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Ik heb een verhaal
Opbouwen van verhalen in regisserend spel

… 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 met  aandacht voor uitvoeren van handelingen met 
bijbehorende 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. 

https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2021/02/Programmaboek-Jonge-Kind.pdf



Waar hebben we het over?

Spelverhalen
Kinderen spelen verhalen en denken in verhalen, waarbij het gaat om het delen van informatie als een opeenvolging in handelingen
van tijd. Er is sprake van een tijdsverloop met een begin – midden- eind. Het begin is de aanleiding, het midden is de bedoeling of 
intentie en het eind is de oplossing. 
Dit denken in verhalen noemt Bruner ( 1990) de eerste vorm van denken. Het sluit aan bij het dagelijks leven van kinderen zoals 
bijvoorbeeld het eten van fruit. Kinderen maken dat zo vaak mee, dat ze de opeenvolgende handelingen en sensaties die dat oproept 
gaan herkennen. 
Wanneer kinderen ouder worden, verbinden ze allerlei nieuwe ervaringen aan hun scripts. Die raken steeds meer verankerd in het 
geheugen maar worden ook aangevuld of bijgesteld met nieuwe details of variaties. Er komen hele nieuwe scripts bij en geleidelijk 
raken verschillende scripts met elkaar verbonden tot verhalen die steeds langer en complexer worden. 

Opbouwen van verhalen in regisserend spel
Regisserend spel is spel met kleine materialen, zoals blokjes, materialen uit de natuur, poppetjes en speelgoed zoals lego, Playmobil 
of autootjes. Kinderen maken een decor van materialen en bouwen daar geleidelijk een spelverhaal mee op: ze geven verschillende 
functies aan de materialen en rollen aan de verschillende figuren. Doe laten ze handelingen uitvoeren en taal gebruiken. De kinderen 
zijn de regisseur. 
Bij de jongste kinderen zie vaak dat er nog geen sprake is van een echt verhaal met relaties tussen relaties maar zijn wel al kleine 
scripts zichtbaar. Een script is een opeenvolging van handelingen, die kinderen vaak in hun eentje uitvoeren en meerdere keren 
herhalen. Ook bij kleuters kunnen scripts nog regelmatig zichtbaar zijn. 

Bron:
Spelen en leren op school 
Red. M. Dobber en B. van  Oers
Van Gorcum 2018
9789023252153



The Brontes

Hoe maken de zusjes Bronte hun eerste verhalen

- Welke materialen gebruiken zij 

- Waar gaan de verhalen over

- Waar speelt het zich af

- Om welke personages gaat het

- Wat doen die

https://progressive-
audio.lwc.vrtcdn.be/content/2018/08/30/31_Podcast_The_Brontes_aflevering_1_2018
0830071413_ondemand_128.mp3?download=1

Fragment: 2.00 – 3.50 

https://progressive-audio.lwc.vrtcdn.be/content/2018/08/30/31_Podcast_The_Brontes_aflevering_1_20180830071413_ondemand_128.mp3?download=1


Het verhaal van de kinderen

- Ruimte voor de ervaringen en kennis van de kinderen
- Herkennen en creëren voor interessante vragen en kwesties 
- Variatie in materialen

. Materialen uit de echte wereld
Notitieblokjes, pennen…

. Materialen die van alles kunnen zijn
Blokjes, stokjes, lapjes, knopen…

. Eenduidige materialen
Playmobilpoppetjes, auto’s, My little ponies



In beeld
Wij werken bij de dierenarts

Om welk verhaal gaat het?
Begin – Midden – Eind 

Om welke materialen gaat het







Wij werken bij het tuincentrum







Boodschappenlijst

✓ playmobil 
poppetjes

✓ kleine beestjes

✓ autootjes

✓ materialen die 
van alles kunnen 
zijn 
knopen, lapjes 
stof, kurken, 
papier…

✓ klein 
bouwmateriaal

Aan de slag
Zelf ervaren

Pak de spullen die je hebt verzameld 

• Speel met de materialen jouw verhaal
Laat je fantasie los gaan, 
- Wat is het eerste verhaal dat bij je opkomt
- Wat is het begin

De aanleiding

- Midden
Wat is de bedoeling, de intentie

- Einde
Wat is de oplossing

Boodschappenlijst

✓ playmobil poppetjes

✓ kleine beestjes

✓ autootjes

✓ materialen die van alles kunnen zijn 
knopen, lapjes stof, kurken, papier…

✓ klein bouwmateriaal
blokjes, lego …

✓ schrijfmaterialen

✓ Je favoriete prentenboek



Rol van de professional
bij het opbouwen van spelverhalen in regisserend spel 

De professional als meerwetende partner.

In het spelen van spelverhalen in regisserend spel leren kinderen 
doordat ze op zoek gaan naar antwoorden op persoonlijke vragen en 
behoeften die in het spel ontstaan. 

Wanneer de kinderen in hun spel nieuwe stappen willen zetten is de 
professional de meerwetende partner, die de kinderen helpt richting 
te geven aan motieven en denkprocessen te verdiepen en verbreden. 



Anita: De dieren in het bos
Ontwerp

• Activiteit:
Regisserend spel. De dieren in het bos

• Materialen
Kunffelkonijn, egel, mol
Bladeren , takken, 
Doos, lampje

• Doelen:
- Samen spelen – samen werken
Zich gemakkelijk bij het spel van anderen voegen. 

Aandacht hebben voor ideeën en wensen
van de ander.

- Communiceren
Verbale en non verbaal communiceren met de ander.

• Rol van de professional
- Verkennen

Tijd en ruimte geven aan de verhalen van de kinderen
- Verbinden

Aansluiten bij de verhalen van de kinderen en de 
kinderen onderling met elkaar verbinden.

Meedoen als speelmaatje
- Verdiepen

Het spel op een hoger niveau brengen. Toevoegen van 
nieuwe

handelingen en taal. 
Meedoen als speelmaatje en regisseur 

Reflectie

• Activiteit
Welke verhaal wordt er gespeeld
Begin – Midden _einde

• Materialen
Dragen de materialen bij? En Hoe?

• Wat kan je zeggen over de doelen

• Wat kan je zeggen over de rol van de professional



Nu jij, aan de slag voor jouw praktijk

• Activiteit
Verhalen opbouwen in regisserend spel
Om welke verhalen, scripts gaat het 

• Kinderen
Met welke kinderen ga je aan de slag en wat hebben ze aan elkaar

• Doelen 
Welke doelen wil je halen
Kijk eventueel in: 
Cirkel van basisontwikkeling: https://i.pinimg.com/originals/0d/9b/62/0d9b6211f15edd08652b135726f05170.jpg
SLO doelen Jonge Kind: https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/doelen-jonge-kind/

• Rol van de professional
Hoe ga je de activiteit begeleiden
Verkennen – Verbinden - Verdiepen

https://i.pinimg.com/originals/0d/9b/62/0d9b6211f15edd08652b135726f05170.jpg


Bronnen

• Spelen en leren op school 
Red. M. Dobber en B. van  Oers
Van Gorcum 2018
ISBN 9789023252153

• Basisontwikkeling voor peuters en onderbouw
F. Janssen-vos en L. van der Meer
Van Gorcum 2017
ISBN 9789023255079

• Startblokken en Basisontwikkeling
Eén groep, veel verhalen! Geletterdheid bij 0 – 4 jarigen 
B. Pompert, I. Vingerhoets, H. de Waard De Activiteit 2019
ISBN 9789490639112 

• Regisserend spel en tweede taal verwerving
B. Pompert
Zone 2019. 3


