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Beweeg Wijs als onderdeel van uw onderwijsprogramma

Daar waar de ene school het prettig vindt om een speelbegeleider van Beweeg Wijs wekelijks in te zetten om het speel- en 
beweegaanbod te organiseren en daarmee het schoolteam te ontzorgen, kiezen andere scholen er bewust voor om Beweeg Wijs 
grotendeels zelfstandig te organiseren, met eens per maand ondersteuning van een speelbegeleider.

Graag kijken we samen met u welke werkwijze voor uw school gewenst is om de kwaliteit van het spelen en bewegen op het 
plein te waarborgen. Dit hangt altijd samen met taakbeleid, werkdruk, eigenaarschap en financiën. We nemen de opties graag 
met u door.

Onderstaand treft u aan: 

A.   Continueren van de methodiek 

B.   Tweedaagse opleiding 

C.  Inzet van een speelbegeleider

D.  Verdieping en verrijking

Online Pleinprogramma 

Advies- en 
procesbegeleiding

Scholing

De kern van de methodiek is dat uw school gebruik 
maakt van het Online Pleinprogramma.Uw school heeft 
daarmee alle informatie online bij elkaar staan. Alle 
spelactiviteiten worden gekoppeld aan de speelzones 
en educatieve plekken op uw eigen schoolplein. 
Het schoolteam heeft beschikking tot de database 
van een breed arsenaal aan sterke pleinspelen. Deze 
database wordt constant aangevuld met vernieuwende 
pleinspelen. Het gebruik van dit Online Pleinprogramma 
zorgt voor gemak en het is eenvoudig in gebruik. 
Het gehele schoolteam (en met name het beweegteam) 
kan dit programma naar eigen wens gebruiken.

Aan elke school is een regiocoördinator verbonden die 
de school gedurende het schooljaar begeleiding en 
advies biedt om Beweeg Wijs optimaal voort te zetten. 
De regiocoördinator houdt het beweegteam op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, is 
aanwezig bij de beweegteam-overleggen en kan ingezet 
worden om een juniorcoachtraining te verzorgen. Hij/zij 
is gedurende het schooljaar 7 uur beschikbaar.

Bij de start (of in de loop van) het schooljaar verzorgen wij 
een scholing van 2 uur op uw school, zodat het hele team 
weer op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. 

Totaal
€ 1.500,- 

Continueren van de methodiek 
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i.v.m. pilotfase 
Online Plein-
programma 
€ 250,- korting



Wekelijks een dagdeel inzet van een 
speelbegeleider. Hierbij wordt uw team 
ontzorgd en blijft uw plein optimaal 
gebruikt worden. Tevens ruimte en 
tijd voor goede begeleiding van de 
juniorcoaches.

Om de week een dagdeel inzet van een 
speelbegeleider. Aandacht gaat uit naar 
overdracht van het programma voor de 
week erop. Tevens ruimte en tijd voor 
goede begeleiding van de juniorcoaches.

Maandelijks een dagdeel inzet van een 
speelbegeleider. Ideaal om de structuur 
en de methodiek vast te houden. Tevens 
ruimte en tijd voor goede begeleiding van 
de juniorcoaches.

Middels wekelijkse inzet (38 keer) van onze 
speelbegeleider gedurende 3 uur per keer wordt het plein 
speelklaar gemaakt, wordt het spelen begeleid en worden 
er speelinstructies verzorgd. Daarnaast een kwartier per 
week voorbereidingstijd en 2 keer beweegteam overleg.

Middels inzet van onze speelbegeleider (20 keer) 
gedurende 3 uur per keer wordt het plein speelklaar 
gemaakt, wordt het spelen begeleid en worden er 
speelinstructies verzorgd. Daarnaast een kwartier per 
week voorbereidingstijd en 2 keer beweegteam overleg.

Middels inzet van onze speelbegeleider (10 keer) 
gedurende 3 uur per keer wordt het plein speelklaar 
gemaakt, wordt, het spelen begeleid en worden er 
speelinstructies verzorgd. Daarnaast een kwartier per 
week voorbereidingstijd en 2 keer beweegteam overleg. 

€ 375,- p.p.
 

€ 5.899,- 

€ 3.149,-

€ 1.621,-

Inzet van een speelbegeleider

Tweedaagse opleiding
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Voorbeeld school A Voorbeeld school B Voorbeeld school C 

U kiest om de Beweeg Wijs-
methodiek voort te zetten (€ 1.250,-).
U kiest ervoor om de kennis intern op 
te doen en laat hiervoor twee mensen 
uit uw schoolteam de tweedaagse 
scholing volgen (€ 750,-).

Uw schoolteam is eigenaar van 
de Beweeg Wijs-methodiek. De 
speelinstructielessen organiseert u 
helemaal zelf en u heeft daarom geen 
speelbegeleider vanuit Beweeg Wijs 
nodig. De kosten bedragen € 2.000,-

U kiest om de Beweeg Wijs-methodiek 
voort te zetten (€ 1.250,-). U kiest 
ervoor om de kennis intern op te doen 
en laat hiervoor twee mensen uit uw 
schoolteam de tweedaagse scholing 
volgen (€ 750,-).

U laat maandelijks een speelbegeleider 
komen om speelinstructielessen en 
pauzebegeleiding te verzorgen 
(€ 1.621,-). 

De kosten bedragen € 3.621,-

U kiest om de Beweeg Wijs-methodiek 
voort te zetten (€ 1.250,-). U kiest 
ervoor om de kennis intern op te doen 
en laat hiervoor één collega uit uw 
schoolteam de tweedaagse scholing 
volgen. (€ 375,-).

U laat wekelijks een speelbeleider 
komen om speelinstructielessen en 
pauzebegeleiding te verzorgen 
(€ 5.899,-). 

De kosten bedragen € 7.524,-

Tweedaagse 
Beweeg Wijs opleiding

De schoolcoördinator uit het beweegteam laat zich 
middels een tweedaagse scholing vanuit de Beweeg 
Wijs-cursushal in Neede opleiden en is hiermee erkend 
door Beweeg Wijs om de methodiek optimaal toe te 
passen in zijn/haar eigen school. Hiervoor ontvangt de 
deelnemer een erkend certificaat. De opleiding betreft 
vier dagdelen. Als de schoolcoördinator is opgeleid, kan 
hij/zij tevens fungeren als speelbegeleider. School kan 
er ook voor kiezen om de taak van de speelbegeleider 
bij een andere collega van de eigen school onder te 
brengen. Het advies is in dat geval om twee mensen uit 
uw schoolteam op te leiden.
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Juniorcoachtraining

Kleutertraining voor de onderbouw

Beweeg Wijs voor het jonge kind 
(1,5 - 4 jaar). Geschikt voor scholen 
die samenwerken met kinderopvang 
binnen een IKC.

Verdieping op speelgedrag

Organisatie Beweeg Wijs tijdens de 
tussenschoolse opvang

Bewegend rekenen

Training van 1 uur aan leerlingen uit de bovenbouw-
groepen om uw juniorcoaches te enthousiasmeren en 
weer een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. 
Er zijn vier juniorcoachtraining ontwikkeld, te weten: 
Basis 1, basis 2, verdieping 1 en verdieping 2.

Flitscursus van 1,5 uur onder schooltijd met uw eigen 
kleuterklas. U maakt kennis met de nieuwste Beweeg Wijs 
kleuterspelen en uitdagende kleuterspeelmaterialen. 
Incl. methodemap met activiteitenkaarten.

Scholing van 1,5 uur voor kleuterleerkrachten en/of 
pedagogisch medewerkers, gericht op de doorgaande lijn 
motorisch en sociaal-emotioneel van 1,5 - 6 jaar.

Scholing van 2 uur waarin uw team praktische handvatten 
krijgt om nog meer uit de gedragskleuren op uw plein te 
halen. (www.speelgedrag.nl)

Een scholing van 1,5 uur waarin TSO-medewerkers 
gericht worden opgeleid om als pleincoach het speel- 
en beweegaanbod tijdens de TSO optimaal te kunnen 
begeleiden.

Scholing van 2 uur waarin uw team kennis maakt met 
ons rekenplein en de boeiende onderwijsinhoud. In 
de workshop gaan we bewegend rekenen en wordt de 
theoretische basis in de praktijk toegelicht.

€ 99,-

€ 375,-

€ 375,-

€ 499,-

€ 375,-

€ 650,-

Verdieping en verrijking
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Voor elke school is op basis van uw eigen wensen en 
mogelijkheden een eigen aanbod samen te stellen.

Opties onder D zijn inclusief gebruik materiaal en voorbereiding op uw locatie, exclusief reiskosten en reistijd.


