
Meer doen met minder budget?
Maak het verschil met Spelenderwijs

SPELENDERWIJS

Het programma in het kort:
	Pedagogisch verantwoord inkoopbeleid met de doordachte praktijkscan
	De voor de Rolf groep door Betsy van de Grift ontwikkelde methodiek 
 Speelklaar*, die voorziet in trainingen, e-learning, instructiefilms 
 en inspiratieboeken
	Interactief voorlichtingsmateriaal voor oudercommunicatie
	Praktijkgericht ontwikkelingsmateriaal voor 0 tot 6-jarigen

*Methodiek Speelklaar 
Geïnspireerd op de breinontwikkeling van kinderen is onderzocht hoe je bij de 
inrichting van de speelleeromgeving methodischer kunt werken. Zo is de methodiek 
Speelklaar ontstaan. Inmiddels is de methodiek als pilot uitgebreid getest door 
verschillende trendsettende kinderopvangorganisaties.

De rijke speelleeromgeving
In samenwerking met experts uit de kinderopvang, introduceert 
de Rolf groep een compleet nieuw programma genaamd Spelenderwijs. 
Dit programma staat garant voor een eigentijdse aanpak bij de inrichting 
van de speelleeromgeving. Kostenbesparing en kwaliteitsbewaking 
gaan daarbij hand in hand en zorgen voor een optimaal ingerichte en 
uitdagende, rijke speelleeromgeving. Spelenderwijs biedt daarnaast 
een slimme oplossing om met ouders te communiceren over de 
dagelijkse belevenissen van het kind.

De professionele kinderopvang ondervindt de gevolgen van ingrijpende overheidsbezuinigingen. 
Financiële problemen en vraaguitval treffen zowel kleine als grote kinderopvangorganisaties. 
Kostenbeheersing is cruciaal en het is eens te meer belangrijk om de toegevoegde waarde 
van de professionele kinderopvang zichtbaar te maken. Maar hoe doet u dat met minder 
budget? Hoog tijd voor een oplossing die u optimaal rendement oplevert. 

www.derolfgroep.nl



Zintuiglijke waarneming
De ontwikkeling van de zintuigen is een hele vroege functie. Horen begint al in de baarmoeder. 
Gericht leren kijken (focussen) tussen de geboorte en één jaar. De zintuigen functioneren voor het 
brein als ‘schotelantenne’ waar alle leerervaringen mee worden ‘opgehaald’. Belangrijk is dan ook 
het faciliteren van deze ervaringen aan kinderen.

Motoriek
Het stimuleren van de motoriek bij jonge kinderen helpt het brein te ontwikkelen. Bewegen 
begint al in de baarmoeder en prikkelt de evenwichtsorganen die de hersenen stimuleren en de 
hersenfunctie tot ontwikkeling brengen. Geef kinderen voldoende bewegingsruimte en zorg dat 
de leer-speelomgeving voldoende motorische uitdagingen biedt. Houd hierbij ook rekening met 
de verschillen tussen jongens en meisjes op het gebied van bewegen.

Taal & spraak
Taal en spraak ontwikkelt zich vanaf ongeveer 5 maanden tot ongeveer 8 jaar, maar begint van 
oorsprong al in de baarmoeder! Het is een complexe functie waarbij de speel- en leeromgeving 
een grote invloed heeft op de ontwikkeling. Optimale speel- en leerervaringen dragen uiteindelijk 
direct bij aan een goede taal- en spraakfunctie. Taal in = taal uit, zeggen wetenschappers.

Aandacht & concentratie
Het opbrengen van aandacht en deze ook weten vast te houden, is een vrij lastige functie voor 
het brein. Het omvat namelijk het hele proces van oriënteren, beheersen en organiseren, wat 
een kind grotendeels tussen zijn tweede en vierde jaar leert. Zorg voor stimulering door het 
aanbieden van gevarieerde prikkels en creëer voldoende variatie in het dagelijks patroon.

Ordenen & rekenen
Ordenen en rekenen zijn ‘moderne’ vaardigheden die aangeleerd moeten worden door veel te 
oefenen. Vanaf de peutertijd begint dat met ordenen en serieel werken; een voorspeller van 
goede toekomstige rekenprestaties. Geleidelijk wordt rekenen steeds abstracter. Dit proces 
vereist een juist ingerichte leeromgeving. Een goede leeromgeving houdt hierbij rekening met 
drie effectieve leerstijlen: exploreren, organiseren en repeteren. 

Sociaal-emotioneel
Mensen zijn ‘groepsdieren’ en al vanaf babyleeftijd ontwikkelt een kind hier vaardigheden voor. 
Eerst heel primair (veilige hechting) en later neemt het een steeds complexere vorm aan. De 
peuter ontdekt dat hij iemand is, met een eigen naam, een eigen wil. Een goede relatie met 
opvoeders en leerkrachten is hierin van cruciaal belang, later wordt deze ‘plek’ ingenomen door 
groepsgenoten. Pas vanaf de kleutertijd kunnen er ‘omgangseisen’ aan kinderen gesteld worden. 
Dit is tegelijkertijd het moment dat kinderen ook ‘echt’ gaan samenspelen met anderen.

Spelenderwijs is een programma gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tot zes jaar. De 
ontwikkeling van het kinderbrein is te verdelen in zes ontwikkelingsgebieden: sociaal-emotioneel, taal & spraak, motoriek, 
ordenen & rekenen, aandacht & concentratie en zintuiglijke waarneming. Elk van deze ontwikkelingsgebieden is essentieel 
voor de ontwikkeling van het jonge brein. Het programma combineert de kennis van de specifieke ontwikkelingsfases van 
kinderen met de verschillende ontwikkelingsgebieden vanuit een pedagogisch oogpunt. 

Meer weten?
Neem contact op met uw adviseur of 
met onze klantenservice via 088 410 10 20, 
e-mail: verkoop@derolfgroep.nl
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