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Deze opleiding van Speelmakers en oMvormiNg dompelt je 
onder in de speelwereld van baby’s en peuters. We bundelen al 

onze kennis en tools in dit unieke totaalpakket. 

OVER ONS
Deze opleiding is een samenwerking tussen  
Speelmakers en oMvormiNg. 

Speelmakers gaat voor een speelsere wereld voor elk 
kind. Als speelconsulenten willen we mensen en orga-
nisaties ondersteunen om speelkansen voor kinderen 
te verhogen. We bieden vorming, advies en begelei-
ding. Van beleid tot praktijk, overal waar kinderen zijn.

oMvormiNg zet je op weg naar verandering! We laten 
jou samen ervaren, experimenteren, nadenken en 
doen. We werken op maat van jouw organisatie en ver-
trekken daarbij van jouw praktijk. We gebruiken jouw 
positieve ervaringen als basis om verder op te bouwen 
en jouw groeiproces op gang te trekken.  
Onze thema’s gaan van spelen over pedagogisch han-
delen tot werk maken van teams.



•  een sterke visie op het spelen 
van baby’s en peuters, onder-
bouwd door het pedagogisch 
raamwerk, de belangrijkste 
pedagogische visies en onze 
jarenlange ervaring.

•  concrete vertaling naar je eigen 
praktijk, geïnspireerd door hel-
dere stappenplannen, fiches en 
een pak praktische voorbeelden.

•  werkvormen en inzichten om 
je team of je studenten mee te 
nemen in jouw speelverhaal .

 OP  ONS MENU

KORTOM: JE VERHOOGT DE 
KWALITEIT VAN JE WERKING 

INGRIJPEND!

Na deze opleiding mag je jezelf speelexpert baby en 
peuter noemen. Je hebt bovendien de visie, kennis 
en instrumenten om jouw werking fundamenteel 
speelser en beter te maken. Je bent klaar om een 
veranderingsproces in gang te trappen en anderen 
daarin te coachen en te inspireren. 
Kortom: je verhoogt de kwaliteit van je werking 
ingrijpend!



 VOOR WIE

DEZE OPLEIDING IS GERICHT OP 
IEDEREEN DIE WERKT MET BABY’S 

EN PEUTERS. 

•  Ben je verantwoordelijke, pedagogisch coach, 
ondersteuner, begeleider in een werking voor 
jonge kinderen of leerkracht in een opleiding 
Kinderzorg of Begeleider in de kinderopvang? 

•  Wil en kan je een verschil maken in de praktijk? 
•  Wil je jezelf vormen én je team of studenten 

meenemen in jouw speelverhaal? 

Dan is deze opleiding op jouw lijf geschreven. 
We richten ons zowel op verantwoordelijken als 
regionale medewerkers én op leerkrachten.



Het totaalpakket bestaat uit een 
uitgebreide online leeromgeving 
en 5 sessies. 

Met de online leeromgeving ga je 
zelf aan de slag: je bekijkt de video’s 
en test de werkvormen uit met je 
team. Het is een stevig naslagwerk, 
met alle info die je nodig hebt. Je 
krijgt een jaar lang toegang en kunt 
alles zo vaak herbekijken als je wil! 

Tijdens de live-sessies ontmoeten we 
elkaar en gaan we dieper in op de in-
houden van de online leeromgeving.

SESSIE 1: ONLINE STARTMOMENT

•  Kennismaken met  
alle deelnemers

•  Toelichting online  
leeromgeving

•     Verloop van de opleiding

 PROGRAMMA  

SESSIE 2: KIJK OP SPELEN 
- Je eigen visie op spelen 
ontwikkelen

•   Wat is spelen voor jonge kinde-
ren?

•   Educatief ondersteunen van 
jonge kinderen

•   Een kijk op jonge kinderen
•   Intens spelen en betrokkenheid
•   Een speelvisie ontwikkelen, 

schrijven en uitdragen

. We inspireren met prikkelende 
voorbeelden en beantwoorden de 
vragen die leven. 



 PROGRAMMA  

SESSIE 3:  
DE BASIS VAN SPELEN
-  Je visie op spelen vertalen naar  
een rijk speelaanbod

•   Kijken naar en inspelen op 
kinderen 

•   Een rijk speelaanbod bestaat uit …
•   De speelkansen in je werking 

analyseren
•   Dagverloop en wachtmomenten 

onder de loep

SESSIE 4:  
WERKEN AAN SPEELKANSEN
- De speelkwaliteit  
verhogen 

•   Begeleiders: speelse houding, 
impulsen geven, activiteiten 
ontwikkelen, risicovol spelen …

•  Speelmateriaal: materiaal 
aanbieden, loose parts, echt 
materiaal …

•  Binnen- en buitenruimte: 
speeltips, verrassende, mobiele, 
tijdelijke speelhoeken …

SESSIE 5:  
WERKEN AAN DE TOEKOMST
-Een actieplan  
opmaken

•  Een veranderingsproces opzetten
•  Je kinderbegeleiders overtuigen 

en coachen
•  Beleid maken rond spelen
•   Communicatie van je speelvisie 

-en aanbod naar externen



 PRAK T ISCH

LOCATIE: 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
vzw, Lange Ridderstraat 22,  
2800 Mechelen

Op 10 minuten stappen zowel station Me-
chelen als parking Zandpoortvest

DATA: 
•   Online startsessie 15/9/2023
•   Sessie 2: 27/10/2023
•   Sessie 3: 8/12/2023
•   Sessie 4; 12/1/2024
•   Sessie 5: 15/3/2024

De eerste dag loopt van 9u30 tot 11u30, 

de anderen lopen van 9u30 tot 12u30

PRIJS:
De volledige opleiding  
kost €550 (exclusief BTW).

Daarin zijn alle sessies, een jaar toegang 
tot de uitgebreide online leeromgeving en 
drankjes inbegrepen.



Na jouw inschrijving nemen we telefonisch 
contact op voor een korte kennismakings-
babbel en om de wederzijdse verwachtingen 
af te toetsen. Daarna krijg je een factuur, na 
de betaling is jouw inschrijving definitief in 
orde. Op het einde van de opleiding ont-
vang je een deelnamebewijs.

Schrijf je in via www.speelmakers.be/speelexpertbabypeuter

 DEELNEMEN

Heb je nog vragen? Heb je interesse, 
maar lukt het deze keer niet?  
Contacteer Amke van Speelmakers op: 
0499/610241 of amke@speelmakers.be

https://speelmakers.be/speelexpertbabypeuter
mailto:amke%40speelmakers.be?subject=

