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Het Springlab Peuterpakket helpt je om op een leuke en makkelijke manier 
aan de slag te gaan met bewegend leren. Speciaal ontwikkeld voor peuters in 
samenwerking met wetenschappers, pedagogisch experts en kinderen zelf.

Onze beweeg- en leergames maken gebruik van een innovatieve beweeg- 
technologie om bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren te  
combineren in een compleet nieuwe leerervaring voor peuters.

Onze beweeg- en leer-
games zijn educatief 
onderbouwd en daar-
mee meer dan alleen 
entertainment.

Onze beweeg- en leer-
games zijn ontwikkeld 
i.s.m. met wetenschap-
pers en pedagogisch 
experts.

Meer dan fun

Wetenschappelijk

Educatief 
onderbouwd

Ontwikkeld samen 
met experts

Het Springlab  
Peuterpakket

Springlab introduceert

Met onze innovatie 
creëren we een inter-
actieve leeromgeving 
passend bij deze tijd.

Innovatiegedreven

Innovatieve  
technologie

Simpel, snel en  
makkelijk toepasbaar 
door een gebruiks- 
vriendelijk ontwerp.

Plug & Play

Eenvoudig in 
dagelijks gebruik

De beweeg- en leer- 
games sluiten naadloos 
aan op de belevings- 
wereld en het denk-
niveau van peuters.

Maatwerk

Speciaal gemaakt 
voor peuters

Onze oplossing voorziet 
in de vaardigheden van 
de toekomst, waar-
onder creatief denken, 
probleem oplossen en 
samenwerken.

De toekomst

21e-eeuwse  
vaardigheden



Spelkenmerken

Gemeente Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Bunnik, Houten, IJsterk, 
KION, Partou, Provincie Utrecht, Radboud Universiteit, Haagse Hogeschool, 
Spelenderwijs Utrecht, Kind & Co, Universiteit Utrecht en Prokino  

Spelen
ontwikkel een spelende 
mindset

Lichamelijke 
beweging

Digitale  
geletterdheid

Sociaal &  
Emotioneel

De Wereld

Tellen &  
Rekenen

Creativiteit & 
Kunst

Taalvaardigheid

Ruimtelijk  
door beweging te 
stimuleren

Vrijheid  
dankzij eigen keuzes

Beleven & ontdekken 
door ervarend te leren

Sociaal 
dankzij samenwerking 
en teamspel 

Dynamisch  
door aanpasbare inhoud

Onze leerdoelen  
voor peuters

Ontwikkelingsdoelen

Bewegend leren

Onze partners
We staan niet alleen



Of kom eens langs voor een kop koffie.  
We laten het je graag zien!

Gratis demo op locatie?
Probeer nu het Springlab Peuterpakket!

Neem contact op met Theo of Corrie voor een product- 
presentatie, meer informatie en al uw overige vragen.

+31 6 53 68 21 95
theo@springlab.nl

Theo Dirksen
Verkoop & Services

+31 6 51 89 25 38
corrie@springlab.nl

Corrie Meijdam
Verkoop & Services

www.springlab.nl 
voor meer informatie en video’s.

Verlengde Hoogravenseweg 150B, 
3525 BL, Utrecht


