 2 tot en met 3 jaar en 
2,5 juffen. Het tweede jaar komen daar 8 peuters van 2 tot en met 3 jaar bij, 
plus een juf. 

3.1.3. Leeftijdsopbouw 

De leeftijdsopbouw voor onze kinderopvang is vanaf 2 tot en met 5 jaar. Bij 2 
jaar is zindelijkheid het criterium om toegelaten te worden. Het is niet nodig 
dat het kind kan praten. 

3.1.4. Intake 

De intake vindt plaats na bestudering door de ouders van onze website met 
betrekking tot onze aanpak en onderwijsmethoden en een 
kennismakingsgesprek op onze kinderopvang.  
Hierbij krijgen de ouders een rondleiding in de kinderopvang en tuinen. 

3.1.5. Ouders 

Vanwege de gezondheid en veiligheid omtrent corona vragen wij ouders om 
niet in het gebouw te komen. We zullen dit op een speelse manier voor de 
kinderen opvangen door middel van een speciale kinder-deur, of een 
kinderluikje J 

Er worden geen mobiele telefoons of tablets van de kinderen toegelaten. De 
kinderopvang heeft een eigen telefoon die de ouders kunnen bellen of sms’en. 

Alle gegevens van de kinderen worden verwerkt in de Kinderopvang app, waar 
de ouders toegang hebben voor hun eigen kind d.m.v. een login. Hier kunnen 
wijzigingen m.b.t. afwezigheid op worden doorgegeven.  
 
Alle ondersteunende literatuur van onze werkwijze die ons beleid 
wetenschappelijk onderbouwt, ligt in een map ter inzage voor de ouders en is 
op onze website te vinden. 
Aangezien onze kinderopvang vernieuwende methodes toepast kan onze 
werkwijze moeilijk vergeleken worden met bestaande praktijken en kennis. 



Onze methoden zijn echter wel gebaseerd op hoogwaardig wetenschappelijk 
onderzoek.12 

3.1.6. Openingstijden 

Alle weekdagen zijn wij geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur. 
De aanwezigheid van de kinderen wordt opgeslagen via de app. 

3.1.7. Service: extra dagen en ruildagen 

In overleg en op basis van plaats kunnen er extra dagen en ruildagen worden 
ingevoegd. 

3.1.8. Klachtenbehandeling 

Stichting de Moeder’s Geuren is aangemeld bij de Geschillencommissie 
Kinderopvang13. 
Klachten dienen altijd schriftelijk (email) te worden doorgegeven. 

 

3.2. De dagelijkse gang van zaken 

3.2.1. Dagindeling 

’s Morgens bij binnenkomst gaan de schoenen uit in de gang. De kinderopvang 
is schoen-vrij. Sloffen zijn toegestaan. Jassen/rugzakjes blijven in de gang. 
Knuffels kunnen meegenomen worden. 
 
* Ochtendprogramma: 
1. De vroege vogeltjes mogen helpen met (leren) broodbakken 
2. Starten met kruipen en tijgeren 
3. Woordkaarten, stippenkaarten 
4. Naar keuze (de kinderen kiezen wat ze willen gaan doen, binnen of buiten): 
-muziek maken 
-dansen 
-zingen 
-knutselen  
-voorlezen 
-tekenen en schrijven, schilderen, kleien, handwerken 
-buiten tuintje verzorgen, dieren verzorgen, trampoline springen, zandbak 
-gymnastiek/beweging 
-koken/bakken/leren en alles over voeding 
-zintuig spelletjes 
5. Tweede keer woordkaarten, stippenkaarten 
6. Tweede keer kruipen en tijgeren 
 
* Lunchtijd (op een vast moment): 
(Samen leren) : zelf eten en drinken maken (biologisch, uit de eigen tuinen en 
van de biologische Kemphaan boerderij). 
 

	
12 https://iahp.org The Institutes for the Achievement of Human Potential 
13 Zie bijlage Registratie Geschillencommissie 



* Middagprogramma: 
1. Kruipen en tijgeren 
2. Woordkaarten, stippenkaarten 
3. Naar keuze (de kinderen laten kiezen wat ze willen gaan doen/naar buiten): 
-muziek maken 
-dansen 
-zingen 
-knutselen 
-tekenen, schilderen 
-naar buiten 
-gymnastiek/beweging 
-voorlezen 
-koken/bakken/leren wat we uit de tuin kunnen gebruiken als voeding  
- zintuigspelletjes 
4. Woordkaarten, stippenkaarten 
5. Kruipen en tijgeren 
 
De peuters zijn vrij om met alles mee te doen waar ze geïnteresseerd in zijn. 
En kunnen kiezen uit tientallen activiteiten om verder te leren en te ervaren. 
Leeftijd is geen criterium om wel of niet mee te kunnen doen. 

3.2.2. Activiteiten 

Zoals hierboven beschreven zullen alle activiteiten gericht zijn op de 
ontwikkeling van het kind. 
Bijvoorbeeld bij zintuigontwikkeling: 
* leren voelen hoe verschillende materialen aanvoelen en hoe zwaar ze zijn 
* hoe vloeistoffen aanvoelen en welke temperatuur ze hebben 
* verschillende soorten fruit leren proeven, vast en vloeibaar 
* verschillende geuren onderscheiden en leren ruiken, inclusief combinaties 
* leren precieze aantallen dingen grijpen 
En na een aantal keer hetzelfde doen, maar dan met een blinddoek. 

Een voorbeeld zintuigontwikkeling van voelen, ruiken en proeven: 6 glaasjes 
met 6 verschillende vloeistoffen om het verschil te voelen als je je vinger erin 
stopt. Daarna ruiken en proeven en benoemen van de vloeistoffen. Na een 
aantal keer oefenen, hetzelfde doen maar dan met blinddoek.  

 

 



3.2.3. Eten & Drinken 

Veel van de huidige allergieën bij kinderen wordt veroorzaakt door onjuiste 
voeding en door een gebrek aan weerstandsopbouw. Onze weerstand wordt 
voor 70% bepaald door de micro-organismen in onze darmflora14. Een goede 
balans kan bereikt worden d.m.v. biologisch voedsel en probiotica. Maar ook 
door het vermijden van ongezonde ingrediënten in ons voedsel.  
Dit houdt in dat we géén suiker gebruiken, geen producten met foute e-
nummers hebben, geen frisdrank, geen kant-en-klaar maaltijden en geen junk 
voedsel.  

Dat wij wèl zoveel mogelijk eten uit eigen tuin en van de Kemphaan boerderij. 
We zullen alles zelf maken (met de peuters). We zullen vegetarisch eten. Ook 
zullen we veel wecken en fermenteren vanwege de goede en gezonde micro-
organismen in gefermenteerd voedsel. 
Voor drinken zijn er zelfgemaakte dranken zoals water met fruit. Als probiotica 
drinken wij EM-drink (Effectieve Micro-organismen). 
 

 

 

3.2.4. Komen en gaan 

‘ s Morgens als het kind gebracht wordt, kan het kind zelf door het ‘kinderluik’ 
naar binnen gaan. Het is de bedoeling dat de ouders buiten blijven.  
’s Middags/’s avonds bij het ophalen is het de bedoeling dat het kind zelf aan 
de ouders vertelt hoe het was die dag. Wij juffen hoeven die overdracht niet te 
doen, wij laten het graag aan het kind zelf over. 
 

3.2.5. Het kind – ziek zijn – ongevallen verzekering 

Wanneer een kind ziek is, dient het te worden afgemeld via de app of 
telefonisch/sms vanaf 7:30 uur.  
Mocht er onverhoopt iets gebeuren op de Kinderopvang/School waar een 
verzekering voor nodig is, dan wordt dat geregeld via de Rabobank Risico 
verzekering. Elk voorval wordt geregistreerd. 

	
14 https://radarplus.nl/10-dingen-die-je-moet-weten-over-je-darmen/  



3.2.6. Verwijzen naar instanties bij vermoeding van abnormaliteiten 

Mochten er vermoedens bestaan van abnormaliteiten in de thuissituatie van de 
kinderen dan zullen wij daarover contact opnemen met de ouders. 
Bij ernstige gevallen kunnen de instanties ingelicht worden (zie beleidsplan 
Veiligheid & Gezondheid). 

3.2.7. Pedagogisch beleidsplan aanwezig op de groep 

Bij de ingang van onze School uit de Toekomst is een informatiemap aanwezig 
met daarin vele informatieve en ondersteunende artikelen over onze werkwijze 
en praktische informatie. Zowel het Pedagogisch beleidsplan alsook het 
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid zijn in een map beschikbaar en op de 
website te lezen. 

 

3.3. Groepsleiding 

3.3.1. medewerkers/juffen en gastdocenten 

Pedagogisch beleidsmedewerker = Bo Yeun Kim 
Kinderleidster = Chafia Boharb 
Algemene assistentie = Henriëtte Spetter 
Algemeen toezicht = Robert van Harten 

Wij zullen veelvuldig gebruik maken van gastdocenten. Een gastdocent is een 
specialist op zijn/haar gebied die het leuk vindt om kleine kinderen iets leuks 
of interessants te leren. Wij zullen gastdocenten uitnodigen op vele gebieden 
van muziek, dans, voorlezen, handvaardigheid, vreemde talen, techniek, tot 
sport en circusartiest. 
Alle gastdocenten zullen in het bezit zijn van een VOG.  

3.3.2. Ondersteuning juffen door anderen 

Ondersteuning/begeleiding van de juffen zal voornamelijk gebeuren door 
Robert van Harten vanwege zijn expertise op dit gebied en ervaring op de 
Indiase Glenn Doman school15. 

3.3.3. Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) 

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogen-principe van kracht. Dit principe houdt in dat 
altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een 
beroepskracht. Wij zullen met maximaal 16 kinderen beginnen op de 
kinderopvang en zullen altijd met 2 tot 4 juffen aanwezig zijn. De heer Robert 
van Harten zal ook de meeste dagen aanwezig zijn. 

3.3.4. Drie-uursregeling 

Voor maximaal 3 uur per dag mag worden afgeweken van de vereiste BKR 
(Beroepskracht-Kind-Ratio)16. Voorwaarde is dat minimaal de helft van de 

	
15 http://www.primroseschool.org  
16 https://1ratio.nl/bkr/#/  



vereiste BKR wordt ingezet. Deze uren voor de afwijkende inzet kunnen op de 
dagen van de week verschillen, maar zijn wel iedere week hetzelfde. 
In onze Kinderopvang zullen we hier naar verwachting weinig gebruik van 
maken; aangewezen momenten hiervoor zijn: 
maandag van  13:00 – 14:00 en van  16:30 – 18:30 uur 
dinsdag van  13:00 – 14:00 en van  16:30 – 18:30 uur  
woensdag van  13:00 – 14:00 en van  16:30 – 18:30 uur 
donderdag van  13:00 – 14:00 en van  16:30 – 18:30 uur 
vrijdag van  13:00 – 14:00 en van  16:30 – 18:30 uur 

3.3.5. de Achterwacht 

Robert van Harten – voorzitter van de Stichting – zal de achterwacht vormen: 
woonachtig binnen 15 min. van de school en 24 uur/dag bereikbaar.  
Hetzelfde geldt voor Wijnand Valk, penningmeester van onze stichting 
woonachtig op 20 min van de school en binnen 2 jaar woonachtig naast de 
school en 24 uur/dag bereikbaar.  

 

3.4. Het gebouw en de eigen tuinen 

3.4.1. het gebouw 

De duurzaamheid van het gebouw:  
- het gebouw gaat energieneutraal functioneren 
- wordt met natuurlijke materialen ingericht  
- het gebouw is geheel gemaakt van Oost-Europees vurenhout.  

Het gebouw is volledig ingericht volgens de veiligheids- en gezondheidseisen 
van brandweer en GGD.  
De brandmeldinstallatie en het ontruimingsplan is goedgekeurd door de 
brandweer.  
Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door het installatiebedrijf en maandelijks 
getest. 
Ons ronde gebouw bestaat uit 12 gelijke ruimtes.  
Er zijn 2 facilitaire ruimtes: de keuken en de wc/doucheruimte. 
Alle ruimten zijn bereikbaar via de gang. 
Het woongedeelte kent 3 afgesloten woonruimtes.  
Er zijn 5 verschillende ruimtes voor de peuters die gebruikt worden voor 
muziek en dans, kruipen & tijgeren, tekenen & knutselen, en 1 ruimte ingericht 
als bibliotheek & leesruimte.17 18 

Ruimtes kunnen door de peuters en juffen maandelijks ingericht worden naar 
een thema, zoals: 
* Elfen en kabouters, 
* Oude landen: Egypte/India/Japan/Tibet 

	
17 https://bigthink.com/personal-growth/werner-herzog-reading 

18 https://www.mnn.com/leaderboard/stories/10-reasons-why-making-music-is-good-for-your-
brain 



* Wereldkaarten met vlaggen, hoofdsteden, rivieren, bergen, natuur, dieren en 
planten, klederdrachten, spelletjes enz. 

3.4.2. spelmaterialen binnen 

Alle spelmaterialen binnen zijn van te voren gecheckt op veiligheid. Jaarlijks 
wordt al het spelmateriaal gecheckt of het nog steeds aan de eisen voldoet. Er 
wordt waar mogelijk gerepareerd en anders vervangen. Regelmatig zullen alle 
materialen worden afgenomen met Wipe & Clean. 
Het meeste spelmateriaal is vrij te pakken door de kinderen. Kwetsbare 
(boeken) en gevaarlijke materialen (scharen, plaksel, verf, kleine spulletjes) 
worden alleen gezamenlijk gebruikt.  
  
Een aantal (spel-)materialen die we binnen gebruiken:  
* knuffels in elke ruimte 
* leerzame kinderspelletjes 
* boeken en puzzels 
* verkleedspullen 
* teken- en verfmaterialen 
* knutselmaterialen 
* technisch speelgoed en bouwmaterialen voor kinderen (Infento19) 
* zachte ballen om te leren gooien 
* muziekinstrumenten 
* elektrische auto’s 
* programmeerbaar speelgoed 
* robots  

3.4.3. de tuinen 

Het eigen terrein van onze Kinderopvang/School uit de Toekomst beslaat bijna 
1 ha. (zie plattegrond in bijlage 2).  
De buitengrens van de kavel is een omheining van 1.20 m. hoog. De 
speelterreinen binnen de kavel zijn ook omheind door een 1.20 m hoog 
schapenhek.  
Hier kunnen de kinderen het volgende gaan beleven:  
* meerdere speelplekken met trampolines (met zand) 
* klimheuvels  
* sporten 
* ballenspellen 
* beleven in eigen voedselbos en boomgaard 
* een kleine kinderboerderij met kipjes, konijnen en cavia’s, waarbij ieder kind 
een eigen diertje krijgt (toegewezen) en ervoor mag zorgen 
* ieder kind krijgt een eigen tuintje om in te doen wat hij wil en er zelf voor 
zorgen. En later gezamenlijk oogsten en opeten J20 
* de (natuurlijke) zwemvijver waar kinderen direct leren zwemmen o.l.v. een 
zwemjuf. 

	
19 https://www.infento.com/nl/  
20 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ieder-kind-moet-toegang-tot-een-schooltuin-
vinden-ze-in-nijmegen-zelf-tuinieren-is-namelijk-ook-gezonder-eten~bbfbbc98/  

	



Alle speelwerktuigen voldoen aan landelijke kwaliteitsregels (met certificaten 
en onderhoudsschema’s). 

 

 

  



 

Bijlagen 
Bijlage 1 Top Ten Advice from Glenn Doman Method 

 

 



 

biceps. There is no other possibility. The same is true of the brain because the brain grows by use."
How Smart is Your Baby?
 
2. "The purpose of giving a child encyclopedic knowledge is not to make Nobel Prize winners, or concert violinists, or Olympic 
stars, or geniuses of and any sort. It is to give them unlimited options in life. So few of us have had unlimited options. The 
purpose of giving a child every possible ability (and the possibilities are endless) is to give him unlimited horizons, to open all 
possible doors. It is so that he can choose what he is to be, from an endless list of possibilities."
How to Give Your Baby Encyclopedic Knowledge
 
3. "Learning is not synonymous with education. Education begins at six; learning begins at birth."
 
4. "Always stop before he wants to stop. This principle is true for all teaching of all human beings at all stages of development 
and at any age."
How to Teach Your Baby Math
 
5. "You must at all times be sensitive to your child's attention, interest, and enthusiasm. These elements when carefully 
observed by you will be invaluable tools in shaping and reshaping your child's daily program to suit his needs as he changes 
and develops."
How to Teach Your Baby Math

 6. "Tiny kids can learn anything that you can present to them in an honest, factual way. If you give them the facts they'll deduce 
the laws that govern them. That is exactly the same method that scientists use to discover laws. So don't give them theories and 
abstractions, give them facts, give them reality. From the facts little children are brilliantly able to intuit the laws."
How to Teach Your Baby Math
 
7. "Stimulation is the key to unlocking your child's potential. The world has looked at brain growth and development as if they 
were predestined and unchangeable facts. We have discovered that brain growth and development are a single dynamic 
process. This is a process which can be stopped (as it is by profound brain injury). This is a process which can be slowed (as it is 
by moderate brain injury), but most signi"cantly this is a process which can be speeded."
 
8 "Teaching and learning should never involve testing. One of the beauties of teaching a tiny child is that the process of teaching 
is a pure process of giving information without asking for it back again." - Janet Doman
 
9. "We have assume that children hate to learn essentially because most of us have disliked or even despised school. Again we 
have mistaken schooling for learning. Not all children in school are learning just as not all children who are learning are doing 
so in school... . The process of learning should be fun of the highest order, for it is indeed the greatest game in life. Sooner or 
later all bright people come to this conclusion."
How to Teach Your Baby to Read
 
10. "Consider the three-year-old who asks, 'Daddy, why is the sun hot?' 'How did the little man get into the TV set?', 'What 
makes !owers grow, Mommy?' While the child is displaying an electronic, astronomical, and biological curiosity, we too often 
tell him to run along and play his toys... It is ironic that when the child is older, we will tell him repeatedly how foolish he is for 
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not wanting to learn about astronomy physics and biology. Learning, we will tell him, is the most important thing in life, and 
indeed it is. We have, however, overlooked the other side of the coin. Learning is also the greatest game in life, and the most 
fun."
How to Teach Your Baby to Read
 
EXTRA
 
11. "Teaching should commence at birth. The "rst year of life is a critical time. This is the time when the brain growing 
explosively. The brain literally grows by use, and if we use it, we're going to grow it. And if you don't use it, especially in the "rst 
12 months, then you literally will lose brain cells - you won't have as much brain power as you would've had." - Janet Doman

Glenn Doman books have great advice and quotes on teaching your baby reading and math. I hope you are got some tips on 
teaching your child. 
 
Discover the type of !ashcards for your baby. Check out our library for more tips.
 
For more info about the "Glenn Doman Method", we would highly recommend you to read his books and visit their o#cial 
website.

#glenndomanmethod #glenndoman!ashcards #glenndomanmathdots!ashcards #glenndomanquotes
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Referenties 
 
1) https://decorrespondent.nl/8258/kinderen-zijn-als-rupsen-nog-lang-niet-af-deze-
hoogleraar-vertelt-hoe-je-hun-brein-het-best-stimuleert/571461858-bc7bd097 
 
2) https://www.rightbraineducationlibrary.com/post/2017/07/22/top-ten-advise-glenn-doman-
method zie ook bijlage 1 
 
3) https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190430105753.htm 
 
4) https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/halfabeten-en-laaggecijferden-zijn-het-gevolg-
van-
inferieuronderwijs~bf3cd183/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.onderwijsnieuwsdienst.nl%2Fn
ieuws%2Ffeed%2F12%2Fnieuws%2F220561 
 
5) https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/08/the-radical-case-for-teaching-kids-
stuff/592765/ 
 
6) Jonge kinderen hebben een grenzeloze behoefte om te leren. Als de energie die ze hebben 
om te leren niet gebruikt wordt om iets te leren, dan worden zij hyperactief. De diagnose 
ADHD zegt ons dat het kind de mogelijkheden om te leren ontbeert en niet gestimuleerd wordt 
zijn energie te kanaliseren door middel van leren. Biedt die kinderen de mogelijkheid om elk 
moment van de dag te gebruiken om iets te leren en de ADHD verschijnselen verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. 
 
7) http://www.primroseschool.org 
 
8) https://www.ad.nl/binnenland/test-dreumesen-al-op-stress~a55cfd9c/ 
 
9) Future Education is een belangrijk onderwijsproject van de WAAS (World Academy of Art 
and Science - http://www.worldacademy.org/). Zij hebben onze School from the 
Future uitgekozen als te volgen onderwijsproject en met de mogelijkheid ons project als het 
succesvol is te benoemen als voorbeeldproject van toekomstig onderwijs in de kinderopvang. 
 
10) https://www.goodreads.com/book/show/1688105.How_to_Teach_Your_Baby_to_Read 
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