
“Hoe vroeger we kinderen 
ontdekken met achterstan-
den, hoe beter we hen kun-
nen aansturen”, zegt Delver. 
“Anders moet een lagere 
school deze achterstand 
herstellen. Dat levert in de 
praktijk vaak problemen op. 
Scholen hebben daar namelijk 
enorm veel werk van. En de 
capaciteit om hier veel tijd in 
te kunnen investeren ont-
breekt.”

Delver benadrukt dan ook het 
belang van een goede samen-
werking. “We zitten met een 
beperkt aantal kinderen in 
ons gebied. Bovendien lopen 
de aantallen terug. Daarom 
moet je geen versplinterde 
organisaties hebben, met elk 
drie of vier peutertjes in de 
groep. Dat komt je product 
niet ten goede. We moeten 
met elkaar optrekken en de 
kinderen daarbij betrekken. 
Daarom werken wij ook met 
diverse peuterscholen inten-
sief samen. De kinderen die 
een rugzakje nodig hebben, 

moeten daar extra dagdelen 
voor afnemen.”

Uk & Puk
Het thematische taal- en 
spraakprogramma Uk & Puk 
vervult een belangrijke rol in 
Delvers werkzaamheden. Hij 
heeft voor dit VVE-program-
ma een certificaat gehaald. 
“Met Uk & Puk willen we 
taalachterstanden van jonge 
kinderen wegwerken”, ver-
telt Delver. “Het is een boek 
waaruit je kunt voorlezen, 
maar waar ook opdrachten 
in staan. Iedere maand staat 
één thema centraal. Familie 

bijvoorbeeld. Woordjes als 
papa, mama, oom en tante 
worden aangeleerd en gedu-
rende vier weken in verschil-
lende vormen herhaald.”

De voortgang van de kinderen 
wordt bij de overdracht naar 
het primair onderwijs gecom-
municeerd. “Dat kan door 
middel van een computerpro-
gramma, maar wij vertellen 
de basisschool liever op welke 
onderdelen een kind nog ach-
terloopt”, zegt Delver. “Een 
mondelinge overdracht past 
beter bij onze kleine organi-
satie. Dat is toch het meest 
persoonlijk.”

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften moeten in een zo’n vroeg 
mogelijk stadium worden ontdekt. “Hoe vroeger, hoe beter”, betoogt Siem 
Delver. Volgens de eigenaar van de buitenschoolse kinderopvang Hippolytus-
hoef, Den Oever en Wieringerwerf is men in de Kop van Noord-Holland op de 
goede weg. “De kinderen zijn zichtbaar in onze gemeenten.”
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