
De Talentgroep 
 

 

Leuk nieuws! 

Er gebeurt iets nieuws in Almere, iets bijzonders. GO! Kinderopvang werkt, in 

samenwerking met de basisscholen, aan een vernieuwend 

ontwikkelingsconcept  voor peuters: Talentgroepen. 

Talentgroepen zijn voor kinderen uit Almere tussen de 2 en 4 jaar en hebben als inzet om kinderen 

een vliegende start te geven in groep 1. Dit doen wij door de sociale en cognitieve talenten op een 

spelende manier te ontwikkelen. 

Talentgroepen worden als pilot opgezet, op 2 locaties in Almere. Pedagogisch medewerkers en 

deskundigen zoeken hier samen naar effectieve en uitvoerbare mogelijkheden om kinderen meer 

kansen te geven op een succesvolle ontwikkeling. Talentgroepen zijn onderdeel van het VVE-beleid 

(Voor- en Vroegschoolse Educatie) van de gemeente Almere. De ambitie is dat alle kinderen zich 

optimaal ontwikkelen, zodat ze zonder (taal)achterstand naar groep 1 kunnen gaan.  

 

HOE DOEN WE DIT?  

16 uur naar de Talentgroep 

Bij de Talentgroepen gaat een kind 16 uur naar de peuterspeelzaal. De kinderen komen daarom 

meestal 4 dagdelen. De kinderen kunnen daardoor méér van elkaar en van de leiding opsteken. We 

zorgen ervoor dat het aanbod en de aanpak op de groep van optimale kwaliteit is. Zo werken we met 

de allerbeste pedagogisch medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden in de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van het stimuleren van jonge kinderen.  

Door samen te werken met landelijke experts, kunnen we onderwijs  

van de hoogste kwaliteit bieden. De pedagogisch medewerkers  

worden inhoudelijk ondersteund door een op HBO-niveau opgeleide  

professional.  

 

Wat verwachten we van de ouders?  

Iedere Talentgroep verwacht ook veel van de ouders.  

Want kinderen leren niet alleen tijdens deze 4 dagdelen.  

Ze brengen méér tijd thuis door. Dus goede samenwerking  

en afstemming met ouders is een belangrijke voorwaarde.  

We maken hier met elkaar afspraken over en leggen deze  

afspraken ook vast. Het nakomen van deze afspraken  

is voorwaarde voor deelname aan de Talentgroep.  

 

 

MOETEN KINDEREN NIET GEWOON SPELEN? 

Is er nog ruimte om te spelen? Geen zorgen; kinderen zitten bij de Talentgroepen niet in de 

schoolbankjes. Natuurlijk moeten peuters spelenderwijs leren. Veel spelen is de wereld ontdekken. Bij 

de Talentgroepen doen we dit spelen op zo’n manier dat we kinderen tegelijkertijd iets leren, zonder 

dat ze dit in de gaten hebben. Bijvoorbeeld tijdens het voorlezen, rollenspel of al spelend bij de 

zandtafel. We brengen zelfs wetenschap en techniek op zo’n manier dat peuters het goed kunnen 

begrijpen. Zo ontwikkelt hun taal- en denkniveau zich spelenderwijs.  



WAAROM DOEN WE DIT? 

(Taal)achterstanden beperken 

Veel kinderen uit gezinnen waarvan de ouders afkomstig zijn uit een ander land of andere cultuur 

hebben een (taal)achterstand ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Die achterstand kan 

oplopen tot wel twee jaar. En zo beginnen kinderen met een achterstand aan groep 1. Een 

achterstand die ze tijdens de rest van hun schoolleven niet meer inhalen. En dat is erg jammer. 

Precies daarin willen we met de Talentgroepen verandering brengen. Het hele programma is erop 

gericht om (taal)achterstanden te bestrijden. Met als doel om kinderen goed voor te bereiden op groep 

1 en ze zo meer kansen te geven op een mooie schoolperiode en meer toekomstmogelijkheden.  

 

ALLEEN VOOR GEMOTIVEERDE OUDERS 

Ouderbetrokkenheid is van groot belang. Hoewel de Talentgroepen toegankelijk  

zijn voor alle peuters in Almere, stellen we wel voorwaarden aan deelname.  

Alleen kinderen van zeer gemotiveerde ouders kunnen bij ons aansluiten. De  

reden hiervoor is dat het alleen maar lukt om kinderen verder te brengen als  

hun ouders ook meedoen. We werken dan ook nauw samen met de ouders.  

Zowel in de Talentgroepen als ook in de thuissituatie nemen ouders hun  

verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld via inspirerende spelletjes of door thuis  

interactief voor te lezen, wat door de Talentgroep gecoördineerd wordt. We  

maken hierover concrete afspraken en spreken elkaar aan als deze niet worden  

nagekomen. Ons doel is om elke dag, samen met ouders, te werken aan de  

ontwikkeling van het kind. 
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Talentgroepen komen tot stand in samenwerking met de basisscholen.  


