
Klaar voor de start

Deze brochure laat zien wat Haarlem haar jongste inwoners biedt. 

Er is ook een website over opvoeden en opgroeien in Haarlem: 

www.kiezenvoorjeugd.nl. Daar vindt u adressen van organisaties, 

maar bijvoorbeeld ook informatie over opvoeden, muziekonderwijs 

en vakantie-activiteiten. 



Vrijwel alle kinderen gaan voor hun vierde jaar naar de kinderopvang of een peuterspeelzaal.  

Ze ontmoeten er andere peuters en wennen al een beetje aan een vaste dagindeling.  

Vanaf hun vierde verjaardag gaan kinderen naar school. Die stap vraagt veel van ze:  

een nieuwe omgeving, een klas vol andere kinderen. Een goede voorbereiding maakt 

de start op school gemakkelijker. En als een kind zich prettig voelt, is de kans groter dat het  

met plezier leert. Als ouder kunt u uw kind spelenderwijs helpen bij de voorbereiding op school. 

Door te praten, zingen en voorlezen maakt u uw kind vertrouwd met taal. Spelen met leeftijds-

genootjes stimuleert de sociale ontwikkeling. En een bezoek aan de speeltuin is, behalve gezellig, 

ook leerzaam. Stapje voor stapje leert uw kind de omgeving kennen, veilig aan de hand van  

een vertrouwd persoon.

Zodra ze zijn geboren, beginnen kinderen met leren. 
In de eerste dagen leren ze de stem en geur van hun moeder herkennen. Na een paar 

maanden kunnen ze een speelgoedje vastpakken, later volgen de eerste wankele stapjes. 

Spelen is voor kinderen een belangrijke manier om te leren. 

Zo ontdekken ze  de wereld om zich heen 



Kinderopvang richt zich op kinderen van drie 
maanden tot vier jaar van wie de ouders een deel 
van de zorg uitbesteden in verband met werk of 
studie. In de regel gaat het om opvang voor hele 
dagen, maar steeds vaker is ook opvang voor 
halve dagen of flexibele opvang mogelijk.  
Meestal gaan kinderen naar een kinderdagverblijf. 
Sommige ouders maken gebruik van gastouders. 

Een gastouder zorgt thuis voor één of meer kinde-
ren. Het bemiddelen tussen ouders en gastouders 
gebeurt meestal door een gastouderbureau.  
Voor deze vormen van opvang kunt u bij de rijks-
overheid subsidie vragen, als ze zijn geregistreerd 
bij de gemeente. De gemeente ziet dan ook toe  
op de kwaliteit van de opvang. 

In een peuterspeelzaal spelen kinderen van twee 
tot vier jaar meestal twee dagdelen in de week 
met leeftijdsgenootjes. Peuterspeelzalen richten 
zich vooral op kinderen die niet naar de kinder- 
opvang gaan en anders thuis zouden blijven tot  
ze naar school gaan. Het is dus niet bedoeld als 
kinderopvang maar als speel- en leerplek. Veel 
peuterspeelzalen zijn gehuisvest in of bij een 
school. 
Een aantal Haarlemse peuterspeelzalen biedt  
een programma met extra aandacht voor taal.  
Voor ouders met een gratis HaarlemPas gelden 
speciale tarieven.

Samen spelen, samen leren
Omgaan met anderen leer je door te doen.  

In de kinderopvang of een peuterspeelzaal  

delen kinderen speelgoed, ze zingen liedjes  

met de groep, eten met z’n allen. Via spelle-

tjes en activiteiten stimuleren de leid(st)ers de 

ontwikkeling van uw kind. De bezoeken aan 

kinderopvang of peuterspeelzaal versoepelen 

ook de overgang naar de basisschool. 

Op www.kiezenvoorjeugd.nl 

vindt u de Haarlemse  

kinderopvangorganisaties  

en peuterspeelzalen.
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U mag zelf een basisschool kiezen voor uw kind. 
Daar kunt u het beste ruim voor het vierde jaar  
mee beginnen. Sommige scholen zijn namelijk  
zo populair dat u er op tijd bij moet zijn om uw 
kind te kunnen inschrijven. Haarlem heeft zowel 
openbare als bijzondere scholen. Bijzondere  
scholen werken bijvoorbeeld vanuit een geloofs-
overtuiging of opvoedingsvisie. 
Er is ook speciaal onderwijs, bedoeld voor kinde-
ren die extra aandacht nodig hebben vanwege  

bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. Voordat u een keuze maakt, is het 
goed een paar scholen te bezoeken. Dat gebeurt 
meestal op afspraak. U krijgt ook een indruk door 
andere ouders naar hun ervaringen te vragen. 

Heeft u buiten de schooltijden opvang nodig, dan 
kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang 
(BSO). Ook hiervoor bestaan mogelijk wachtlijs-
ten, dus het is verstandig uw kind bijtijds aan te 
melden. BSO is kinderopvang voor en na school-
tijd, ook wel voorschoolse- (VSO) en naschoolse 
opvang (NSO) genoemd. Deze opvang richt zich 
op kinderen van vier tot twaalf jaar. Bij de school 
van uw keuze kunt u nagaan welke mogelijkheden 
er zijn voor BSO en voor tussenschoolse opvang, 
ofwel ‘overblijven’. De schoolbesturen zijn verant-
woordelijk voor het organiseren van zowel tussen-
schoolse als buitenschoolse opvang.  

Een stap verder
Op www.kiezenvoorjeugd.nl 

vindt u de scholen in Haarlem.

Vanaf hun vierde verjaardag gaan kinderen 

naar de basisschool. Tijdens de kleuterjaren 

zijn ze vooral bezig met spelenderwijs leren  

en wennen aan een vast dagprogramma.  

In groep drie leert uw kind stapje voor stapje 

lezen, schrijven en rekenen.
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De bibliotheek heeft lees- en prentenboeken in 
alle soorten en maten. Er zijn ook video’s, dvd’s  
en computerspelletjes te leen. Verder vindt u in 
elke bibliotheek informatie over wat er in de buurt 
te doen is. Kinderen tot zestien jaar zijn gratis lid. 

Een speel-o-theek leent speelgoed uit voor een  
paar weken. Zo kunt u uitproberen wat uw kind  
leuk vindt. Ook voor grootouders en de oppas is  

het handig speelgoed te lenen. Dan is er altijd  
wat in huis als de (klein)kinderen komen. De speel-
o-theek heeft speelgoed voor de allerkleinsten en 
bijzondere materialen voor kinderen tot zes jaar. 
De medewerkers geven bovendien advies over 
welk speelgoed bij welke leeftijd past. Om te lenen 
kunt u lid worden of een strippenkaart kopen.  
U bent al lid voor ongeveer € 17,50 per jaar.

Bij Sport & Uitleen Haarlem kunt u sport- en spel-
materiaal huren voor een bijzondere gelegenheid, 
zoals een straatfeest of kinderpartijtje. Het aanbod 
varieert van springkussens tot een voetbalpakket 
voor een verjaardag of een ringwerpspel. 

Jonge onderzoekers
Kinderen kunnen tijdenlang met hetzelfde 

speeltje spelen. Totdat ze ineens iets nieuws 

ontdekken dat hun fantasie prikkelt. Door 

boeken en speelgoed te lenen, biedt u uw 

kind steeds iets wat bij zijn of haar leeftijd 

past. Zonder dat u alles zelf hoeft te kopen.

Op www.kiezenvoorjeugd.nl 

staan de adressen van speel-

o-theken en bibliotheken  

in Haarlem. 

Informatie over het huren van 

sport- en spelmateriaal vindt  

u via www.sportuitleen.nl.
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Geiten, kippen, paarden, koeien, varkens, konij- 
nen: voor jonge kinderen is een bezoekje aan de 
kinderboerderij een belevenis. Ze zien de dieren 
van dichtbij en mogen ze soms ook aaien of voeren.  
De kinderboerderijen in Haarlem zijn gratis toegan-
kelijk. De oudste is De Schoterhoeve in Haarlem-
Noord.

In de speeltuin kunnen kinderen buiten ravotten  
en vriendjes ontmoeten. Haarlem heeft verspreid 
over de stad een flink aantal gesubsidieerde buurt-
speeltuinen. Dus waarschijnlijk is er ook één bij u  
in de wijk. Spelen is, behalve leuk, goed voor kin-
deren. Spelenderwijs ontdekken ze dat ze steeds 

De adressen van  

de kinderboerderijen, 

buurtspeeltuinen per  

stadsdeel en andere  

speeltuinen vindt u via 

www.kiezenvoorjeugd.nl 

onder het kopje ‘Spelen’.  

Naar buiten
Kinderen zoeken hun eigen grenzen.  

In de speeltuin gaat dat heel goed: wie durft 

al op de schommel? Ook dieren bekijken is 

spannend als je zelf nog klein bent.

meer kunnen en ontwikkelen ze hun motoriek: van  
de wipkip naar de schommel tot de evenwichtsbalk.  
In de speeltuinen is vaak toezicht aanwezig. Op een 
aantal plaatsen kunt u limonade of een ijsje kopen. 

Ook in de directe omgeving van Haarlem vindt u  
speeltuinen, waarvan sommige commercieel zijn.  
Een aantal van de speeltuinen is (gedeeltelijk)  
overdekt zodat kinderen er met slecht weer binnen  
kunnen spelen.

Andere tips om met uw kinderen naar buiten te gaan  
in en om Haarlem: 
de Haarlemmerhout in het centrum met kinderboer-
derij en pannenkoekenhuis, de Stadskweektuin in  
de Kleverparkbuurt met speeltuin en tropische kas,  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland met o.a. duin- 
centrum De Zandwaaier in Overveen, Landgoed  
Elswout in Overveen met een hertenkamp, Thijsse’s 
Hof in Bloemendaal, recreatiegebied Spaarnwoude  
en informatieboerderij Zorgvrij.
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Het buurtcentrum is de plek waar zowel ouders als 
kinderen aan allerlei activiteiten kunnen meedoen. 
Bijvoorbeeld peutergym, kinderballet, speelmid-
dagen en EHBO- of taalles. In een aantal wijken 
organiseert het buurtcentrum een speelgroep voor 
dreumesen. Deze is bedoeld als ontmoetingsplek 
voor de allerkleinsten én hun ouders. Haarlem  
heeft in alle stadsdelen buurtcentra met een eigen 
aanbod aan uitstapjes en activiteiten.

Wilt u baby- of peuterzwemmen met uw kind of 
bijvoorbeeld samen een cursus Muziek op schoot 
volgen, in Haarlem zijn tal van organisaties actief  
op het gebied van creatief en sportief onderwijs.  

In cultureel centrum De Egelantier kunnen kinderen 
leren zingen, dansen en muziek maken. Poppen- 
theater De Zilveren Maan op landgoed Elswout in 
Overveen verzorgt kindervoorstellingen. Voor jeugd-
theatervoorstellingen kunt u terecht bij de Toneel-
schuur. In hetzelfde pand is de Filmschuur te vinden, 
met vaak bijzondere kinderfilms. Ook de andere  
bioscopen hebben een filmprogramma voor de jeugd.

Kinderen beginnen meestal rond hun vijfde jaar  
met zwemles. De meeste zwemscholen hebben 
wachtlijsten dus u kunt uw kind het beste minimaal 
een jaar van tevoren opgeven. Gemiddeld duurt  
het halen van het A-diploma anderhalf tot twee jaar. 
Basisscholen mogen zelf bepalen of ze schoolzwem-
men aanbieden. Bijna alle basisscholen in Haarlem 
doen dat. Uw kind krijgt dan ook via school zwemles, 
maar meestal pas vanaf ongeveer zeven jaar. Voor 
de veiligheid laten de meeste ouders hun kinderen al 
eerder leszwemmen voor hun A-diploma. Via school 
kunnen ze dan aanvullende zwemdiploma’s halen.

Op www.kiezenvoorjeugd.nl  

vindt u de adressen van 

zwembaden, muziekscholen  

en welzijnsorganisaties.  

Kijk hiervoor onder de 

kopjes ‘Spelen, Cultuur, 

Recreatie en Sport’. 

Onder het kopje ‘In de buurt’ 

staan organisaties die u 

verder kunnen helpen met 

informatie over buurtcentra.

Kijk mij nou!
Al op jonge leeftijd vinden veel kinderen  

het leuk om nieuwe dingen te leren. Bij hele 

kleintjes gaat het vooral om het ervaren,  

bijvoorbeeld van water of muziek.
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Een aantal peuterspeelzalen in Haarlem biedt een 
programma dat spelenderwijs extra aandacht be-
steedt aan taalontwikkeling. Zo’n programma valt 
onder het aanbod Voor- en vroegschoolse educa-
tie (VVE) van de gemeente. Het bereidt kinderen 
voor op een goede start in het basisonderwijs.  

Opstapje is een speel-leerprogramma voor  
gezinnen met kinderen van twee tot vier jaar.  
De peuters komen er elke week met hun vader  
of moeder. Ouders leren wat ze zelf thuis kun- 
nen doen om hun kind spelenderwijs voor te 

bereiden op school. Het spelmateriaal mag daarom 
mee naar huis. Er zijn ook themabijeenkomsten 
voor ouders over de ontwikkeling en opvoeding 
van kinderen. Opstapje sluit aan bij het VVE-leer-
programma van de peuterspeelzaal.
Voor kinderen van vier tot zes jaar en hun ouders 
is er het gezinsprogramma Opstap, vergelijkbaar 
met Opstapje. Het heeft als doel kinderen voor  
te bereiden op groep 3.

Informatie over de gezinsprogramma’s  
krijgt u via het consultatiebureau en  
het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Op www.kiezenvoorjeugd.nl. vindt u  
er meer over onder het kopje ‘Spelen’ 
en dan ‘Gezinsprogramma’s’.

Steuntje in de rug Voor ouders
Een moedercentrum is een ontmoetingsplaats  
voor Nederlandse en allochtone moeders.  
Ze kunnen er meedoen aan allerlei activiteiten,  
zoals computer-, naai-, kook- of taallessen.  
In verschillende stadsdelen van Haarlem zijn  
moedercentra te vinden. Meer informatie en  
adressen van welzijnsorganisaties vindt u via  
www.kiezenvoorjeugd.nl.

Ouders met jonge kinderen kennen niet altijd  
het speel- en zorgaanbod in hun omgeving.  
Het project Stap-in is bedoeld om hen daarvan  
een helder beeld te geven. Een medewerkster  
komt thuis langs met informatie over bijvoorbeeld 
de peuterspeelzaal, bibliotheek en scholen.  
Ze helpt het gezin ook een keuze te maken  
uit het aanbod. Meer informatie en adressen  
van welzijnsorganisaties vindt u op  
www.kiezenvoorjeugd.nl.

Inwoners van Haarlem met een inkomen tot 115% 
van het bijstandsniveau komen in aanmerking voor 
een gratis HaarlemPas. Daarmee krijgen ze korting 
op allerlei voorzieningen, sommige voorzieningen 
zijn zelfs gratis. Bent u opgenomen in het bestand 
van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
dan ontvangt u de pas automatisch. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Bureau HaarlemPas 
van de gemeente (www.haarlem.nl).

Het Nova College verzorgt inburgeringstrajecten 
voor anderstaligen. Meer informatie hierover  
vindt u via www.novacollege.nl onder het kopje 
‘Informatiepunt inburgeren’. Voor allochtone  
en autotochtone inwoners zijn er taalcursussen  
om het Nederlands op te frissen of verder te  
verbeteren. Meer informatie hierover vindt u  
via www.novacollege.nl onder het kopje  
‘Volwassenenonderwijs’.  

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun  

eigen manier en in hun eigen tempo. Soms  

hebben ze bij bepaalde dingen een helpende 

hand nodig, bijvoorbeeld op het gebied van  

taal of lichamelijke ontwikkeling. 
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Het consultatiebureau van de Jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) Kennemerland volgt de ontwikkeling 
van kinderen tot hun vierde jaar. Kort na de  
geboorte komt de wijkverpleegkundige op huis-
bezoek. Daarna krijgt u regelmatig een uitnodiging 
om naar het consultatiebureau te komen. Uw kind 
wordt dan gewogen en gemeten. Met een arts  
of wijkverpleegkundige bespreekt u hoe uw kind 
zich ontwikkelt. Bij problemen kunnen zij u door-
verwijzen naar een deskundige. De GGD volgt  

de ontwikkeling van kinderen vanaf hun vierde  
tot hun negentiende jaar.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u  
vragen stellen over de opvoeding, gezondheid  
en ontwikkeling uw kind. In het centrum werken 
organisaties samen op het gebied van jeugd- 
gezondheidszorg, zoals het consultatiebureau, 
jeugdartsen en schoolverpleegkundigen.  
Verder is regelmatig een orthopedagoog,  
een medewerker van Bureau Jeugdzorg en een 
medewerker van de Jeugd-Riagg aanwezig.

Bij de peuterspeelzaal, in de kinderopvang en  
op school werken goed opgeleide medewerkers.  
Zij kunnen u gericht advies geven over de op-
voeding en ontwikkeling van uw kind. Omdat ze 
uw kind vaak meemaken, kennen ze hem of haar. 
Door uw vragen te bespreken, kunt u samen een 
gerichte aanpak bedenken.

Vragen staat vrij
Wat kunt u doen als u  
zich zorgen maakt over  
een kind uit een ander  
gezin? Vermoedt u dat  
er concrete problemen  
zijn, dan kunt u iemand  
benaderen in de directe  
omgeving van het kind.  
Bijvoorbeeld een leerkracht 
of peuterleidster.  
Denkt u dat er mogelijk 
sprake is van mishandeling 
of verwaarlozing, neem  
dan contact op met het  
Advies- en Meldpunt  
Kindermishandeling.  
Dat kan anoniem.  
U bereikt het meldpunt  
via telefoonnummer  
0900 - 123 123 0  
(5 cent per minuut).

Opvoeden gaat niet vanzelf. Praktisch alle 

ouders hebben wel eens vragen over de 

ontwikkeling of opvoeding van hun kind. 

Ervaringen uitwisselen met andere ouders 

kan uitkomst bieden, maar u kunt ook 

terecht bij deskundigen.
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www.kiezenvoorjeugd.nl 
Alles over opvoeden en opgroeien in Haarlem

www.recreatienoordholland.nl 
Recreatiegebieden in Noord Holland

www.haarlemcultuur.nl 
Overzicht cultuuraanbod in Haarlem

www.haarlem.nl
Gemeente Haarlem

www.npzk.nl 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland

www.nmewijzer.nl 
Natuur en Milieu Educatie

www.uitmetkinderen.nl

Haarlem, mei 2009

Dit is een uitgave 
van de afdeling Jeugd,  
Onderwijs en Sport van 
de gemeente Haarlem. 

Tekst: het Schrijfwezen, Haarlem

Vorm: Sinas, Haarlem

Druk: Drukkerij Excelsior, Haarlem

Samen op pad...
De wereld verkennen begint dicht bij huis.  

In en om Haarlem is van alles te beleven  

voor jonge kinderen. Wilt u meer weten, 

kijk dan bijvoorbeeld op:

... en op avontuur 


