
Wilt u meer informatie over wat Speelklaar voor u in de praktijk kan betekenen? Vul dan onderstaand formulier in. 
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw eigen adviseur of onze klantenservice via 088 410 10 20, 
e-mail: verkoop@derolfgroep.nl

  Ja, ik wil meer informatie over Speelklaar

Stuur de ingevulde strook op naar: de Rolf groep, Antwoordnummer 47, 4000 ZP  Ochten

Naam: ____________________________________________

Functie: ___________________________________________

Organisatie: ________________________________________

Adres: ____________________________________________

PC + woonplaats: ___________________________________

E-mail: ____________________________________________

Methodiek voor het analyseren en 
verbeteren van de speelleeromgeving

In de praktijk
Speelklaar is een complete methodiek voor het optimaliseren 
van de eigen speelleeromgeving en bestaat uit:
• Videocollege over het kinderbrein
• Twee scholingsdagen voor de ‘teamcoach’
• ‘Brein-model’: overzicht breinontwikkeling per  

leeftijdsfase en per ontwikkelingsgebied
• Werkboek met praktijkopdrachten
• Instructiefilm voor het analyseren van de eigen  

speelleeromgeving
• Instructiefilm voor het verbeteren van  

de eigen speelleeromgeving
• Magazine Speelklaar

Een uitdagende en rijke speelleeromgeving binnen handbereik
Spelen is niet zomaar iets wat kinderen doen om de tijd door te brengen. Spelen is van cruciaal belang voor de 
breinontwikkeling van een kind. Speelklaar is een methodiek waarmee teams nu zelf de kwaliteit van de speel-
leeromgeving (op de groep) kunnen analyseren en verbeteren. Pedagogisch medewerkers leren hoe zij deze meer 
methodisch kunnen inrichten.

De methodiek is voor de Rolf groep door Betsy van de Grift - kinderopvangadviseur en auteur van “Kinderkoppie” 
- ontwikkeld en is gebaseerd op de zelfredzaamheid van teams. Speelklaar biedt een combinatie van theorie en 
praktijkondersteuning, waarin kennis over de breinontwikkeling van jonge kinderen wordt vertaald naar de kwaliteit 
van de speelleeromgeving. Het team ontvangt met deze methodiek de handvatten om na de analyse zelf de eigen 
omgeving te verbeteren. 

Jorde Steenbeek 
(locatiemanager Kinderopvang 
Baloe: 

“Speelklaar geeft je een prachtige 
tool in handen waarmee je heel 
simpel de speelleeromgeving 
en pedagogische interactie 
kan screenen en verbeteren. 
Laagdrempelig, praktisch goed 
toepasbaar en vooral in het 
belang van de ontwikkeling van 
kinderen!”

SPELENDERWIJS

De methodiek Speelklaar is geïnspireerd op de brein-
ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij is onderzocht 
hoe je bij de inrichting van de speelleeromgeving meer 
methodisch kunt werken. Speelklaar maakt onderdeel 
uit van het complete programma Spelenderwijs dat zich 
richt op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge 
kinderen tot zes jaar.

www.derolfgroep.nl



De speelleeromgeving
Het kinderbrein is tot gigantisch complexe 
taken in staat en leert die zelfs levenslang 
aan. En nutteloze dingen leert het brein 
af. We noemen dat de plasticiteit van 
het brein. Al voor de geboorte gaat het 
brein in een moordend tempo aan de 
slag om alle leerervaringen van het kind, 
alles wat het meemaakt, om te zetten 
in verbindingen tussen de hersencellen. 
Deze verbindingen, zowel de hoeveelheid 
als de kwaliteit, zijn in hoge mate bepalend 
voor de functies die het brein later kan 
uitoefenen. Vooral de eerste kinderjaren 
zijn erg belangrijk: dan wordt het meeste 
werk verzet. Bovendien zijn er gevoelige 
perioden waarin de verbindingen, 
bijvoorbeeld voor ‘kijken’ of ‘horen’, 
worden aangelegd.

Om het brein te helpen bij de ontwikkeling, 
heeft het kind ervaringen nodig. Het 
verwerken van die ervaringen gaat in 
hoge mate vanzelf, die aanleg om te leren 
is ‘gegeven’, maar voor het aanbieden 
van die ervaringen heeft het kind de hulp 
van de buitenwereld nodig. Bijvoorbeeld 
dingen om te voelen, te ruiken en te 
bekijken. Maar ook opvoeders die 
ervaringen aanbieden als ‘nee zeggen’ en 
geduld oefenen, op je beurt wachten en 
samen avonden achter elkaar hetzelfde 
boekje lezen. En dat alles ingebed in 
liefdevolle hechting aan en bescherming 
door die opvoerder.

Als men spreekt over het belang 
van een rijke leeromgeving wordt in 
veel publicaties het experiment van 
Bill Greenough aangehaald. Dat is 
een experiment met ratten. In een 
laboratoriumopstelling werden ratten in 
kooitjes gehouden. In de ene kooi was 
er geen speelgoed. In de andere wel. De 
ratjes in de ‘speelkooi’ maakten 25% meer 
synapsen aan. Hadden dus een meer 
ontwikkeld brein dan de gedepriveerde 
ratjes. Daaruit kunnen we leren dat, in elk 
geval bij ratjes, een omgeving die rijk is aan 
leerprikkels, leidt tot beter ontwikkelde 
breinen. Meer verbindingen en een 
hogere bloedsomloop. En, omgekeerd, 
een tekort aan prikkels zorgt voor een 
slecht ontwikkeld en doorbloed brein, 
hetgeen leidde tot minder vaardige ratjes.

De arme leeromgeving
Ook van kinderen weten we, dat ze 
zich in een ‘gedepriveerde omgeving’ 
slecht ontwikkelen. Bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van bedreigingen, zoals 
in een oorlog, of het ontbreken van 
voldoende goede voeding, stelt kinderen 
op een gevoelige achterstand. Een 
achterstand die binnen enkele jaren na 
de geboorte, tot ‘slepende’ achterstanden 
leidt. En zelfs tot ‘overdraagbare’ 
achterstanden leidt. Want, zeker in een 
samenleving die toenemend complex is, 

moet zo’n kind ‘lossen’. Het zal moeite 
hebben zich als groter kind te redden, 
geen goede schoolcarrière doorlopen. 
En dus als volwassene ook weer tegen 
de opgelopen achterstanden aanlopen, 
waarbij de kans heel groot is dat de 
achterstand overgedragen wordt aan 
volgende generaties, bovendien.

Kind zelf
Kinderen zijn sterke initiatiefnemers, 
ze zijn in hoge mate in staat hun eigen 
ontwikkeling te masteren. Ze zijn zowel 
proactief als participerend. Ze zijn van 
binnenuit gedreven. Opvoeders hoeven 
dus niet voortdurend bang te zijn dat de 
ontwikkeling stopt als de opvoeder even 
afhaakt. Je hoeft bijvoorbeeld je kindje niet 
te leren lopen. En ook het eerste woordje 
lijkt spontaan te komen. De aanleg om te 
ontdekken brengt een kind onder normale 
omstandigheden met voldoende prikkels 
in contact om het brein te ontwikkelen. 
Een kind is een jonge onderzoeker; het 
heeft alleen onderzoeksmateriaal nodig.

Wil je meer lezen over de breinontwikkeling 
bij jonge kinderen? Bestel dan het 
Speelklaar Magazine. Vraag ernaar bij 
onze klantenservice via 088 410 10 20, 
e-mail: verkoop@derolfgroep.nl

De visie van Betsy van de Grift
(Kinderopvangadviseur en auteur “Kinderkoppie”)

Wat zijn nu precies de belangen van een rijke speelleeromgeving en hebben kinderen 
deze rijke speelleeromgeving echt nodig?

Exclusief voor deelnemers aan de Speelklaar Methodiek
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Speelklaar
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Alles over de pedagogisch medewerker en het gebruik van de speel-leeromgeving.
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