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Spel in beweging
5e Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK
‘Spel in beweging’ is hét congres voor de onderbouw. Voor
leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. Op woensdag
1 april 2020 is de 5e editie van dit succesvolle evenement.
We vieren dit jubileum graag met jou!
Het thema van de dag is: ‘Hoe houd je spel (en jezelf) in beweging?’ vanuit de gedachte dat de wereld waarin het jonge kind
leeft, het onderwijs, het spel en de professionals letterlijk en
figuurlijk steeds in ontwikkeling en beweging zijn in verschillende vormen, over leeftijds- en landgrenzen heen, vanuit ouders,
beleid en … Het leven is als fietsen: om je balans te houden
moet je blijven bewegen. En dat geldt ook voor het spel.
We starten met de inspirerende lezing ‘Zelfsturing bij jonge
kinderen – wat doen spelen en bewegen met het kinderbrein?’
van kinder(neuro)psycholoog en orthopedagoog-generalist
Diana Smidts.
Daarna zijn er dertig workshops, lezingen en inspirerende praktijkvoorbeelden van specialisten of collega’s, waar je in drie
rondes uit kunt kiezen.
Tussendoor kun je terecht op de informatiemarkt. Daar zie je
de nieuwste materialen en methodes, en maak je kennis met
deskundigen uit verschillende organisaties.
Tijdens de lunchpauze brengen we onszelf sportief en creatief
weer in beweging…
In de stand van HJK kun je in gesprek gaan met verschillende
experts, is er de meet & greet ‘Instagram live!’ en krijg je de
special ‘Spel in beweging’ gratis mee naar huis!
De AOb is ook ruim vertegenwoordigd met zijn onderwijsspecialisten om eventuele vragen over actuele onderwerpen
te beantwoorden.
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Programmatijden
9.00 - 9.30		 UUR

INLOOP EN KOFFIE

9.30 - 10.30 UUR

OPENING, LEZING DIANA SMIDTS

10.30 - 10.45 UUR

PAUZE EN ZAALWISSEL

10.45 - 12.00 UUR

EERSTE WORKSHOPRONDE

12.00 - 13.00 UUR

LUNCH

13.00 - 14.15 UUR

TWEEDE WORKSHOPRONDE

14.15 - 14.45 UUR

PAUZE EN ZAALWISSEL

14.45 - 16.00 UUR

DERDE WORKSHOPRONDE

16.00 - 16.30 UUR

SLOTBORREL

Vraag de kosten terug op school

Prijs

In de cao primair onderwijs is voor elke
fulltime baan 500 euro budget beschikbaar voor individuele nascholing. Maak
daar in overleg met de schoolleider
gebruik van.

Kortingsprijs leden AOb
en abonnees HJK
€ 195
Normale prijs		
€ 225
De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Gebruik de uren voor individuele
scholing

Aanmelden kan via:
www.aob.nl/jongekind Leden van de
AOb maken gebruik van de voordeelprijs
door hun lidmaatschapsnummer in te
voeren. Abonnees van HJK kiezen voor
de optie ‘Abonnee het Jonge Kind’ en
geven hun abonneenummer op.
Heb je vragen over het inschrijven, dan
kun je een mail sturen naar: mz@aob.nl

In de cao primair onderwijs heeft iedere
leerkracht recht op 2 uur voor individuele scholing per week, die je kan opsparen
voor conferenties of een opleiding. Maak
daar gebruik van!

Locatie en route
Het congres wordt gehouden in Spant!,
Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB
Bussum. Voor de bereikbaarheid per
auto of openbaar vervoer, kijk hier:
www.spant.org/routebeschrijving
-ov-parkeren/
Er is rondom Spant! voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Aanmelden

Voor alle professionals
Om je een indruk te geven van het
niveau, vind je bij iedere workshop een
symbooltje. Dat geeft aan of de workshop interessant is voor:
Startende professional
(0-10 jaar onderwijservaring)
Ervaren professional
(10-30 jaar onderwijservaring)
Zeer ervaren professional
(30+ jaar onderwijservaring)

Inloop en koffie 9.00 uur

9.30-10.30 UUR

OPENINGSLEZING: ZELFSTURING BIJ JONGE
KINDEREN - WAT DOEN SPELEN EN BEWEGEN
MET HET KINDERBREIN?
Diana Smidts
Het jonge kinderbrein ontwikkelt zich in razend
tempo. Op gedragsniveau zien we dat kinderen
steeds meer kunnen, zowel op motorisch als cognitief gebied. De hersenprocessen die een rol spelen
bij zelfsturend gedrag (executieve functies) komen
‘online’ in de kleutertijd. Toch duurt het nog vele
jaren voordat deze functies volgroeid zijn. Wat
betekent dit voor de zelfsturing van jonge kinderen? Hoe kunnen we die zelfsturing stimuleren? In
de lezing zal Diana Smidts antwoord geven op deze
vragen. Daarbij zal ze specifiek ingaan op de invloed
van spelen en bewegen op het kinderbrein.
Dr. Diana Smidts is kinder(neuro)psycholoog en
orthopedagoog-generalist. Zij is eigenaar van
KinderPsy praktijk Hilversum (www.kinderpsy.nl).
Ze is expert op het gebied van executieve functies,
verzorgt cursussen en workshops voor professionals en is auteur van diverse boeken en artikelen.
Ze werkte mee aan items van onder andere RTL
nieuws, Tijd voor MAX en Linda.nl.

Eerste ronde 10.45 – 12.00 uur

1. LEZING: SPEELSE WERKVORMEN
VOOR DE VOORSCHOTBENADERING
Rob van Bree
Sommige kleuters in groep 2 hebben een
achterstand in de ontwikkeling van hun
klankbewustzijn en in het leggen van de
koppeling tussen klanken en lettertekens. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor het leesleerproces dat in groep
3 van start gaat. Te weinig vaardigheid
leidt tot uitval. Om dat te voorkomen is
het raadzaam risicokleuters gefaseerd
extra activiteiten met klanken en letters
aan te bieden die vooruitlopen op de
leesinstructie in groep 3. Die aanpak
heet de voorschotbenadering. In deze
lezing wordt uit de doeken gedaan hoe
je met speelse werkvormen vol beweging
vormgeeft aan de voorschotbenadering.
Er is veel ruimte voor het stellen van
vragen.
Rob van Bree is leerkracht, psycholoog
en wetenschapper. Samen met Hanneke
van Bree publiceert hij regelmatig artikelen in vaktijdschriften en verzorgt hij
lezingen en workshops.

2. WORKSHOP: JE SPEELT JEZELF!
Wilna van den Heuvel
Gerry Nouwens
In de kleuterleeftijd laat spel zich in al
zijn facetten zien. Fantasie en verbeel-

ding vliegen alle kanten op, mits kinderen daar de ruimte voor krijgen. Het spel
laat zien wat kinderen bezighoudt, wat
ze beleven, hoe ze hun omgeving ervaren. En dat alles doen ze vooral samen,
ze beïnvloeden elkaar in hun spel, leren
van elkaars spel en executieve functies
worden als vanzelf geoefend. In deze
workshop is aandacht voor de fasen van
fantasiespel, zowel het statische als het
dynamische spel, het verhaal, het thema,
gebaseerd op inzichten van Vermeer
met een eigen ‘sausje’ eroverheen. Na
een theoretisch kader gaan we op zoek
naar onze eigen verbeelding aan de
hand van diverse speelse werkvormen.
Wilna van den Heuvel werkt als
programmaleider, docent, supervisor en
coach bij de opleidingen speltherapie
en spelagogiek en bij de bachelor Social
Work aan Hogeschool Utrecht.
Gerry Nouwens werkt als docent, coördinator en studieloopbaanbegeleider bij
de voltijd bachelor Ecologische Pedagogiek en als docent bij de opleiding
Spelagogiek aan Hogeschool Utrecht.

3. LEZING: VERBEELDEN EN

VERBINDEN: SPELEN, MINDFULNESS
EN KUNST

Irma Smegen
‘Stevig in je schoenen, lekker in je vel!’
Wie met jonge kinderen werkt, weet hoe
krachtig fantasie is. In deze presentatie
leer je hoe kinderen via verbeeldingskracht en spel kennismaken met moder-

ne kunst. Tegelijk is er de koppeling met
mindfulness: hoe geef je kinderen op
een speelse manier (zelf)vertrouwen en
handvatten om zich staande te houden?
Theorie en actieve, creatieve werkvormen zijn met elkaar verweven en brengen de kinderen in beweging. Inspiratie
om meteen de volgende dag met je
groep te doen!
Irma Smegen is theaterdocent, leerkracht en mindfulnesstrainer. Ze werkte
onder andere als kleuterjuf en pabodocent en inspireert nu vooral collega’s
door boeken te schrijven en trainingen
te geven. www.speeljewijs.com /
www.speleninstilte.nl

4. LEZING: OUDERS EN SCHOOL IN
BEWEGING: HET KLEUTERPORTFOLIO

Peter de Vries
Ouders in het onderwijs zijn net elektrische fietsen: je moet als leerkracht nog
steeds zelf fietsen, maar het gaat wel
een stuk makkelijker. Het kleuterportfolio geeft niet alleen een mooi beeld van
de ontwikkeling van het kind, het houdt
de communicatie met én tussen volwassenen in beweging. De kleuter (maar ook
oudere kinderen) zorgen voor de verbinding tussen school en thuis wanneer het
portfolio niet alleen op school, maar ook
thuis wordt gevuld.
Peter de Vries is zelfstandig expert
ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet hij
promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Universiteit Utrecht. Hij
heeft verschillende boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan.
www.peterdevries.nu

5. WORKSHOP: KOM IN BEWEGING!
KANSEN VOOR SPELEND LEREN IN
GROEP 3 EN 4
Tessel van der Linde
Om de betrokkenheid en de motivatie
van kinderen in groep 3 en 4 te vergroten is er meer nodig dan het werken
achter tafels en in werkboekjes. In deze
workshop laat Tessel van der Linde zien
hoe je kinderen in de middenbouw door
middel van thematisch spelend leren
kan uitdagen tot kennis over de wereld
en betekenisvolle toegepaste creatieve
taalopdrachten.
Tessel van der Linde begeleidt leerkrachten en schoolteams bij thematisch
spelend en onderzoekend leren van
groep 1 tot en met 8. Zij biedt daarbij
thema’s aan die gericht zijn op spelend
en onderzoekend leren, wereldoriëntatie
en taal.
http://tesselvanderlinde.nl

6. LEZING: ZIJN KINDEREN KLEINE
KUNSTENAARS?
Annet Weterings
Wat betekent het maken van beelden
voor kinderen (tekenen, kleien, knutselen, beelden uit boeken, muziek, rollenspel, filmpjes)? Wat is de rol van kunst
daarbij? En wat kan jouw rol zijn bij het
begeleiden van kinderen die beelden
maken? Ieder kind kijkt op zijn eigen
manier naar de wereld. Het is de kunst
om kinderen niet jouw kant-en-klare
beeld van de wereld te geven, maar ze
hun eigen wereld te laten maken, zoals
zij die door hun ogen zien. Waarbij kijken

naar kunst een stimulans is voor kinderen om hun eigen beeld weer te geven.
Want elke kunstenaar is anders. Elk kind
ook! In deze presentatie hoor en zie je
hoe kinderen zelf in beweging komen:
prikkel hun fantasie, heb vertrouwen
en laat ze onderzoeken. Maar kom ook
zelf in beweging door af te stappen
van voorgekookte voorbeelden, goede
vragen te stellen en de juiste materialen
aan te bieden.
Annet Weterings was kleuterleidster en
schreef voor de opleiding pedagogisch
medewerker. Ze verwoordde en verbeeldde een nieuwe kijk op het begeleiden van kinderen in het boek Begrijpen
met je handen.

7. WORKSHOP: WAT BEWEEGT DIT
KIND?

Nicole van Amelsvoort
Tijdens het observeren van een spelend
jong kind lijkt vaak maar één vraag centraal te staan: ‘Wat kan dit kind?’ Gericht
op meetbare, cognitieve doelen vergeten
we haast te kijken naar ontwikkelingsaspecten die juist zoveel meer vertellen
over een kind, zijn spel en zijn verhaal. In
deze workshop neem ik je, met behulp
van een kijkwijzer, mee in een spelobservatie waarbij je het kind echt ontmoet
door je te richten op de vraag: ‘Wat beweegt dit kind?’ Om optimaal te kunnen
oefenen met de kijkwijzer nodig ik je uit
om een kort filmpje van een spelend kind
mee te nemen.
Nicole van Amelsvoort (MEd EN) is
specialist Jonge kind en leerkracht in
groep 1-2. Daarnaast is zij rubriekauteur
bij HJK.

8. LEZING: EEN DOORGAANDE LIJN
ORGANISEREN MET EEN UNIT 1-2-3
Aafke Bouwman
Veel leerkrachten die werken met jonge
kinderen (van vier tot zeven jaar) vragen
zich af: in welke vorm organiseren we
het onderwijs aan het jonge kind om een
optimale ontwikkeling en doorstroom
van kinderen te bevorderen? Op basis
van welke visie doen we dat? Leerkrachten zijn op zoek naar organisatievormen
die bijdragen aan een ononderbroken
ontwikkeling. Een organisatievorm als
een unit 1-2-3 kan een antwoord zijn op
deze vragen.
In deze presentatie staan aanleiding,
visie en aspecten van de uitvoering van
een unit 1-2-3 centraal. Denk aan vragen
als: waarom een unit 1-2-3? Wat is het
verschil met een groep 1-2-3? Wat betekent unitonderwijs voor de leerkrachten,
kinderen, organisatie en inrichting van
de leeromgeving? Welke bijdrage levert
deze organisatievorm aan de doorstroom
naar groep 3? Heb je vragen? Mail ze
voorafgaand aan de presentatie naar:
a.bouwman@onderwijsadviseurs.com
Aafke Bouwman is zelfstandig adviseur,
trainer en coach met expertise het jonge
kind. Zij was jarenlang schoolleider,
onder andere van combinatiegroepen
2-3 en unit 1-3. Zij is coauteur van verschillende publicaties over het onderwijs
aan het jonge kind. Samen met Marije
Bakker schreef ze Vloeiend van groep 2
naar groep 3.

9. GROEPSDISCUSSIE: IN GESPREK
MET TWEE INSPECTEURS
Hermine van Hemert en
Christine Goedhart, onder leiding
van Robert Sikkes
In deze groepsdiscussie geven we je de
gelegenheid om in gesprek te gaan met
twee inspecteurs: Christine Goedhart
en Hermine van Hemert. Dat doen we
onder voorzitterschap van Robert Sikkes
(hoofdredacteur het Onderwijsblad).
Heb je vragen die je altijd al wilde stellen
aan een inspecteur, komt de inspectie
binnenkort op jouw school of wil je wel
eens weten wat die inspecteurs zoal
onderzoeken op je school? Doe dan mee
in deze discussie! De werkwijze van de
onderwijsinspectie en het onderzoekskader zijn daarbij het uitgangspunt. De
basis is altijd: goed onderwijs voor alle
kinderen. Als het gaat om inspectiewerk
en kleuteronderwijs, gaan we graag het
gesprek met je aan.
Hermine van Hemert en Christine Goedhart zijn beiden inspecteur voor primair
onderwijs en voor- en vroegschoolse
educatie (VVE). Eerder werkten zij onder
andere als basisschoolleerkracht, onderzoeker, adviseur/coach en nascholer.
www.onderwijsinspectie.nl

10. LEZING: IN BEWEGING KOMEN
VOOR DE SOCIAAL-EMOTIONELE
ONTWIKKELING VAN HOOGBEGAAFDE KINDEREN
Nathalie van Kordelaar
In de afgelopen jaren is er steeds meer
aandacht gekomen voor de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.
Meer scholen krijgen interventies op
didactisch gebied voor deze doelgroep
steeds beter in de vingers. Om een stap
verder te gaan en nóg meer te kunnen
betekenen voor deze kinderen is het tijd
om te kijken naar de ondersteuningsbehoeften in bredere zin. Wat kunnen we
voor deze doelgroep betekenen op het
gebied van de sociale en de emotionele
ontwikkeling? Wat is overeenkomstig
met gangbare interventies op dit gebied
en wat dient echt ánders aangeboden te
worden en waarom?
Nathalie van Kordelaar is orthopedagoog-generalist en heeft ruim 20 jaar
ervaring in het werken met kinderen
met speciale ondersteuningsbehoeften binnen het speciaal onderwijs. Zij is
specialist Hoogbegaafdheid en is bezig
met een promotieonderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling bij hoogbegaafde kinderen.
www.incontexto.nl

11. WORKSHOP: SPEL IN BEWEGING: LAAT VOORAL DE LEERKRACHT
MEEBEWEGEN EN MEESPELEN
Kobi Wanningen
Leerkrachten in de onderbouw zien
steeds beter dat het spelen van jonge
kinderen het fundament is voor het
leren. Dit ondersteunen ze graag en met
enthousiasme in hun lokaal en in hun
groep. Echter actief zelf meespelen op
zo’n manier dat het geen lesje wordt
en dan vooral in de hoeken meespelen waarbij er al spelende ervaringen
worden uitgewisseld en opgedaan, is
voor veel leerkrachten een moeilijke
opdracht. In deze workshop gaan we met
deze vragen aan de slag: hoe speel ik
mee? Hoe kan ik kinderen volgen en toch
door middel van mijn interactie met hen

ontdek- en leerervaringen in het spel
verwerken? Het wordt een actieve en
uitwisselende workshop met veel ruimte
voor het opdoen van een spelervaring
en uitwisseling over de eigen praktijkervaringen.
Kobi Wanningen is zelfstandig adviseur
in ontwikkeling en educatie van het
jonge kind. Ze is gedreven en gepassioneerd, met spel als eerste expertise.
Kinderen hebben haar hart en kinderen
met speciale vragen hebben daarin een
speciale plek.

Tweede ronde 13.00 – 14.15 uur

12. LEZING: SUPERHELDEN,
PRINSESSEN EN SLECHTERIKEN

13. WORKSHOP: SPELEN EN
BEWEGEN: DE TOEKOMST VAN
ONDERWIJS VOOR HET JONGE KIND

Jenthe Baeyens
Tijdens deze sessie gaan we kijken hoe
je het doen-alsof in het vrije spel van
jonge kinderen alle ruimte kunt geven
die het verdient. Ik laat zien hoe je het
fantasiespel kunt waarderen en verdiepen door te durven loslaten en mee
te gaan in de magische wereld van het
kind. Bijvoorbeeld door een speelplek in
te richten met open materialen die van
alles kunnen zijn. Op deze manier creëer
je heel bewust de mogelijkheid voor
kinderen om zelf hun spel vorm te geven
vanuit hun eigen verhalen, met alle ruimte voor fantasie, creativiteit en onafhankelijkheid. Met veel ruimte voor vragen,
voor iedereen die interesse heeft in het
fantasiespel en het vrije spel van jonge
kinderen buiten de gebaande paden van
het doelgericht en opbrengstgericht
werken.
Jenthe Baeyens is pedagoog met als
specialisatie jonge kind & spel. Ze is
werkzaam als kleuterleerkracht en
auteur van Het begint met kijken en
luisteren.
www.jenthe-baeyens.nl

Lenneke Gentle
Terug naar het DNA: Waarom bieden we
onderwijs aan in Nederland? Waarom
is er ooit bedacht dat kinderen op een
stoel achter een tafel moeten zitten?
Kinderen zijn in essentie beweging: hoe
bewegen we vanuit de zitcultuur naar
de bewegende, spelende, ervarende cultuur? Wat doen spel en beweging met je
brein en welzijn? In deze workshop verkennen we speels de mogelijkheden, kijken we naar de inrichting van het lokaal
en leer je omgaan met de muziekdatabase. Na de workshop krijg je toegang tot
de landelijke database om beweegideeën
te maken en uit te wisselen. Spring op;
speel mee! De workshop is ook interessant voor pedagogisch medewerkers in
verband met de doorgaande leerlijn.
Lenneke Gentle ontwerpt creatief
bewegend leren-lesstof en werkt online
en offline samen met basisonderwijs en
kinderopvang. Bewegend leren is beter
leren!
www.studioswing.nl

14. WORKSHOP: GEZONDHEID:
HOE HOUDT EEN KIND BALANS IN
SPELEN EN LEREN?
Ben Semmekrot
In de vorm van een workshop wil ik het
hebben over wat er nodig is bij het jonge
kind om in balans te blijven. Op welke
manier kun je ertoe bijdragen dat een
kind goed in zijn of haar vel zit? Welke
stressfactoren zijn er om rekening mee
te houden? Wat zijn de symptomen dat
een kind aan (te) veel stress blootstaat?
Wat kunnen we doen om stressfactoren
te verminderen en te zorgen dat een
kind in balans blijft? Hierover zou ik met
de groep van gedachten willen wisselen
op zo’n manier dat zij van mij wat kunnen
leren en ik van hen wat kan leren.
Ben Semmekrot is kinderarts in het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te
Nijmegen en houdt zich bezig met kinderen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral
met pasgeborenen, vroeggeborenen en
jonge kinderen.

15. WORKSHOP: SPELEND DE
WERELD ONTDEKKEN

Gerry Nouwens en
Wilna van den Heuvel
Kinderen spelen! Kijk rond en je ziet spelende kinderen. Vanaf zeer jonge leeftijd
zijn kinderen, overal op de wereld, op
zoek naar een vorm van spel. Spel staat
ook in relatie met veel ontwikkelingsgebieden en we zien dan ook dat spel vaak
gebruikt wordt om deze ontwikkelingen
te stimuleren. Maar wat als een kind niet
‘speelt’? Als een kind veel rondkijkt of

met spelmateriaal manipuleert?
In deze workshop gaan we kijken hoe
de algemene spelontwikkeling eruitziet
en wat je zelf kunt doen om het kind te
ondersteunen bij zijn spel.
Gerry Nouwens werkt als docent, coördinator en studieloopbaanbegeleider bij
de voltijd bachelor Ecologische Pedagogiek en als docent bij de opleiding Spelagogiek aan Hogeschool Utrecht. Wilna
van den Heuvel werkt als programmaleider, docent, supervisor en coach bij de
opleidingen speltherapie en spelagogiek
en bij de bachelor Social Work aan
Hogeschool Utrecht.

16. WORKSHOP: REKENEN OP SPEL
Marieke Tjallema, Annerieke Boland
en Henk Logtenberg
Rekenen-wiskunde staat vaak als aparte
activiteit op het dagprogramma in de
voorschool en groep 1-2. In een kleine of
grote kring wordt gewerkt aan een rekenactiviteit uit de methode of VVE-programma. Samen met leerkrachten en
pedagogisch medewerkers hebben we
onderzocht of dat ook anders kan. Immers, bij het buitenspelen, in manipulerend spel, rollenspel of constructiespel,
raken kinderen regelmatig geboeid door
wiskundig handelen. Ook lopen kinderen
dagelijks tegen wiskundige vragen en
problemen aan. Hoe kun je als professional meebewegen met deze spontane
momenten? Welke rol speelt taal daarin?
In een praktische workshop leer je vrij
spel te bekijken door een wiskundebril.
Marieke Tjallema is expert voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) en Jonge
kind aan de Marnix Academie.
Annerieke Boland is lector Jonge kind
aan Hogeschool iPabo. Henk Logtenberg

is expert rekenen-wiskunde aan de Marnix Academie.

17. WORKSHOP: LOOSE PARTS EN
BOUWMATERIAAL: BEWOGEN
VERHALEN
Brechje Verhelle en Marga van Gijn
Met loose parts of bouwmateriaal gaan
kinderen een eigen verhaal spelen. Deze
materialen kunnen kinderen inspireren
en ondersteunen om een verhaallijn te
bedenken en de rolverdeling te bepalen.
Kinderen zijn verhalenvertellers als de
leerkracht de regie geeft aan het kind.
Hij/zij beweegt mee met het kind en sluit
aan op de manier waarop ze de wereld
zien en beleven. In deze workshop bieden we handreikingen om samen met het
kind spelverhalen op te bouwen en te
verdiepen. Door praktijkvoorbeelden van
de bouwhoek of met loose parts kom
je op ideeën om er morgen mee aan de
slag te gaan!
Brechje Verhelle is Master EN specialist
Jonge Kind. Marga van Gijn is Master EN
specialist Jonge Kind en Hoogbegaafdheid. Beiden geven les aan groep 1-2 op
een school die werkt volgens de principes van Ervaringsgericht Onderwijs.

18. WORKSHOP: WAT IS JOUW
SPEELRUIMTE BIJ HET VOLGEN
VAN JE KLEUTERS?

Simone ten Vaarwerk
Jonge kinderen zijn continu in beweging
en ontwikkeling. Het is belangrijk dat
leerkrachten van groep 1-2 en intern begeleiders met elkaar bespreken wat hun
visie is op het volgen van de ontwikkeling

van kleuters en samen daar een beleid
over ontwikkelen. Binnen de kaders van
de regel- en wetgeving is er (speel)ruimte om je eigen keuzes ten aanzien van
het gebruik van observatie-instrumenten
te maken. Aan de hand van de placemat
‘Visie en beleid’ met 10 bespreekpunten
gaan we in gesprek over hoe jij en je
collega’s hieraan richting kunnen geven.
Verder spelen we een ‘mini- escape’: via
dit spel krijg je in 10 minuten een inkijkje
in het observatie-instrument ‘Kleuter
in beeld’, waarbij er ruimte is voor het
stellen van vragen hierover.
Simone ten Vaarwerk is werkzaam bij
Cito als adviseur primair onderwijs.
Voordat zij bij Cito kwam, werkte zij
jarenlang als leerkracht in groep 1-2.
www.cito.nl/onderwijs/primaironderwijs/kleuters

19. WORKSHOP: THEMATISCH
BETEKENISVOL EN SPELEND LEREN;
OOK IN HET SPEELLOKAAL
Theo de Groot en Renske Pals
Betekenisvol en spelend leren zijn de
kernwaarden voor onderwijs aan het
jonge kind. In de klas heb je een prachtig
thema uitgewerkt en zijn de kinderen
volop bezig met bijvoorbeeld het ontwikkelen van de woordenschat die bij dit
thema past. Maar hoe zorg je nu dat het
thema tijdens je lessen in de speelzaal/
gymzaal ook tot leven komt? De naam
van het congres ‘Spel in beweging’ geeft
het al aan. Tijdens deze workshop krijg
je theoretische kaders én praktische
handvatten hoe je tijdens je les bewegingsonderwijs de thema’s die je in de
klas gebruikt ook tot leven kunt laten
komen! Tips en tools die je de volgende
dag in de praktijk kunt gebruiken.

Theo de Groot is opleidingsdocent bewegingsonderwijs, psycholoog, eigenaar
van THEMA – spelen met gedrag, en
medeauteur van Beter spelen en bewegen met kleuters. Renske Pals is docent
bewegingsonderwijs en pedagogiek aan
de pabo van Avans Hogeschool in Breda,
redactielid van HJK en medeauteur van
Bewegingsonderwijs met kleuters.
www.beterspelenenbewegenmet
kleuters.nl

20. WORKSHOP: BEWEEG MEE
VAN SPELEND LEREN NAAR LEREND
SPELEN
Lisanne Quinten
In deze workshop toon ik aan wat het
verschil is tussen spelend leren en lerend
spelen. Aan de hand van enkele theoretische modellen laat ik zien op welke
manier je ruimte in je programma krijgt
voor spelen. Je maakt kritische keuzes in
jouw onderwijsaanbod door jouw methode ontwikkelingsgericht in te zetten. Op
die manier onderbouw én ervaar je dat
spelen de motor voor de totale ontwikkeling van het jonge kind is. Na deze
workshop weet je hoe je zelf in beweging
moet komen en hoe spel in jouw onderbouwgroep als context kan dienen.
Lisanne Quinten (MEd) is redactielid van
HJK, leerkracht in groep 2-3 en specialist Jonge kind op speelleercentrum De
Oversteek in Liempde.

21. LEZING: IN ACTIE VOOR RIJK
BUITENSPEL!
Laura Minderhoud
Wat gebeurt er tijdens het buitenspelen?
Wat doen de groepjes en hoe laveren
daar de kinderen tussendoor die niet zo
vaak samenspelen of tot spel kunnen
komen? Wat kan jij doen om het spel in
beweging te krijgen? In deze interactieve
bijeenkomst leren we hoe je op team- en
klassenniveau, theoretisch en praktisch,
de kwaliteit van het buitenspel kan verhogen of verdiepen.
Misschien wil jij of je team een casus
bespreken? Zet je verhaal in vijf zinnen
op papier en neem het mee. Beschrijf
om wie/waarover het gaat, wat je wilt
bereiken en welke vragen je hebt.
Laura Minderhoud heeft zich, als
ortho- en klinisch pedagoog en natuurliefhebber, gespecialiseerd in het belang
van natuur voor de ontwikkeling en het
welzijn van kinderen.
www.kind-en-natuur.nl

Derde ronde 14.45 – 16.00 uur

22. WORKSHOP: SPELEN VERSUS
WERKDRUK
Meintje Spijker
Hoe hou je jezelf aan het spelen als
leerkracht en pas je voor werkdruk? Uit
onderzoek (Brené Brown) blijkt dat spelen en rusten net zo belangrijk zijn als
eten, drinken en slapen. Volgens Brown
is het tijd om uitputting als statussymbool en productiviteit als maatstaf voor
eigenwaarde los te laten. Het tegengestelde van spelen is uitgeblust zijn. Als
we onze behoefte aan spelen respecteren, verandert dat de manier waarop we
werken compleet. Hoe kunnen we deze
visie, waar ik achtersta, vertalen naar de
onderwijspraktijk?
Meintje Spijker is hybride ontwikkelleerkracht gespecialiseerd in het (speciale)
jonge kind en belevingsmanager bij het
HR-bedrijf Nolost Capital, dat mensgericht werkt met als motto: Feeling Good,
Working Better.

23. LEZING: DE HERSENEN VAN
EEN KLEUTER: HERSENEN IN
AANBOUW
André Rietman
In deze bijeenkomst wordt gesproken
over wat een kleuter zo anders maakt
dan kinderen die jonger of ouder zijn.
Er wordt op een neuropsychologische

en praktische manier gesproken over
de ontwikkeling van het kleuterbrein.
Van het nut van spel tot aan de vroege
ontwikkeling van executieve functies,
ook bij de minder typisch ontwikkelende
kinderen.
André Rietman werkt als gezondheidszorg-psycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog in het Erasmus MC, Sophia
kinderziekenhuis. Hij werkt met ouders
en kinderen en doet wetenschappelijk
onderzoek naar kinderen met erfelijke
en aangeboren aandoeningen.

24. LEZING: BULT OP JE HOOFD,
SCHAAFWOND OP JE KNIE…? GOED
GESPEELD!
Martin Hup
Het kunnen aangaan van risico in hun spel
is voor kinderen essentieel. De meerwaarde van ‘risky play’ is onderbouwd
voor onder meer het bevorderen van
zelfvertrouwen, autonomie, creativiteit
en veerkracht, en het vermindert de kans
op angststoornissen. Professionals die
met jonge kinderen werken hebben vaak
dilemma’s bij het faciliteren van risicovol
spelen. In deze interactieve lezing wordt
de theorie en meerwaarde van risicospel
toegelicht. Er wordt besproken welke
belemmeringen in de praktijk worden
ervaren en hoe je hiermee kunt omgaan.
Met praktijkvoorbeelden wordt getoond
dat kinderen meer kunnen dan we denken
en dat risicovol spelen met eenvoudige
middelen kan worden gestimuleerd.

Martin Hup is directeur en oprichter van
natuurspeeltuin Het Woeste Westen in
Amsterdam. Met een achtergrond van
natuur- en milieueducatie en docent biologie heeft hij zich de afgelopen 10 jaar
ontwikkeld tot speelspecialist.
www.woestewesten.nl

25. WORKSHOP: PLAYING-2-

GETHER: EEN POSITIEVE RELATIE
MET ALLE KINDEREN

Annerieke Boland en Ineke Oenema
Iedere leerkracht weet hoe belangrijk het
is om een positieve relatie op te bouwen
met elk kind. Toch lukt dat niet altijd
zo gemakkelijk. In het project ‘Playing2-gether in class’ hebben leerkrachten
in vier verschillende landen een voor
hen moeizame relatie met een of meer
kleuters in hun groep verbeterd door
positieve interacties te creëren in vrij
spel. Ben je benieuwd naar wat ze deden
en hoe de relaties veranderden van een
neergaande naar een opwaartse spiraal?
We werken met authentieke voorbeelden
op beeld en je krijgt concrete handvatten die je zelf in kunt zetten in je groep.
Annerieke Boland is Lector jonge kind
aan Hogeschool iPabo in Amsterdam/
Alkmaar. Ineke Oenema is Lector Early
Childhood aan NHL Stenden Hogeschool
Leeuwarden/Groningen.

26. WORKSHOP: ONTWERPEND EN
ONTDEKKEND SPEL IN BEWEGING

Nanda Zonjee en Edith Louman
Het jonge kind leert en speelt met zijn
hele lijf en niet in deelgebieden, zo ook
met techniek. Door eigen ervaringen

ontdekt en ervaart de leerling de wereld
om zich heen. Hoe kan je met de onderbouw ontdekkend en ontwerpend spelen
en leren met name gericht op techniekonderwijs, hands-on, mind-on? Hoe
pak je het aan in je klas, hoe organiseer
je het en hoe werk je aan de doelen?
Al deze onderwerpen komen in de
workshop aan de orde. Ook krijg je tips
hoe je aan materiaal komt en ideeën
voor activiteiten die de nieuwsgierigheid
van de kinderen oproept, waardoor ze
zelf ontdekkend en ontwerpend gaan
speel(leren).
Nanda Zonjee is leerkracht groep 1-2 in
Heiloo, techniek coördinator en mede
auteur van de map Ontdekkend en
ontwerpend spelen. Edith Louman is
docent Natuurkunde aan Hogeschool
iPabo, nascholingsdocent Wetenschap
en technologie-opleiding, initiatiefneemster en auteur van de map Ontdekkend
en ontwerpend spelen.

27. WORKSHOP: SPEL IN
BEWEGING MET MEDIA?
Denise Bontje
Jonge kinderen komen vanzelf in beweging door de verhalen die ze horen. Ze
spelen verhalen na en gaan zelf dingen
uitproberen, maar ze moeten daar dan
wel de ruimte voor krijgen. Letterlijk en
figuurlijk. Vind je het lastig om die ruimte
te bieden en ben je nieuwsgierig naar de
verbinding met media? Laat je dan inspireren tijdens de sessie ‘Spel in beweging
met media?’. Kom naar de sessie en doe
mee!
Denise Bontje is opgeleid tot taalkundige en theatermaker. Als DmaakthetBont
schudt ze de boel graag een beetje op
om een frisse, gezonde kijk op (voor)

lezen, kijken en spelen met media te
creëren bij professionals.
www.dmaakthetbont.nl

28. WORKSHOP: OPBOUWEN VAN
VERHALEN IN REGISSEREND SPEL
Hermien de Waard
… Sofie heeft met haar ene hand
Little Pony vast en met de andere laat
ze Barbie op de pony staan. ‘La, la, jij zit
op het paardje’, zingt Sofie en ze laat het
paardje omhoog springen …
Sofie speelt regisserend spel. In dit spel
geven kinderen verschillende materialen als blokjes, stokjes, autootjes een
functie en de poppetjes een rol. Hierbij
hebben zij aandacht voor het uitvoeren
van handelingen met de daarbij horende taal. Geleidelijk aan bouwen ze een
spelverhaal op waarvan zij de regisseur
zijn. In deze workshop kijken we hoe de
professional dit spel kan ondersteunen
en samen met kinderen verhalen kan
opbouwen en uitdiepen.
Hermien de Waard is als nascholer en
onderwijsontwikkelaar werkzaam bij
de Activiteit, landelijke centrum voor
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Haar
specialisatie is ‘Het jonge kind’.

29. WORKSHOP: SPELENDERWIJS
ENGELS LEREN

Ellen Scholten
Wil jij je kinderen Engels bieden, maar
heb je nog geen idee hoe je dat moet
doen? Kom dan naar de workshop
‘Spelenderwijs Engels leren’. Tijdens
deze workshop krijg je uitleg over een
goede manier van het aanbieden van een

nieuwe taal met Total Physical Response
(TPR). Met deze manier boots je de manier na waarop kinderen hun moedertaal
leren: vriendelijk gebiedende wijs gecombineerd met doen. Bij deze workshop is
het aantal jaren ervaring niet van belang;
wel van belang is dat je nog niet veel
ervaring hebt met het lesgeven in het
Engels.
Ellen Scholten is 23 jaar werkzaam in het
primair onderwijs. Ze is specialist Engels
en heeft met behulp van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een methodiek
gemaakt voor Engels vanaf groep 1.
Daarnaast is ze hoofdbestuurder van de
Algemene Onderwijsbond.

30. WORKSHOP: SPEL EN TAAL
Levineke van der Meer
‘Buitenspelen met zand en water…; een
modderbaan maken en daar dwars
doorheen gaan, maar ook proberen
droog over te komen door over de baan
een ladder te leggen en daar voorzichtig
overheen te lopen’. Spannende buitenspelactiviteiten dagen kinderen uit
om taal te gebruiken; ‘Pas op…, zo kun
je er niet over…, maar hier wel.’ In deze
workshop kijken we heel precies naar de
kansen voor taalontwikkeling bij dit ‘risky
play’. Welke taal ontstaat spontaan en
op welke manier kunnen we als volwassenen de taalontwikkeling bij dit spel
versterken? Spanning in spel; een mooie
kans om te spelen met taal!
Levineke van der Meer is als nascholer en
onderwijsontwikkelaar werkzaam bij de
Activiteit, landelijke centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Samen met
pedagogisch medewerkers, leerkrachten,
teams en directies wil zij spel een duidelijke plek in het onderwijs geven.

31. WORKSHOP: COLLEGA’S IN
BEWEGING
Marianne de Wit-Polet
In spel is zoveel te leren. Ervaar in deze
workshop weer het gevoel waarom
lerend spelen volgens jou voor jonge kinderen zo belangrijk is. Hoe krijg je daarbij
je collega’s mee in jouw flow om spel
betekenisvol in te zetten voor kinderen
tot en met groep 4? Of hoe neem je
jouw team mee om het onderwijs meer
spelend vorm te geven?
Ga na deze workshop de uitdaging aan
om binnen je eigen praktijk collega’s
voor spel in beweging te krijgen, zodat
ook zij de betrokkenheid van kinderen
ervaren tijdens hun spel en kunnen zien
hoeveel kinderen dan leren.
Marianne de Wit-Polet deelt als specialist Jonge kind met ervaring binnen het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs graag
haar passie voor lerend spelen door
jonge kinderen.
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