
Spel blijft in 

beweging
Thematisch betekenisvol en spelend 

leren, ook in het speellokaal

Welkom!



Aanvullende informatie

 Leuk dat je bij het congres 'Spel blijft in beweging' waren. We 
hopen dat je een interessante en inspirerende middag hebt 
gehad.

 Naar aanleiding van vragen die tijdens de workshop en na afloop 
van de presentatie in de chat werden gezet, zoals 'waar kunnen 
we meer lezen over de beweegtuinen?' en 'Is hier een methode 
van of een boek over?' hebben we enige aanvullende informatie 
in de houd out opgenomen.

 Over 'Beter spelen en bewegen met kleuters' 
(Bewegingsonderwijs met kleuters) hebben we een boek 
geschreven.

 www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl

 Ter info

 Een aantal foto's in deze hand out is aangepast in verband met de 
zichtbaarheid van de kinderen.

http://www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl


Artikelen over 
bewegingsonderwijs 
met kleuters

 De afgelopen tijd is er een ook serie artikelen 
verschenen over 'Beter spelen en bewegen met 
kleuters' waarin de beweegtuinen en andere 
facetten van het bewegingsonderwijs met kleuters 
besproken en toegelicht wordt.

 Deze serie van zes artikelen wordt gebundeld en 
is binnenkort te bekijken en gratis te downloaden 
als E-boek.

 De losse artikelen zijn nu al te lezen binnen 
de Facebook-groep 'Onderwijs in bewegen'.

 www.facebook.com/groups/494607781535750

 Vragen over Bewegingsonderwijs en kleuters, aarzel 
niet, we horen ze graag.

 Bedankt dat je erbij was !

 Renske Pals r.pals@avans.nl

 Theo de Groot Theo@spelenmetgedrag.nl

http://www.facebook.com/groups/494607781535750
mailto:r.pals@avans.nl
mailto:Theo@spelenmetgedrag.nl


Even voorstellen

 Theo de Groot

 Renske Pals



Inhoud workshop

 Theoretisch kader

 Kernwaarden leren van het jonge 

kind, waaronder het thematisch 
werken

 Tuintjes gebaseerd op een thema

 Leerkrachtvaardigheden

 Praktisch kader

 Hoe ga je de theorie toepassen in 

het speellokaal?

 Ontwerpen van tuintjes in 4-

tallen



Opzet

 Introductie (5 min)

 Eigen inbreng (5 min) 

 Theorie ontwikkeling jonge kind 
en doortrekken thema naar de 
speellokaal (5 minuten)

 Uiteen in break-outrooms om 
een tuintje te ontwerpen adhv
een thema (10 min)

 Kort resumé (5 min)

 Theorie leerkrachtvaardigheden 
(5 min)

 Afsluiten en ruimte voor vragen 



Activiteiten in overzicht



Doel workshop

Je leert verbinding maken tussen je klaslokaal en het 
speellokaal

Het bewust inzetten van de totale 
ontwikkelingsaspecten

Het thema doortrekken naar het speellokaal

Aanbieden van leerervaringen in verschillende 
contexten

Specifieke contexten vragen om specifieke 
vaardigheden



Kernwaarden 

jonge kind

 Zet in de chat:

 Schrijf kort op wat jij 
belangrijk vindt bij het 

ontwikkelingsproces van het 

jonge kind. 



Terugkoppeling

 Kort samenvatten wat er staat 

geschreven in de chat. 

 Hoe benader jij je onderwijs in 

het speellokaal? 



Kernwaarden 
ontwikkelingsproces 
jonge kind

 Betekenisvol en spelgericht (Janssen-Vos 
& Van der Meer, 2017)

 Hogere mentale functies krijgen 
betekenis in de sociaal-culturele context.

 Bijv. Wat gebeurt er allemaal op een 
kinderboerderij?

 Grip krijgen op de werkelijkheid en de 
vaardigheden en kennis die daarbij 
horen.

 Totale ontwikkelingsaspecten

 Ook in het speellokaal met 
bewegingsactiviteit in verschillende 
tuintjes (film)



Kernwaarden 

ontwikkelen 

jonge kind

We nemen je even mee…
 Wanneer je een kleuterklas binnen 

stapt, is direct zichtbaar welk thema de 

komende periode centraal staat.

 Maar….wanneer we dan in het 

speellokaal een kijkje nemen, dan lijkt 

het thema ineens verdwenen te zijn…

"Het spel is de meest wezenlijke bezigheid van 

het veilige kind met een wereld die alles nog

kan blijken te zijn" (Langeveld, 1972, p.56)



"In play,

the child is always behaving beyond his age, 

above his usual every day behavior; 

in play, he is, as it were, a head above himzelf.

Play contains in a concentrated form,

as in the focus of a magnifying glass, 

all developmental tendencies; 

it is as if the child tries to jump 

above his usual level."

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society

Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 102



Van klaslokaal naar 

speellokaal

 Vertrekkend vanuit de kernwaarden, verplaats 
je nu in het speellokaal 

 Speellokaal bij uitstek geschikt voor embodied 
cognition (Thema, 2020). Lijfelijk voelen wat 
je doet. Wat is ‘links van het kippenhok’ ? 

 Vertrekkend vanuit het thema, ‘wij gaan naar 
de kinderboerderij’ 

 Leerkracht wilt het spel ‘vos kom uit je 
hol’ spelen, maar tijdens de woorden van 
de kinderboerderij komt geen vos voor. 
Maar bijv. wel woorden als geitjes, 
schapen. Laat de spelvorm hetzelfde, 
maar gebruik de woorden dat de wolf de 
geitjes wilt gaan opeten.



Verbinden 

thema en 

tuintjes

Filmfragment klauteren

Filmfragment stoeien

Welke kansen zie je?

VVV-principe (Verbinden, 
Veranderen,Verzwaren)



Klauteren



Stoeien



Verbinden 

thema en 

tuintjes

Filmfragment klauteren

Filmfragment stoeien

Welke kansen zie je?

VVV-principe (Verbinden, 
Veranderen,Verzwaren)



Zelf aan de slag

 Je gaat uiteen in groepen.

 Ontwerp een tuintje gebaseerd op één van de thema’s 
die bij jullie op dit moment in de klas speelt middels de 
VVV-principes.

 BO-room 1/2/3: Klim- en klautertuintje (wandrek enz)

 BO-room 4/5/6: Speltuintje (schipper/kat en muis)

 BO-room 7/8/9: Tructuintje (rollen, handstand, enz)

 BO-room 10/11/12: Mik- en jongleertuintje 
(pittenzakjes, ballen)

 Na 10 minuten koppelen we weer plenair terug.



Terugkoppeling

 Terugkoppeling van de tuintjes. 
Jullie hebben deze ingericht 
aan de hand van je thema. 

 Wat heb je hiervoor nog meer 
nodig? Buiten de doorgaande 
leerlijnen van de grondvormen, 
het omvormen van 
spel/speel/beweegtuinen naar 
je thema

 Welke leerkrachtvaardigheden 
spelen hierbij een rol?



Leerkrachtvaardigheden

Torens (Loopt ‘t, leeft ‘t, lukt ‘t, 
laat ‘t)

Kennis van de 
leerlijnen/ontwikkelingsdoelen 

(verbinding maken)

Observeren 



Afsluiten en 

vragen

 Doel workshop behaald? 

 Hoe kijk je nu tegen je lessen 
aan in het speellokaal?

 Voel en zie je nu de kansen?

 Wat neem je mee naar jouw school?

 Ga je er iets mee doen?

 Vragen? 


