
Faciliteer 
Spelenderwijs 
Ontdekken

Spel is de meest natuurlijke vorm van leren en 
daardoor een drijvende kracht bij de mentale en 
fysieke ontwikkeling van peuters en kleuters. 
Of het gaat om het ontdekken van het verschil 
tussen werkelijkheid en fantasie, het bouwen 
aan zelfvertrouwen of het ontwikkelen van fijne 
motoriek: spelen = leren. Hoe faciliteer je 
spelenderwijs leren optimaal?

Inspirerende trainingen
rondom het jonge kind



In diverse trainingen nemen we je mee in 
de wereld van het kind. We verbreden en 
verdiepen je kennis, door wetenschappelijke 
inzichten te linken aan de nieuwste middelen 
en praktische eyeopeners.

Voor wie
Trainingen 1 tot en met 5 
leerkrachten onderbouw en pedagogisch medewerkers 
die zich (verder) willen verdiepen in de ontwikkeling van 
het jonge kind

Training 6   
leerkrachten van groep 1/2 die net zijn gestart en leer-
krachten met weinig kleuterervaring

TRAINING 1 
Ik ben de prinses en jij de draak!
Een spelhoek kan een ultieme leerplek zijn, áls hij goed is 
ingericht. We gaan in op de opbouw van de spelhoek, de inzet 
van materialen en de rol van de volwassene om het spel te 
begeleiden. Na de training heb jij je plan voor morgen klaar.

TRAINING 2 
Ik gebruik blauwe verf voor mijn kunstwerk.
Picasso zei ooit: “Ieder kind is een kunstenaar, de moeilijkheid 
is er een te blijven als je groot wordt.”
Ben jij nog de kunstenaar die je was als kind? Hoe gebruik 
je je creativiteit in je werk als juf of meester? We belichten 
verschillen tussen proces en product. Aan de slag!

TRAINING 3
Zullen we een speeltuin maken?
Kinderen weten vaak precies hoe ze graag willen spelen. Dus 
laat ze gerust hun eigen speelomgeving bedenken! We gaan 
aan de slag met de 21e-eeuwse vaardigheden, met STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art, Math) als startpunt.

TRAINING 4 
Ik koop een kilo appels en een zak drop!
Een winkel is een veelzijdige leeromgeving. Daarom pleiten we 
voor de winkel als permanente hoek in iedere groep – als decor 
om doordacht te werken aan rekendoelen. Reken je mee?

TRAINING 5 
We dansen en bewegen met woorden.
Bewegen is goed voor de hersenontwikkeling van kinderen. 
Door cognitieve doelen te verbinden aan bewegen ontstaan 
uitdagende én leuke leersituaties. Ontdek de kracht van 
bewegend leren!

TRAINING 6 
Kom je bij mij in de kleutergroep? 
(voor startende leerkrachten)
Elke kleutergroep is anders en elke collega geeft zijn of haar 
eigen draai aan het onderwijs. Daarom ga je in deze training, 
van totaal 5 bijeenkomsten, verschillende groepen bezoeken. 
We belichten de verschillende visies op kleuteronderwijs en 
je gaat zien hoe specifieke kleuterkennis zich vertaalt naar 
de dagelijkse praktijk. Het is niet alleen heel leuk om eens bij 
elkaar binnen te kijken, het kan ook enorm inspireren.

Praktisch
De inhoud en omvang van de trainingen zijn aanpasbaar 
naar gelang de leervraag. Alle trainingen zijn incompany, 
met maximaal 12 deelnemers, te volgen  en inpasbaar in je 
persoonlijke opleidingsplan.

Deze 6 trainingen zijn een greep uit het totale aanbod van 
OinO-Advies, onderdeel van de Rolf groep. Kijk voor andere 
inspirerende trainingen op oino-advies.nl.
 De trainingen zijn niet toegankelijk op individuele basis.

Aanmelden
Neem contact op met: 
Team Jonge kind & Kinderopvang van OinO-Advies 
E  info@oino-advies.nl  T 088 410 10 50
www.oino-advies.nl

Wij denken graag met je mee


