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Spelenderwijs
In Wageningen zijn zes Spelenderwijslocaties. In 
de groepen spelen kinderen van twee en drie jaar 
samen.

Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Kinderen 
leren door te spelen. En spelen is wat ze het 
liefste doen. Zo ontdekken ze bijvoorbeeld 
hun creativiteit en leren ze hun emoties 
verwerken. Zoals de naam al zegt: kinderen 
worden spelend wijs.





(VVE) Voor- en 
Vroegschoolse 
Educatie
De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. Hierin wordt de basis 
gelegd voor later. VVE heeft tot doel om kinderen 
kansen te geven om zich juist in die eerste jaren 
goed te ontwikkelen. Daardoor kunnen zij een 
goede start op de basisschool maken. 

Kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben krijgen een VVE-indicatie. Deze 
indicatie wordt gegeven door het 
consultatiebureau. Kinderen met een 
VVE-indicatie spelen drie dagdelen 
op een Spelenderwijslocatie. 

VVE-indicatie

Verwijsindex
De VVE-consulenten zijn 
aangesloten bij de verwijsindex 
regio Arnhem (VIRA)





Educatieve 
methode
Op elke Spelenderwijslocatie wordt gewerkt met 
een educatieve methode. Bijvoorbeeld Piramide 
of Startblokken.

Bij Piramide wordt gewerkt met een vaste 
dagindeling. Kinderen hebben structuur 
nodig, dat geeft hen veiligheid en houvast 
waardoor ze makkelijker leren.

Dagindeling

Hoe de dagindeling verloopt zien de 
kinderen op dagritme platen. Daarop 
kunnen ze zien wat er al gedaan is en wat 
er nog zal komen. Door middel van deze 
platen zien ze zelf wanneer een dag 
anders verloopt, bijvoorbeeld bij een 
verjaardagsfeestje. 





Thema’s
Het hele jaar door staan verschillende thema’s 
centraal. Voorbeelden van thema’s zijn: lente, 
kleding of wonen. De groepsruimte wordt aan de 
hand van het thema ingericht. 

Bij de ‘ontdektafel’ kunnen de kinderen 
materialen vinden die met het thema te maken 
hebben. Hiermee kunnen ze experimenteren, 
voelen, kijken en ruiken. Activiteiten en 
liedjes worden iedere periode aan het 
thema aangepast. Het thema wordt zo 
helemaal uitgediept. 





Thema-informatie
Aan het begin van elk thema krijgt u een 
informatiebrief mee naar huis. Hierin worden de 
liedjes en activiteiten die bij het thema horen 
vermeld. 

In de brief staat een overzicht met Nederlandse 
woorden die in deze periode veel gebruikt 
worden. Ook worden er leuke ideeën voor 
thuis mee gegeven. Thuis meedoen heeft 
een positief effect op de ontwikkeling van 
uw kind. 





De VVE-consulent
Op de groep wordt er extra begeleiding gegeven 
door de VVE-consulent. Zij is in dienst bij Solidez, 
de welzijnsorganisatie. Als een kind in de groep 
komt spelen, geeft zij u thuis informatie over de 
extra begeleiding. 

De VVE-consulent neemt de kinderen regelmatig 
apart om bezig te gaan met een thema. Door 
de extra aandacht en ondersteuning kan het 
kind beter meedoen met de activiteiten. 
Daardoor groeit het zelfvertrouwen. De 
VVE-consulent volgt en begeleidt de 
ontwikkeling van de kinderen ook door 
middel van toetsen en observaties.

De VVE-consulent heeft drie keer per jaar 
overleg met het consultatiebureau over 
de ontwikkeling van de kinderen. Als 
de ontwikkeling voorspoedig verloopt 
kan de VVE-indicatie, in overleg met 
u en het consultatiebureau, gestopt 
worden. Als uw kind vier jaar wordt 
zorgt de VVE-consulent, samen met 
u, voor een persoonlijke overdracht 
naar de basisschool. 





Opvoedings
ondersteuning
De VVE-consulent biedt opvoedingsondersteuning 
op de groep en in de thuissituatie. Zij brengt u 
regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling 
van uw kind. Ook kan de VVE-consulent 
adviezen geven wanneer u vragen heeft over 
de ontwikkeling, opvoeding en gedrag van 
uw kind, bijvoorbeeld over koppigheid of 
eetproblemen.

Het is ook mogelijk dat de VVE-consulent 
begeleiding thuis geeft. Zij komt dan één 
keer per week met een vertelkoffer thuis 
spelen met uw kind.

De inhoud van de Vertelkoffer sluit aan 
bij de thema’s waarmee wordt gewerkt 
en gespeeld op de groep. Dit nodigt 
uit tot spel en activiteiten. U wordt 
ook uitgenodigd om mee te spelen. 
Het extra spelmoment zorgt voor 
een doorgaande lijn van thuis naar 
de groep. Dit is een belangrijke 
stimulans voor de ontwikkeling 
van uw kind.

Vertelkoffer
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