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Spelend de 21e eeuw in

Het Jonge Kind

Cursus ‘Spelend de 21ste eeuw in’
Spel is belangrijk. Het legt de basis voor 
vaardigheden als samenwerken, conflicten 
oplossen en creatief denken. Tijdens 
de cursus denkt u na over de plek die u 
spel geeft en legt u de verbinding met 
taal- en rekenactiviteiten. Ook ervaart u 
hoe u met spel de ontwikkeling van 21ste 
eeuwse vaardigheden bij jonge kinderen 
stimuleert. Juist de kleutergroep speelt 
hierbij een belangrijke rol. Met meer 
aandacht voor spel voldoet u bovendien 
prima aan de inspectie-eisen.

Het begeleiden van spel
Het goed inzetten van spel is een 
uitdaging: speel ik zelf mee? Hoe breng 
ik verdieping aan? En wanneer doe 
ik dat? Tijdens de cursus leert u hoe u 
het spel kunt begeleiden. Met behulp 
van spelbegeleidingstechnieken leert 
u hoe u in specifieke situaties effectief 
reageert. Bijvoorbeeld bij een conflict in 
het spel. Door kinderen te helpen met het 
verwoorden wat ze eigenlijk willen, leer 
je ze opkomen voor zichzelf en leer je ze 
samenwerken. En dit zijn 21ste eeuwse 
vaardigheden die een stevige basis 
vormen voor de rest van de basisschool  
en de rest van hun leven.

Welke plek geef ik het spelen in groep 1-2 en 3? Hoe laat ik op mijn school zien 
dat spel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen? Welke verdiepingsslag 
kan ik maken dankzij het gericht inzetten van spel? En hoe kunnen kinderen 21ste 
eeuwse vaardigheden ontwikkelen door te spelen? Ontdek het tijdens de cursus 
voor leerkrachten van groep 1-2 en 3: ‘Spelend de 21ste eeuw in’.



Vijf voordelen
1. U durft het spelen een belangrijke(re) 

plek te geven in uw onderwijsaanbod
2. U kunt uitleggen waarom juist spel 

het beste middel is om te werken aan 
doelen in groep 1-2 en 3 

3. U krijgt praktische tools in handen 
waarmee u het spel kunt verbeteren

4. U werkt aan betere leerresultaten in 
uw groep als gevolg van kwalitatief 
goed spel 

5. U leert kleuters 21ste eeuwse vaardig-
heden, zoals creatief denken en 
samenwerken

De cursus
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. 
Onderwerpen die aan de orde komen:
• Spel en de speelwerelden van het kind
• Technieken en vaardigheden om spel 

te begeleiden 
• Het stimuleren van 21ste eeuwse 

vaardigheden binnen spel
• Doelgericht en opbrengstgericht 

werken aan spel

Een mix van theorie en praktijk
De cursus is een mix van theorie en praktijk, 
met daarin aandacht voor uw praktijk-
ervaringen als leerkracht. U krijgt tools 
aangereikt om het spel een verdiepings-
slag te geven. Door middel van diverse 
opdrachten, waaronder het ontwikkelen 
van een spelthemakist en spelscenario’s, 
brengt u de theorie in praktijk.

Praktische informatie
Benieuwd naar de data, locatie(s) en/of 
tijden? Kijk op www.ijsselgroep-ed.nl

Aan u de keuze
Spelend de 21ste eeuw is een open 
inschrijving die ook specifiek als team-
scholing kan worden verzorgd. Neem 
contact op om uw wensen te bespreken.

Meer weten?
Neem dan contact op met  
Nienke Bouwman (06 14 00 36 34,  
nienke.bouwman@ijsselgroep.nl)
of kijk op www.ijsselgroep-ed.nl.
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