
Verruimt je blik op kindontwikkeling



Spieken mag
Kennis delen doen we niet zomaar. Bij Spiekr gaat het over spieken. Spiekr, 
het woord zegt het al, laat professionals bij elkaar spieken. Spieken in de 
positieve zin van het woord. Twee weten meer dan een. Als je elkaar de 
gelegenheid biedt om mee te kijken en mee te denken krijg je nieuwe 
inzichten. Kennis delen, daar zit in onze optiek de kracht van samenwerken.

Nieuwsgierigheid laat kennis groeien
Hier gaan we voor omdat wij streven naar optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen (0-13). Spiekr ondersteunt 
professionals zodat zij passende ondersteuning kunnen bieden aan 
kinderen. Zo vergroten we samen de kans dat kinderen zich ontwikkelen 
tot gelukkige, autonome en sociale volwassenen die een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan onze samenleving.
 



Voor kinderopvang, primair onderwijs,
jeugdhulpverlening en gemeenten
Daar waar professionals werken met of voor kinderen wil Spiekr 
ondersteunen. Of het nu gaat om inhoudelijke, pedagogische kennis 
óf kennis op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering; bij Spiekr 
kun je voor al jouw ondersteuning en begeleiding op het gebied van 
kindontwikkeling terecht. Daarmee staat Spiekr midden in de wereld 
van kindontwikkeling en kan zij, met al haar expertise, bijdragen aan het 
belangrijkste doel: alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen bieden. 
Spiekr ondersteunt, begeleidt en ontzorgt optimaal zodat organisaties 
zich kunnen richten op hun primaire taak. Daar versterken we elkaar! 

Het IKC; interdisciplinair en inclusief. Benut  kansen die 
samenwerking te bieden heeft en zet het kind centraal.
Spiekr gelooft in de toegevoegde waarde van een sterk Integraal Kind 
Centrum (IKC). Door samen te werken met kinderopvang onderwijs en 
hulpverlening ontstaan er kansen voor iedereen!  Professionals leren van 
elkaar en versterken elkaars expertise. Bij uitdagingen op het pad kunnen 
ze bij elkaar te rade gaan. Samen weet je meer. En dit komt ten goede aan 
de begeleiding van de kinderen. Spiekr ondersteunt IKC’s graag met de 
inhoud, het proces en thema’s zoals samenwerking. Altijd met het kind 
centraal. Dit doen we door het aanbieden van praktische trainingen of 
door procesbegeleiding van een van onze adviseurs.

“Verruim je blik op kindontwikkeling,

 Spiek bij je collega’s, laat ze met je 

meekijken en wees nieuwsgierig”



Bewust bekwaam werken aan ons vak!
Spiekr is er voor alle professionals in het speelveld. Voor leerkrachten die 
net zijn gestart, voor de doorgewinterde Pedagogisch medewerker, voor 
de jeugdhulpverlener die geconfronteerd word met nieuw ontstane 
uitdagingen. Wij geloven er in dat jouw kwaliteiten zullen groeien 
wanneer je er aandacht aan schenkt. Door jouw kwaliteiten te leren 
herkennen wordt je bewust van je sterke kanten en herken je jouw 
valkuilen. Heerlijk, want daar kun je vervolgens mee aan de slag. Blijven 
leren, steeds weer sterker worden, je verder ontwikkelen en blijven 
aansluiten bij dat wat de nieuwe generatie van ons vraagt. Dat is wat 
kinderen verdienen. Want ons werk is een vak. 



Spiekr is er voor jou!
Of je nu kampt met een vraagstuk rondom het ontwikkelen van een 
doorgaande leerlijn van vroegschool naar voorschool of je vindt dat 
jouw team het verdient om bij gespiekerd te worden op een bepaald 
onderwerp. Spiekr denkt graag mee in de oplossing. Ook als een 
oplossing op onze website niet voorhanden is dagen we je uit het 
vraagstuk aan ons voor te leggen. We doen niks liever dan oplossingen 
bedenken voor vraagstukken die bijdragen aan optimale kansen voor 
kinderen.

No-nonsense aanpak
Wij van Spiekr houden ervan om dingen simpel te houden. Heb je 
een probleem? Wij gaan samen met jou op zoek naar een oplossing. 
Een oplossing die passend is bij de situatie. Op maat. We bedenken 
geen ingewikkelde strategieën. We zien graag dat het geld, bedoeld 
voor de ontwikkeling van kinderen, op de plek terecht komt waar het 
hoort. Bij het kind. Ook zo dragen we bij aan onze missie: optimale 
ontwikkelingskansen voor kinderen!



Advies en begeleiding
Of het nu gaat om het begeleiden 
van een IKC traject of het ontwikkelen 
van een nieuwe pedagogische visie of 
om (team-) coaching, onze adviseurs 
helpen je graag.

Training en opleiding
Vernieuw je vaardigheden en vergroot 
je kennis met ons gevarieerde 
trainingsaanbod afstemd op 
kinderopvang, onderwijs, IKC’s en 
gemeenten.  

Detachering
Handen tekort? Roep via Spiekr 
versterking in. Onze experts springen 
je graag te hulp!

Support bedrijfsvoering 
In een goed georganiseerde omgeving 
komt iedereen beter tot z’n recht. We 
helpen we graag om jouw organisatie 
te laten groeien en (op)bloeien. 

Contact
info@spiekr.nl 
06 – 82 303 851


