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Spelen is voor het jonge kind  
de manier om tot ontwikkeling  
te komen. Spel is daarom de  
basis van IEYC, juist om leren  
zo krachtig, effectief en leuk  
mogelijk te maken.



Duidelijke structuur
IEYC is opgebouwd uit units, die elk 6 weken 
duren. Elke unit heeft een duidelijke structuur, 
die gebaseerd is op wat we praktisch en weten- 
schappelijk weten over hoe jonge kinderen zich 
ontwikkelen en het beste leren. Kinderen raken 
vertrouwd met het leerproces en leerkrachten 
hebben houvast voor hun onderwijs. 

Bijvoorbeeld: op de leerwand zien de kinderen 
de IEYC-structuur terug, waardoor ze precies 
weten in welke fase van het leerproces ze zitten. 
Ze zien ook foto’s van hun leren of zelfgemaakte 
werkjes op de leerwand. De leerwand is een 
middel om met de kinderen te reflecteren op 
de zaken die zij ontdekt of geleerd hebben.  
Zo betrek je de kinderen bij het leren en  
zullen ze trots zijn op wat ze bereiken.

Speelleerplaatsen
Er zijn 6 vaste speelleerplaatsen voor  
verschillende doelgerichte speelleer- 
activiteiten. IEYC helpt je deze speelleer- 
plaatsen rijk en betekenisvol te maken.

Onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten
De activiteiten binnen de speelleerplaatsen zijn 
doelgericht en onderzoekend van aard. IEYC 
geeft suggesties voor spel en onderzoek in  
de ontwikkelgebieden taal, rekenen, sociaal- 
emotioneel en motoriek. Ook persoonlijke 
doelen en internationale oriëntatie komen  
aan bod.

Lidmaatschap en implementatie
Het IEYC-lidmaatschap helpt je bij het leer-
proces. Zo ontvang je regelmatig updates van 
units, nieuwe units en verschillende tips en 
tools voor je onderwijs. Bij de implementatie 
van IEYC word je door een trainer begeleid.  
In totaal plan je over drie jaar gemiddeld  
vier dagdelen per jaar met ons in. We stellen 
waar nodig een aantal trainingen af op basis 
van gesprekken met leerkrachten en leer- 
lingen. Zo werken we samen aan de doelen 
van de school.
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Wat is IEYC?

IEYC is een leermiddel voor het jonge kind en 
helpt je bij het creëren van een rijke, betekenis- 
volle leeromgeving, waarbinnen spel centraal 
staat. IEYC is gebaseerd op wat we weten over 
hoe jonge kinderen nieuwe dingen leren. 

IEYC bereidt voor op de wereld waarin onze 
kinderen (later) leven. Daarbij horen specifieke 
vaardigheden die nodig zijn om jezelf te hand-
haven in een snelle en globaliserende wereld.

Wil jij je kleuters de ruimte geven om vanuit 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld  
te onderzoeken en verkennen? Vind jij dat een 
goed onderwijsprogramma bestaat uit de  
ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden, 
als onderzoeken, samenwerken, creativiteit  
en een internationale mindset? Dan is IEYC 
een prachtig hulpmiddel.


