
Verantwoording 
VoortVarend 
VoortVarend, het programma waarbij  elk kind zich thuis voelt 
 
Het onderwijsleerpakket VoortVarend is een compleet onderwijsleerpakket voor jonge kinderen in de 
leeftijd van 4 – 6 jaar. Alle VVE ontwikkelingsdomeinen komen aan de orde. Er is gebruik gemaakt van 
de doelen van het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO. 
Doel van dit onderwijsleerpakket is jonge (varende) kinderen probleemloos te laten doorstromen naar 
groep 3. 
 
opzet 
VoortVarend bestaat uit 20 instructieboeken. Elk boek beslaat een lesperiode van 4 weken. Het 
programma heeft een duidelijke handleiding, uitgebreid gebruiks- en verbruiksmateriaal waaronder 
werkbladen, en wordt ondersteund door de website www.zelflesgeven.nl. 
VoortVarend sluit aan op VoorSprong, spelenderwijs woorden leren op school en thuis en is 
ontwikkeld voor het onderwijs aan varende kinderen (LOVK) www.lovk.nl 
 
krachtig instrument 
Onderzoek  laat zien dat LOVK er in slaagt om met krachtige lespakketten bovengemiddelde 
resultaten te bereiken. Varende kinderen hebben een goede startpositie in groep 3. 
Specifieke doelgroepen in het basisonderwijs, H. Polman en L. Mulder, ITS Nijmegen 2009 
 
ontwikkeling en leren 
VoortVarend gaat uit van het principe betekenisvol leren. Dit houdt in dat activiteiten in een 
herkenbare en zinvolle context worden aangeboden. Zo wordt aangesloten bij het gegeven dat leren 
betekenis moet hebben, relevant en functioneel moet zijn. Uitgaan van een betekenisvolle leersituatie 
en een rijke leeromgeving, maakt dat kinderen willen ontdekken en leren. 
In VoortVarend worden kinderen op een volwaardige manier betrokken bij hun eigen leerproces door 
het activeren van voorkennis, overleg, het doen van onderzoek, plannen, samenwerken en interactie, 
reflectie en feedback. 
 
doelen en leerlijnen 
VoortVarend is gebaseerd op ontwikkelingsleerlijnen die zijn afgeleid van de SLO doelen: 
Taal, waaronder contextrijk en interactief taalonderwijs, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, 
taalbeschouwing, werken met leervragen (groep 2), effectief leesonderwijs nl. fonologisch en 
fonemisch bewustzijn. 
Rekenen, waaronder contextrijk en interactief rekenonderwijs, rekenconflicten, gecijferd bewustzijn nl. 
getallen, meten en meetkunde. 
Motorische vorming, waaronder grote en kleine motoriek. 
Kunstzinnige vorming, waaronder creatieve expressie. 
Muzische vorming, waaronder drama, dans en muziek, spel en beweging. 
Sociaal-emotionele vorming, waaronder sociaal-emotionele vaardigheden, zelfbeeld, taakgedrag en 
zelfstandigheid, en burgerschapsvorming. 
Wereldoriëntatie komt in de genoemde leerlijnen geïntegreerd aan bod, waaronder Mens en wereld, 
Wetenschap en techniek, Levende natuur, Culturele vorming (kunsteducatie, cultureel erfgoed, 
mediaeducatie en literatuureducatie en Burgerschapsvorming. 
 
Vaste routines voor taal, rekenen en motoriek zorgen ervoor dat het geleerde ook beklijft. 
 
kenmerken VoortVarend 
· ontwikkelingsgericht 
· programmagestuurd 
· opbrengstgericht 
· meetbare doelen (SMART) 

 
De auteur 

· themagericht 
· betekenisvol leren 
· differentiatie in 

niveaus 
 
 

· ICT-toepassingen 
· relatie met het LVS KIJK! 
· begeleiding volgens 

handelingsgericht werken 
 
 


