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Werken met 
ontwikkelingsmaterialen

Bekend is dat kinderen leren wanneer er sprake is van betrokkenheid en zich 

welbevinden. Ontwikkelingsgericht werken stelt keuze en inbreng van het 

kind centraal. Hen helpen en stimuleren bij de keuzes die zij maken houdt de 

motivatie vast. Begeleiding door de leerkracht vraagt dat zij tijdens het lerend 

spelen in een rijke leeromgeving op basis van observaties voortdurend gefocust 

is op het stimuleren van de zone van de naaste ontwikkeling. Dit vraagt van de 

leerkracht een hoge mate van handelingsbekwaamheid m.b.t. de opbouw in 

moeilijkheidsgraad van de ontwikkelingsmaterialen.

Veel leerkrachten in de groepen 1 en 2 geven aan te weinig kennis te hebben 

van ontwikkelingsmaterialen en weten niet altijd wat ze ermee moeten doen. 

Herken je dit? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Wat leer je

 –  kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen; 

 –  de verschillen tussen ontwikkelingsmateriaal en didactisch materiaal;

 –  welke ontwikkelingsmaterialen zijn er; 

 –  de opbouw bij het aanbieden van ontwikkelingsmateriaal; 

 –  welke lesjes kun je dagelijks geven;

 –  observeren en het ontdekken van de zone van de actuele- en naaste 

ontwikkeling;

 –  organiseren van deze lesjes binnen je programma.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten demonstreren we de mogelijkheden inclusief de 

ontwikkelingsdoelen van de materialen en wordt er vervolgens geoefend 

zodat je tijdens je dagelijkse werk de vele ‘lesjes’ paraat hebt en direct kunt 

aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. 

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2.

Aantal bijeenkomsten

Twee van 2,5 uur.

Data

Woensdagmiddagen 16 maart en 

6 april 2022 van 15.30 - 18.00 

uur.

Locatie

Borne

Kosten

€ 280,-

https://www.alicebekke-partners.nl/

	Over Alice Bekke & partners
	Visie ontwikkeling op het jonge kind
	Spelbegeleiding in de onderbouw
	Taalrijk onderwijs aan kleuters
	Werken vanuit thema’s in groep 1 en 2
	Werken met ontwikkelingsmaterialen
	Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
	Leidinggeven aan de onderbouw
	Anders leren lezen in groep 3
	Zin in lezen! in de onderbouw, groep 1 tot en met 4
	Kijk! registratie 1-2 de basis en beredeneerd aanbod
	Training ontwikkelvolg-systeem Looqin
	Werken met het Gevoelsorkest
	Workshop rouw en verlies bij kinderen
	Differentiatie in een combinatiegroep
	In gesprek met
(hoog)begaafde kinderen
	Opleiding specialist (hoog)begaafdheid en excellentie
	(Hoog)begaafdheid in de groep: Basiscursus
	(Hoog)begaafdheid in de groep: Verdieping
	Coaching en begeleiding

