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Peuter- en Kleuterbrein 
Kleuters zijn ‘een volkje apart’. Ze functioneren en leren op een andere manier dan oudere kinderen. Niet voor 
niets was er vroeger (in de goede oude tijd) een aparte opleiding voor kleuterleerkrachten! 

Maar door de technische mogelijkheden van nu weten we veel over de aanleg en ontwikkeling van de hersenen. 
En daarmee kunnen veel ‘kleuterbijzonderheden’ verklaard worden. Waarom vragen kleuters steeds maar 
waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde verhaal of doen ze hetzelfde spel? En waarom is spelend 
leren de enige mogelijkheid van leren bij kleuters?  

In deze training krijg je informatie waardoor je van ‘onbewust bekwaam’ opschuift naar ‘bewust bekwaam’. Je 
weet hoe de hersenen van kleuters functioneren. Je weet wat kleuters daardoor wel en niet kunnen, en vooral: 
wat ze nodig hebben! 

Programma: 

Dagdeel 1 - Het peuter– en kleuterbrein  
Dagdeel 2 - Ontwikkeltaken van het jonge kind 
Dagdeel 3 - Leren en ontwikkelen 

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Motorische ontwikkeling bij het jonge kind
Kinderen kijken tv, spelen op een tablet of smartphone. Leuk en leerzaam, maar de motorische 
ontwikkeling wordt in zulke activiteiten nauwelijks geprikkeld. Een goede motorische ontwikkeling is 
de basis voor een evenwichtige totale ontwikkeling van het kind. 

In deze training leer je hoe de motorische ontwikkeling (grof, fijn en sensomotorisch) verloopt en hoe 
je deze kunt stimuleren. Ook leer je over de wisselwerking tussen de sociaal emotionele, cognitieve en 
spraak- taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Dit wordt ondersteund met veel concrete 
tips die direct toepasbaar zijn in de eigen groep. 

Welke activiteiten en materialen bied je aan om de motoriek te stimuleren? Hoe organiseer je dat? Hoe 
kun je een kind met zwakke motoriek op maat begeleiden? En wanneer adviseer je de ouders een 
kinderfysiotherapeut of ergotherapeut in te schakelen? 

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 

Doelgroep: Peuterleidsters, leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Voel je de wind? 
Buiten spelen en bewegen voor jonge kinderen 
Jonge kinderen kunnen intens genieten van buitenspelen en bewegen. Maar waarom is dit zo 
belangrijk voor de ontwikkeling?  

In de bijeenkomst leer je het belang van bewegen en buitenspelen en welke 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden. Moeten we kinderen gewoon laten spelen 
of kunnen we ook gerichte activiteiten bieden? Hoe kunnen we ze stimuleren en uitdagen om de 
wereld buiten verder te ontdekken? Samen kijken we naar jouw rol als professional, hoe speel en 
beweeg jij dan met de kinderen? 

Inhoud 

• Basisconcepten, dagplanning en welkomprogramma
• Spel en speelleeromgeving
• Zelfstandig leren en projecten
• Effectieve groepsexploratie
• Dagelijkse observatie en portfolio, observatielijsten en toetsen
• Ouderactiviteiten
• Taalontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Spel en beweging
• Cognitieve intelligentie
• Emotionele intelligentie:
• Fysieke intelligentie
• Structureel Coöperatief leren
• Executieve functies
• Tutoring, pientere kinderen en differentiatie
• Opbrengstgericht werken

Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide Koptraining van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Ik ben de prinses en jij de draak! 
Demonstratiespel in hoeken 

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. 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge kind 

Niveau: 



Spel (met materiaal) verrijken door 
vragen stellen

In jouw groep wordt veel gespeeld in de hoeken en met materiaal. Hoe kun je als 
pedagogisch medewerker de peuters hier goed bij begeleiden? Dit heeft onder andere 
te maken met de vragen die jij stelt.

Tijdens deze training  gaan we kijken naar jouw rol en jouw interactievaardigheden.  
Hoe jij de interactie tussen kinderen kan bevorderen en peuters actief kan laten 
deelnemen bij het spel met materiaal.

Als pedagogisch medewerker kan je spel beïnvloeden m.b.v. interactiestijlen. Het gaat 
dan om de balans tussen rustige aanwezigheid, actieve spelbegeleiding en leiding geven.  
We maken gebruik van filmpjes uit de praktijk en spelmaterialen zodat je de theorie 
meteen leert koppelen aan de praktijk.

Duur: 1  bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Kiekeboe met Piramide-training 
werken met 0-jarigen

Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van pedagogisch 
medewerkers. In de wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers, die werken met 
0-jarigen een geaccrediteerde specifieke training moeten volgen. Met de training ‘Kiekeboe met 
Piramide’ voldoe je aan deze eisen. Het geeft je handvatten om de jongste kinderen uit te dagen 
tot spel, waarbij je uitgaat van de nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van de baby’s.  

De training ‘Kiekeboe met Piramide’ sluit aan bij het concept Piramide. 

Nabijheid, omgang met en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van Piramide. Onze 
trainers nemen je graag mee in de verwondering van de wereld van de baby’s. 

Je ontvangt na afloop het certificaat van Piramide Nederland, waarmee je voldoet aan de eisen van 
de wet IKK, inzake het werken met 0-jarigen in de kinderopvang. Je behaalt het geregis-treerde 
certificaat van Piramide Nederland onder accreditatie van het FCB. 

Duur: 4 bijeenkomsten á 3 uur en 1 begeleidingsmoment. 

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Spelen met stopmotion 
voor kinderopvang 

De peuters in jouw groep worden heuse filmregisseurs wanneer jij de duplo uit  de 
kast pakt en aan de slag gaat met stopmotion! Want samen met de peuters kun jij 
door middel van foto’s de leukste filmverhalen maken! 

In deze bijeenkomst ontdekken we samen hoe je deze films kunt maken. Je leert hoe je 
dit kunt organiseren in de groep. En hoe je dit kunt verbinden aan de doelen die je 
hebt gesteld. 

Zelf ervaren en doen staat centraal tijdens deze bijeenkomst! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Coachend Leiding geven - Basis 
De training Coachend Leidinggeven is ideaal voor leidinggevenden die het beste uit hun medewerkers én zichzelf willen halen. 
Coachend leidinggeven is geen truc of techniek, maar een attitude.  Als coachend leidinggevende werk je vanuit vertrouwen 
en committent.  
Je richt je op:

• Het vergroten van eigenaarschap van de medewerker voor zijn inhoudelijke en ontwikkel 
resultaten.

• Het verbinden van ambities en kwaliteiten van de organisatie en de medewerkers
• De persoon en zijn leerthema’s
• Het scheppen van voorwaarden om het zelfsturend vermogen te vergroten

Doel: 
Gebruik maken van de kennis en skills van medewerkers en deze in te zetten bij het behalen van alle 
organisatiedoelen.      Ook ga je aan de slag met feedback geven, confrontaties aangaan en brengen we samen je 
sterke en zwakke punten als leidinggevende in beeld.

Coachend leidinggeven of coachend leiderschap leer je vooral door het te doen en te ervaren. In de tussenliggende perioden 
ga je in de praktijk aan de slag met persoonlijke ontwikkelpunten. 
In de trainingsdagen zal op twee momenten gewerkt worden met een trainingsacteur.  Dit oefenen van situaties met een 
trainingsacteur zal worden ingezet ter verdieping van jouw leerproces en ontwikkeling.

Inhoud:
Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze training:

• Basishouding van een leidinggevende 
(team)coach

• Dilemma’s  Coachen en Leidinggeven
• Werken vanuit Potentieel
• Dynamisch contact en verbinding
• Gesprekscyclus
• Effectieve communicatie
• Krachtige vragen
• Confronterend Coachen
• Tegenstellingen en weerstand
• Reflectieve dialoog, motiverende gespreksvoering
• In beweging krijgen

Doelgroep: 
Leidinggevenden die zichzelf eerder als coach dan als leidinggevende zien (of willen zien) Je 
hebt minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende.

Duur: Dit is een vijfdaagse training.

Doelgroep: leerkrachten en IB 

Opleider: de Rolf groep 

Niveau:



Bouw jij met klei, blokken en looseparts? 

Spelen de kinderen in jouw groep ook zo graag met blokken, klei en looseparts? En zie 
je hoe ze samenwerken? En hun fantasie en creativiteit gebruiken?  

In deze training leer je goed kijken naar deze materialen en de inzet ervan. Wat is het 
verschil tussen vrij spel en gerichte opdrachten? Welke ontwikkeling stimuleer je en wat 
is jouw rol als professional?  We kijken naar de achtergrond theorie die we vertalen naar 
de praktijk…… door zelf te ervaren en te spelen! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Word ik wijs van media? 
Kinderopvang 

Er is tegenwoordig zo veel media beschikbaar voor jonge kinderen denk aan telefoons, iPads, 
computers, tv, digitale spelletjes maar waar hebben peuters nou echt wat aan? Hoe maak je wel 
overwogen keuzes zodat dit passend is voor de peuters? En hoe begeleid je peuters in het 
gebruik van media?   

Ga in deze training vooral ook zelf ervaren hoe media voor jouw peuters kan gaan werken! 

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Kinder-EHBO 
De cursus Kinder EHBO wordt veel gevolgd door ouders, kinderdagverblijven en 
gastouders. Het is niet voor niets dat wij specifiek een cursus EHBO voor kinderen 
aanbieden. De eerste hulp aan kinderen wijkt af van de eerste hulp aan volwassenen. 
Zo is de reanimatie bij een baby of een botbreuk bij kinderen anders.   

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis.  Deze opleiding is 
geschikt voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau.  

Tijdens de cursus Kinder EHBO behandelen wij onder andere de volgende onderwerpen: 
• Voorkomen van ongevallen bij kinderen
• Meest voorkomende letsels, ongevallen en kinderziektes
• Hoe herken ik een ernstig ziek kind?  Wat te doen bij een benauwd kind?
• Mijn kind heeft koorts of koortsstuipen  Brandwonden, botbreuken en uitdroging
• Kraal in de neus en verstikking
• Verschijnselen vergiftiging bij kinderen
• Hoe herken ik allergie bij kinderen?
• Bewusteloosheid, hersenschudding en wiegendood
• Reanimatie van baby en kinderen (PBLS)
• Verslikken baby of kind
• Wanneer ga je naar de dokter?

Examen  
U beantwoordt 15 meerkeuzevragen in de les. Geslaagd? Dan ontvangt u het Oranje 
Kruis Kinder EHBO certificaat, mits u deze optie in uw bestelling heeft aangevinkt. De 
kosten van de cursus Kinder EHBO zijn veelal (gedeeltelijk) te declareren bij uw 
zorgverzekeraar 

Duur: 1 dag of 2 avonden 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



BHV Basiscursus (inclusief E-learning)

Een cursus BHV is verplicht voor ieder bedrijf. Tijdens de cursus BHV basis leert u 
eerste hulp te verlenen in levensbedreigende situaties, reanimeren, een AED te 
bedienen, ontruimen en brand te bestrijden. Na een cursus BHV weet u hoe u moet 
handelen en bent u aanspreekpunt voor de hulpdiensten.  

Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en het NIBHV. Na 
afloop ontvang je een pasje en een certificaat. Deze opleiding is geschikt voor alle 
personen, ongeacht opleidingsniveau.  

Examen  
Bij het examen BHV maakt u twee toetsen van elk 30 vragen. Geslaagd? Dan ontvangt u 
het NIBHV erkende certificaat Bedrijfshulpverlener. Heeft u een geldig EHBO-diploma? 
Dan kunt u vrijstelling krijgen voor de onderdelen betreffende eerste hulpverlening. 

Duur: 1 dag 

Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO 

Niveau: 



Professioneel pedagogisch coach 
In de training ga je coaching vaardigheden ontwikkelen zodat je als coach in de kinderopvang 
de kwaliteit van het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers kunt vergroten. 
Naast de kennis over coachen ontwikkel je jezelf als coach. Door de coaching instrumenten en 
technieken te gaan oefenen in de praktijk en hierop te reflecteren leer je waar jouw krachten 
liggen en welke vaardigheden je nog kunt ontwikkelen. We maken de vertaling van theorie 
naar praktijk waardoor jij in je professionaliteit als coach zal groeien!

De branche-erkende scholing wordt afgerond met een certificaat op het terrein van coaching.

Inhoud

Dag 1    Ken jezelf , Contact en Communicatie  
Dag 2    Ken je Coachee, Omgaan met Belemmeringen
Dag 3    Stimuleren tot beweging
Dag 4    Plannen maken, de wereld in als Coach!

Iedere deelnemer maakt met het competentieprofiel zijn eigen ontwikkeling als coach zichtbaar 
in een persoonlijk portfolio. De reflectieverslagen, geluidsopnamen (met 
toestemmingsformulier) praktijkopdrachten of gespreksverslag van de individuele coaching 
worden verzameld in het portfolio. 

Duur: 4 bijeenkomsten

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 

Niveau: 



Piramide Module 1 
Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen.  

De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De 
pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen 
voortkomend uit de trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie 
Vaardigheden Assessment (PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een 
leidraad voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak. 

Inhoud: 

• Introductie, dagplanning en
welkomprogramma

• Spel
• Speelleeromgeving
• Zelfstandig leren
• Projecten
• Groepsexploratie,
• spelen en werken
• Dagelijkse observatie en

portfolio, observatielijsten en
toetsen

• Differentiatie
• Ouderactiviteiten
• Taalontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Spel en beweging
• Cognitieve intelligentie 2:
• Ontwikkeling van

waarnemen, denken en
rekenen

• Oriëntatie op ruimte en tijd

Certificering:  Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 1 van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep:  Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 



Piramide module 2 
Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen. 
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. 
Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De pedagogisch medewerkers krijgen 
feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen voortkomend uit de 
trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment 
(PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een leidraad voor het ontwikkelen 
van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak. 

Inhoud: 

• Introductie en projecten 2
• Emotionele intelligentie
• Persoonlijkheidsontwikkelin
• sociaal-emotionele en morele

ontwikkeling
• Structureel Coöperatief leren
• Fysieke intelligentie 2:

Muzikale ontwikkeling
• Fysieke intelligentie 3:

Beeldende ontwikkeling
• Cognitieve intelligentie 1

• Taalontwikkeling 2
• Executieve functies
• Differentiatie 2
• Tutoring en Pientere

kinderen 2
• Spel en zelfstandig leren 3
• Evaluatie 2: Opbrengstgericht

werken
• Projecten 3
• Effectieve groepsexploratie
• Afsluiting

Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 2 (of module 1 en 2) van 
Piramide Nederland als je voldoet aan de certificeringseisen.   

Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 

Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind

Niveau: 
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Piramide-trainer: de training voor trainers 
In de praktische training Piramide-methode komen alle aspecten van het werken met Piramide aan de 
orde. U leert het Piramide-concept in al zijn onderdelen kennen én toepassen en leert (toekomstige) 
Piramide-gebruikers begeleiden bij de implementatie van het Piramide- concept. 

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een 
totaalprogramma, opgebouwd rondom projecten, met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze 
komen in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen 
vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 
jaar, van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep 1 en 2 van de basisschool. 

Gecertificeerd Piramide-trainer 
Na afloop van de praktische training Piramide-trainer bent u gecertificeerd Piramide-trainer en kunt u 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten, tutoren en studenten begeleiden bij de invoering van de 
Piramide-methode in de praktijk. 
Als gecertificeerd trainer werkt u met Piramide onder licentie van Piramide Nederland. Jaarlijks komt u 
op de trainersdag en heeft u toegang tot de Academie voor Piramide trainers waar u alle 
trainingsmaterialen vindt. Bovendien houdt Piramide Nederland u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen Piramide.  
Gecertificeerde Piramide-trainers kunnen met hun organisatie op de website van Piramide worden 
vermeld en zijn zo voor Piramide-gebruikers gemakkelijk te vinden. 

Voor wie 
De training is bedoeld voor intern begeleiders, medewerkers van onderwijsbegeleidingsdiensten of 
welzijnsinstellingen en docenten van opleidingen die Piramide-trainer willen worden. 
Kortom: professionele begeleiders en opleiders die zich tijdens de training willen bekwamen in het 
overdragen van het Piramide-concept. 

Voorwaarden deelnemers Piramide-trainer 
1. Cursisten die training willen geven aan pedagogisch medewerkers/leerkrachten van meerdere

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of basisscholen:
• de cursist is in dienst van een onderwijsondersteunende instelling, zoals

onderwijsbegeleidingsdiensten, welzijnsinstellingen en opleidingen. Deze instellingen
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van trainingen van pedagogisch medewerkers en
leerkrachten;

• de cursist heeft een afgeronde lerarenopleiding of heeft een academische of daaraan
vergelijkbare opleiding gevolgd op het gebied van onderwijs of welzijn.

2. Cursisten die training willen geven aan de eigen peuterspeelzaal, het eigen kinderdagverblijf
of de eigen basisschool:

• de cursist is in dienst van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool;

• de cursist heeft een onderwijs- of welzijnsopleiding gevolgd op minimaal hbo- niveau;
de cursist is (intern) begeleider van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of
basisschool.

3. Cursisten die les willen geven in de Piramide-methode aan een ROC en/of pabo:
• de cursist is als docent verbonden aan een dergelijke instelling;
• de cursist heeft een opleiding gevolgd op minimaal hbo-niveau.
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Inhoud 
In de training komen allerlei aspecten van het werken met de Piramide-methode aan de orde zoals de 
projectstappen van Piramide, tutoring, werken met ontwikkelingsmaterialen en toetsing. De docenten 
zijn ervaren in het geven van deze training en bijzonder goed bekend met de inhoud van de Piramide-
methode. 
Onderwerpen van de training: basisconcepten, speelleeromgeving, planning en organisatie, spel, 
zelfstandig leren, werken met projecten, taal en interactie, evaluatie, tutoring, ouderactiviteiten, 
intelligentiegebieden, pedagogische- en didactische vaardigheden, implementatieplan en trainings- en 
coachingsvaardigheden. 
Naast eigen trainingsmateriaal ontvangt u een handleiding voor trainers met 
trainingssuggesties om zelf een Piramide-training vorm te geven. 
De training omvat negen dagen. Voor iedere training krijgt de deelnemer voorbereidingsopdrachten in 
de vorm van het lezen van theoretische achtergronden en praktische opdrachten. Daarnaast bezoekt 
de deelnemer een Piramidelocatie en geeft presentaties tijdens de training.  

Aantal deelnemers 
maximaal 16 

Trainingsduur, tijden en data 
Totaal 9 dagen van 9.30 – 16.00 uur: 

Prijs 
De training voor trainers totaalprijs € 5.570,- 
Inclusief: lunch op cursusdagen, toegang tot de Academie voor Piramide Trainers, certificaat en 
materialen. 

Locatie 
De Rolf Groep 
Mercuriusweg 14 
4051 CV Ochten 
Link naar routebeschrijving 

Informatie 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Piramide Nederland|De Rolfgroep 
088 410 10 50 of mailen naar info@piramidemethode.nl 
Via onze website kunt u zich aanmelden voor deze training.  

Geschatte trainingsuren 
Trainingen Voorbereidingen Opdrachten 

8 uur per dag 
Totaal 72 uur 

8 uur per training 
Totaal 72 uur Totaal 16 uur 

mailto:info@piramidemethode.nl
mailto:info@piramidemethode.nl
http://piramidemethode.nl/product/60/


Speel je mee met klei?
In de training staat het belang van werken met ongevormde materiaal centraal. In deze 
interactieve speelsessie leer je goed kijken naar het materiaal en de inzet ervan. Welke 
ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol als professional? We kijken naar het verschil 
tussen vrij spel en gerichte opdrachten en product en proces gericht stimuleren. Door zelf 
letterlijk weer “met de handen in de klei te zitten” ervaar je wat de kracht van ongevormd 
materiaal is voor jonge kinderen.

Je leert op juiste wijze inzetten van ongevormd materiaal met daarbij de achtergrondtheorie 
gekoppeld aan ontwikkelingslijnen van jonge kinderen. We kijken naar de 
achtergrondtheorie van werken met ongevormd materiaal, die we vertalen naar de praktijk.. 
door zelf te ervaren en te spelen!

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind.

Niveau: 



Is het werkje van de pedagogisch 
medewerker of van het kind?

Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.’ Deze 
uitspraak van Pablo Picasso zet ons aan het denken. Hoe creatief zijn we zelf? Wat is 
creativiteit eigenlijk? En hoe staat dit in relatie tot de “werkjes” in de jouw groep? In de 
training kijken we naar beeldende vorming, creativiteit en de ontwikkelingslijnen. 

Hoe kan je een balans vinden tussen de opdracht, het werken vanuit een doel en dat 
wat een jong kind nodig heeft? Met meer kennis over creativiteit, de ontwikkelingslijnen 
en het jonge kind kan je keuzes maken over je aanbod. En dan komt er vanzelf een 
goede balans tussen product of procesgericht werken.

Je weet waarom je doet wat je doet!  

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 

Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind.

Niveau: 
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Word ik wijs van media? 
Kinderopvang. 


 


 


 
 
Er is tegenwoordig zo veel media beschikbaar voor jonge kinderen denk aan telefoons, 
iPads, computers, tv, digitale spelletjes maar waar hebben peuters nou echt wat aan? 
Hoe maak je wel overwogen keuzes zodat dit passend is voor de peuters? En hoe 
begeleid je peuters in het gebruik van media?   
 
Ga in deze training vooral ook zelf ervaren hoe media voor jouw peuters kan gaan 
werken!  
  
  
  
Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur.  
  
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 








Ik ben de prinses en jij de draak! 
Demonstratiespel in hoeken. 


 


 


 
 


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.  


  
  
  
Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur.  
  
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge kind  


Niveau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 








Piramide module 2 
 


 


Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen.  
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. 
Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De pedagogisch medewerkers krijgen 
feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen voortkomend uit de 
trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment 
(PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een leidraad voor het ontwikkelen 
van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak. 


Inhoud: 


• Introductie en projecten 2 
• Emotionele intelligentie 
• Persoonlijkheidsontwikkelin 
• sociaal-emotionele en morele 


ontwikkeling 
• Structureel Coöperatief leren 
• Fysieke intelligentie 2: 


Muzikale ontwikkeling 
• Fysieke intelligentie 3: 


Beeldende ontwikkeling 
• Cognitieve intelligentie 1 


•  Taalontwikkeling 2 
• Executieve functies 
• Differentiatie 2 
• Tutoring en Pientere 


kinderen 2 
• Spel en zelfstandig leren 3 
• Evaluatie 2: Opbrengstgericht 


werken 
• Projecten 3 
• Effectieve groepsexploratie 
• Afsluiting 


Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 2 (of module 1 en 2) van 
Piramide Nederland als je voldoet aan de certificeringseisen.   


Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 
 
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 
 
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  








Piramide Module 1. 
 


 


Piramide is een VVE-programma voor kinderen van 0 -7 jaar in de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal en in de groepen 1-2. Piramide ondersteunt pedagogisch medewerkers bij de 
begeleiding van jonge kinderen. Met verschillende activiteiten bied je kinderen een 
inspirerende en stimulerende omgeving, waarin ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. 
Piramide start op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal en loopt door tot en met groep 2 
van de basisschool. Deze doorgaande lijn werkt positief op de ontwikkeling van jonge 
kinderen.  
 
De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt 
bij de inrichting van de training. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer. De 
pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen 
voortkomend uit de trainingsbijeenkomsten. Hiervoor wordt de Piramide Implementatie 
Vaardigheden Assessment (PIVA) ingezet. Deze digitale tool van Piramide Nederland is een 
leidraad voor het ontwikkelen van de eigen vaardigheden in relatie tot de Piramide aanpak. 


Inhoud: 


• Introductie, dagplanning en 
welkomprogramma 


• Spel 
• Speelleeromgeving 
• Zelfstandig leren  
• Projecten  
• Groepsexploratie,  
• spelen en werken 
• Dagelijkse observatie en 


portfolio, observatielijsten en 
toetsen 


• Differentiatie 
• Ouderactiviteiten 
• Taalontwikkeling 
• Motorische ontwikkeling 
• Spel en beweging 
• Cognitieve intelligentie 2: 
• Ontwikkeling van 


waarnemen, denken en 
rekenen 


• Oriëntatie op ruimte en tijd


Certificering:  Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide module 1 van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   


Duur: 12 bijeenkomsten á 3 uur. 


Doelgroep:  Pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuteropvang en 
leerkrachten van de groepen 1 en 2. 


Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  








Voel je de wind? 
Buiten spelen en bewegen voor jonge kinderen. 


 


 


Jonge kinderen kunnen intens genieten van buitenspelen en bewegen. Maar waarom is dit zo 
belangrijk voor de ontwikkeling?  
 
In de bijeenkomst leer je het belang van bewegen en buitenspelen en welke 
ontwikkelingsgebieden gestimuleerd kunnen worden. Moeten we kinderen gewoon laten spelen 
of kunnen we ook gerichte activiteiten bieden? Hoe kunnen we ze stimuleren en uitdagen om de 
wereld buiten verder te ontdekken? Samen kijken we naar jouw rol als professional, hoe speel en 
beweeg jij dan met de kinderen?  


Inhoud 


• Basisconcepten, dagplanning en welkomprogramma 
• Spel en speelleeromgeving 
• Zelfstandig leren en projecten 
• Effectieve groepsexploratie 
• Dagelijkse observatie en portfolio, observatielijsten en toetsen 
• Ouderactiviteiten 
• Taalontwikkeling  
• Motorische ontwikkeling 
• Spel en beweging 
• Cognitieve intelligentie   
• Emotionele intelligentie: 
• Fysieke intelligentie  
• Structureel Coöperatief leren 
• Executieve functies 
• Tutoring, pientere kinderen en differentiatie 
• Opbrengstgericht werken 


Certificering: Je ontvangt een VVE-certificaat Piramide Koptraining van Piramide Nederland als 
je voldoet aan de certificeringseisen.   


Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur.  
 
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  
 








Kiekeboe met Piramide-training werken met 
0-jarigen. 


 


 


Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van pedagogisch 
medewerkers. In de wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers, die 
werken met 0-jarigen een geaccrediteerde specifieke training moeten volgen. Met de 
training ‘Kiekeboe met Piramide’ voldoe je aan deze eisen. Het geeft je handvatten 
om de jongste kinderen uit te dagen tot spel, waarbij je uitgaat van de 
nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van de baby’s.  


De training ‘Kiekeboe met Piramide’ sluit aan bij het concept Piramide.  


Nabijheid, omgang met en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van 
Piramide. Onze trainers nemen je graag mee in de verwondering van de wereld van de 
baby’s. 


Je ontvangt na afloop het certificaat van Piramide Nederland, waarmee je voldoet aan 
de eisen van de wet IKK, inzake het werken met 0-jarigen in de kinderopvang. Je 
behaalt het geregis-treerde certificaat van Piramide Nederland onder accreditatie van 
het FCB.  


  
  


Duur: 4 bijeenkomsten á 3 uur en 1 begeleidingsmoment. 
 
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers 


  
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 








 
Motorische ontwikkeling bij het jonge kind 


 


 
 
 


 
 
 
 
Kinderen kijken tv, spelen op een tablet of smartphone. Leuk en leerzaam, maar de motorische 
ontwikkeling wordt in zulke activiteiten nauwelijks geprikkeld. Een goede motorische ontwikkeling is 
de basis voor een evenwichtige totale ontwikkeling van het kind. 


 
In deze training leer je hoe de motorische ontwikkeling (grof, fijn en sensomotorisch) verloopt en hoe je 
deze kunt stimuleren. Ook leer je over de wisselwerking tussen de sociaal emotionele, cognitieve en 
spraak- taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek. Dit wordt ondersteund met veel concrete 
tips die direct toepasbaar zijn in de eigen groep. 


 
Welke activiteiten en materialen bied je aan om de motoriek te stimuleren? Hoe organiseer je dat? Hoe 
kun je een kind met zwakke motoriek op maat begeleiden? En wanneer adviseer je de ouders een 
kinderfysiotherapeut of ergotherapeut in te schakelen? 
 


 
 


Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur. 
 
Doelgroep: Peuterleidsters, leerkrachten groep 1-2-3, intern begeleiders. 


 
Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind 


Niveau:  
 
 





		Kinderen kijken tv, spelen op een tablet of smartphone. Leuk en leerzaam, maar de motorische ontwikkeling wordt in zulke activiteiten nauwelijks geprikkeld. Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor een evenwichtige totale ontwikkeling van he...






Spelen met stopmotion voor kinderopvang. 
 


 


 


 
 


De peuters in jouw groep worden heuse filmregisseurs wanneer jij de duplo uit  de 
kast pakt en aan de slag gaat met stopmotion! Want samen met de peuters kun jij 
door middel van foto’s de leukste filmverhalen maken! 


In deze bijeenkomst ontdekken we samen hoe je deze films kunt maken. Je leert hoe je 
dit kunt organiseren in de groep. En hoe je dit kunt verbinden aan de doelen die je 
hebt gesteld. 


Zelf ervaren en doen staat centraal tijdens deze bijeenkomst!  
  
  
  


Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur.  
  


Opleider: de Rolf groep / Tak: Jonge Kind  


Niveau:  
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Piramide-trainer: de training voor trainers 
In de praktische training Piramide-methode komen alle aspecten van het werken met Piramide aan de 
orde. U leert het Piramide-concept in al zijn onderdelen kennen én toepassen en leert (toekomstige) 
Piramide-gebruikers begeleiden bij de implementatie van het Piramide- concept. 


 
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een 
totaalprogramma, opgebouwd rondom projecten, met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze 
komen in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen 
vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 
jaar, van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep 1 en 2 van de basisschool. 


 
Gecertificeerd Piramide-trainer 
Na afloop van de praktische training Piramide-trainer bent u gecertificeerd Piramide-trainer en kunt u 
pedagogisch medewerkers, leerkrachten, tutoren en studenten begeleiden bij de invoering van de 
Piramide-methode in de praktijk. 
Als gecertificeerd trainer werkt u met Piramide onder licentie van Piramide Nederland. Jaarlijks komt u 
op de trainersdag en heeft u toegang tot de Academie voor Piramide trainers waar u alle 
trainingsmaterialen vindt. Bovendien houdt Piramide Nederland u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen Piramide.  
Gecertificeerde Piramide-trainers kunnen met hun organisatie op de website van Piramide worden 
vermeld en zijn zo voor Piramide-gebruikers gemakkelijk te vinden. 


 
Voor wie 
De training is bedoeld voor intern begeleiders, medewerkers van onderwijsbegeleidingsdiensten of 
welzijnsinstellingen en docenten van opleidingen die Piramide-trainer willen worden. 
Kortom: professionele begeleiders en opleiders die zich tijdens de training willen bekwamen in het 
overdragen van het Piramide-concept. 


 
Voorwaarden deelnemers Piramide-trainer 


1. Cursisten die training willen geven aan pedagogisch medewerkers/leerkrachten van meerdere 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en/of basisscholen: 


• de cursist is in dienst van een onderwijsondersteunende instelling, zoals 
onderwijsbegeleidingsdiensten, welzijnsinstellingen en opleidingen. Deze instellingen 
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van trainingen van pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten; 


• de cursist heeft een afgeronde lerarenopleiding of heeft een academische of daaraan 
vergelijkbare opleiding gevolgd op het gebied van onderwijs of welzijn. 


2. Cursisten die training willen geven aan de eigen peuterspeelzaal, het eigen kinderdagverblijf 
of de eigen basisschool: 


• de cursist is in dienst van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool; 


• de cursist heeft een onderwijs- of welzijnsopleiding gevolgd op minimaal hbo- niveau; 
de cursist is (intern) begeleider van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en/of 
basisschool. 


3. Cursisten die les willen geven in de Piramide-methode aan een ROC en/of pabo: 
• de cursist is als docent verbonden aan een dergelijke instelling; 
• de cursist heeft een opleiding gevolgd op minimaal hbo-niveau. 
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Inhoud 
In de training komen allerlei aspecten van het werken met de Piramide-methode aan de orde zoals de 
projectstappen van Piramide, tutoring, werken met ontwikkelingsmaterialen en toetsing. De docenten 
zijn ervaren in het geven van deze training en bijzonder goed bekend met de inhoud van de Piramide-
methode. 
Onderwerpen van de training: basisconcepten, speelleeromgeving, planning en organisatie, spel, 
zelfstandig leren, werken met projecten, taal en interactie, evaluatie, tutoring, ouderactiviteiten, 
intelligentiegebieden, pedagogische- en didactische vaardigheden, implementatieplan en trainings- en 
coachingsvaardigheden. 
Naast eigen trainingsmateriaal ontvangt u een handleiding voor trainers met 
trainingssuggesties om zelf een Piramide-training vorm te geven. 
De training omvat negen dagen. Voor iedere training krijgt de deelnemer voorbereidingsopdrachten in 
de vorm van het lezen van theoretische achtergronden en praktische opdrachten. Daarnaast bezoekt 
de deelnemer een Piramidelocatie en geeft presentaties tijdens de training.  
 


 
Aantal deelnemers 
maximaal 16 


 
Trainingsduur, tijden en data 
Totaal 9 dagen van 9.30 – 16.00 uur:  


 
Prijs 
De training voor trainers totaalprijs € 5.570,- 
Inclusief: lunch op cursusdagen, toegang tot de Academie voor Piramide Trainers, certificaat en 
materialen. 


 
Locatie 
De Rolf Groep 
Mercuriusweg 14 
4051 CV Ochten 
Link naar routebeschrijving 


 


Informatie 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Piramide Nederland|De Rolfgroep 
088 410 10 50 of mailen naar info@piramidemethode.nl 
Via onze website kunt u zich aanmelden voor deze training.  


Geschatte trainingsuren 
Trainingen Voorbereidingen Opdrachten 


8 uur per dag 
Totaal 72 uur 


8 uur per training 
Totaal 72 uur 


 
Totaal 16 uur 
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