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Naam scholing: Kleuterkennis: Een stevige basis! 
Naam aanbieder: Mike Nijskens - Topwijs 
Soort scholing: Training/ Cursus 
Doelstelling: Na deze cursus: 

• hebben de deelnemers meer kennis over de ontwikkeling 
van het jonge kind; 

• weten de deelnemers hoe ze een uitdagende 
speelleeromgeving kunnen inrichten; 

• weten de deelnemers hoe ze kleuters kunnen begeleiden in 
de zone van naaste ontwikkeling en hoe ze spelinterventies 
kunnen inzetten om kinderen te begeleiden in hun spel; 

• kunnen de deelnemers een betekenisvol thema uitwerken; 
• weten de deelnemers hoe ze doelen kunnen koppelen aan 

spel(situaties). 
 

Inhoud: Deze cursus is bestemd voor leerkrachten die voor het eerst (of 
weer na lange tijd) kleuters krijgen of nog weinig ervaring hebben 
opgedaan in een kleutergroep. De volgende onderwerpen zullen aan 
bod komen: 

• Uitdagende speelleeromgeving 
• Spel en spelbegeleiding 
• Ontwikkelingspsychologie en breinontwikkeling jonge kind 
• Verschillende visies op kleuteronderwijs 
• Observeren en registreren 
• Doelen koppelen aan spel 
• Kringactiviteiten en differentiatie 
• Zelfstandigheid en eigenaarschap van kleuters 
• De ideale dagplanning 

 
Werkwijze: 
 

In deze (inter)actieve cursus van 5 dagdelen wisselen praktijk en 
theorie elkaar af. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt 
van coöperatieve werkvormen en de trainer maakt veel gebruik van 
beeldmateriaal.  
Na iedere bijeenkomst oefenen de deelnemers het aangebodene in 
de praktijk, daarnaast zullen de deelnemers met persoonlijke 
leerdoelen aan de slag gaan.  
 

Voor wie: Leerkrachten die net gestart zijn in een kleutergroep of nog weinig 
ervaring hebben opgedaan in een kleutergroep. 

Basis, verdieping of 
inspiratie 

Basis 
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Een training van topwijs: 

• (inter)actief • praktijkgericht • inspiratie 

• humor • uitwisseling • video-analyses 
• toepasbaarheid • maatwerk • differentiatie 
• flexibiliteit • diepgang • aansluiting 

 

Aantal deelnemers: 8 tot 16 deelnemers 
Tijdsinvestering: 
Aanwezigheid en/of 
huiswerk 

Contacturen: 22,5 
Huiswerk, literatuur: 15 uur 
Totaal 37,5 uur 

Kosten deelname: Op aanvraag 
Benodigdheden: Boek: Kiezen voor het jonge kind – Helma Brouwers 

45,95 euro 
Datum en tijdstip: 
 

Nader te bepalen 

Locatie: 
 

Nader te bepalen 

Teamscholing:  Deze scholing is uitermate geschikt voor een scholing op 
stichtingsniveau of in samenwerkingsverband. 


