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Het programma van 9.00 tot 16.30 uur in vogelvlucht

Het Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK is hét congres voor de onderbouw. 
Voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. Op woensdag 28 september 
2022 is de 6e editie van dit succesvolle evenement. 

Het thema van deze editie is ‘Spelen met ruimte’. We hebben het dan over zowel de fysieke ruimte 

buiten en binnen, de ruimte die de professional heeft om zich te ontwikkelen, als de ruimte voor het 

kind.

We starten met de inspirerende lezing Kinderen zijn jonge wetenschappers van wetenschaps-

journalist Mark Mieras. 

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 de informatiemarkt bezoeken. Daar zie je de nieuwste materialen en methodes, 

en maak je kennis met deskundigen uit verschillende organisaties. Kijk op de website voor een 

actueel overzicht van alle sponsoren.

In de stand van HJK kun je in gesprek gaan met verschillende experts en krijg je de special  

‘HJK 50 jaar: Wij vieren feest, feest je mee?’ gratis mee naar huis! De AOb is ook ruim 

vertegenwoordigd met zijn onderwijsspecialisten om eventuele vragen over actuele  

onderwerpen te beantwoorden.

 

Spelen  
met ruimte
6e editie Landelijk congres Jonge kind AOb en HJK  
Spant! Bussum



Programmatijden
9.00-9.30 Inloop en koffie

9.30-10.30 Opening, lezing Mark Mieras

10.30-10.45 Pauze en zaalwissel

10.45-12.00 Eerste workshopronde

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Tweede workshopronde

14.15-14.45 Pauze en zaalwissel

14.45-16.00 Derde workshopronde

16.00-16.30 Slotborrel

Vraag de kosten terug op school
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.

Gebruik de uren voor individuele scholing
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 ook daar gebruik van!

Locatie en route
Het congres wordt gehouden in het Spant!, Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum.  

Voor de bereikbaarheid per auto of openbaar vervoer, bekijk de routebeschrijving:  

www.spantcongrescentrum.nl/over-ons/bezoekersinformatie

Prijs
Kortingsprijs leden AOb en abonnees HJK   € 215

Normale prijs     € 245

De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Aanmelden
Aanmelden kan via: www.aob.nl/jongekind 

Als je nog geen account hebt, maak dan een account aan. Leden van de AOb loggen in met het 

e-mailadres dat bij de AOb bekend is, de ledenprijs wordt automatisch berekend.

Abonnees van HJK geven hun abonneenummer op via het pijltje achter het e-mailadres op de 

pagina ‘Wie wil je inschrijven’.

Heb je vragen over het inschrijven? Stuur dan een e-mail naar congres@aob.nl  

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)

Er is rondom Spant! 

voldoende gratis 

parkeergelegenheid.

http://www.spantcongrescentrum.nl/over-ons/bezoekersinformatie/
http://www.aob.nl/jongekind
mailto:congres@aob.nl


Opening

9.00 uur   Inloop en koffie

9.30-10.30 uur Openingslezing: Kinderen zijn jonge wetenschappers

Mark Mieras
Kinderen experimenteren hun inzichten bij elkaar, en dat noemen we spelen. Daar hebben ze 

(letterlijk en figuurlijk) ruimte voor nodig. Maar, bieden we ze die ruimte wel binnen het onderwijs? 

Zijn wij eigenwijs genoeg om die ruimte te pakken of creëren in het dagschema? Samen met 

wetenschapsjournalist Mark Mieras duiken we tijdens het congres in de wonderlijke wereld van 

het ontluikende kinderbrein. Plezier, beweging, nieuwsgierigheid, verrassing en zelf ontdekken, 

dat is waar het om draait. Volwassenen hebben hierbij een sleutelrol: door een veilige, maar niet 

risicoloze speelruimte te scheppen en door te helpen om de aandacht te richten. Daarom is een 

open interactie zo belangrijk. Kinderen breng je groot met aandacht en (zelf)vertrouwen. Laat je 

inspireren tijdens deze openingslezing. 

Mark Mieras is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Hij is onder andere 

bekend door zijn bestsellers Ben ik dat? en Liefde en is een bevlogen en veel gevraagd spreker. Hij pleit 

voor meer ruimte op school voor het natuurlijke leergedrag van kinderen. www.mieras.nl 

“Plezier, beweging, nieuwsgierigheid, 

verrassing en zelf ontdekken,  

dat is waar het om draait.”

http://www.mieras.nl


Eerste ronde 10.45-12.00

1.1 Workshop: Ruimte voor ontdeksporen en speluitdagingen

Inge Schilders
Als wij altijd vertellen hoe de wereld in elkaar steekt, ontnemen we kinderen de ruimte om hem zelf te 

ontdekken en in te kleuren. In deze workshop gaan we aan de slag met ruimte bieden aan ontdekkend 

en onderzoekend leren. Wat vraagt het om de inbreng van het jonge kind te stimuleren en kinderen te 

activeren? Wat vraagt dit van jou en van de leeromgeving? We gaan aan de slag met ontdeksporen en 

ontwerpuitdagingen. Direct toepasbaar in je groep en hoge betrokkenheid is gegarandeerd.

Inge Schilders is twintig jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Vanuit haar uitgeverij Het Kleine 

Avontuur biedt ze sinds 2011 trainingen en tools om onderwijs en kinderopvang weer avontuurlijk 

te maken. www.hetkleineavontuur.nl

1.2 Workshop: Van thematisch werken naar thematiseren

Kobi Wanningen
Werken vanuit een thema wordt thematiseren als de aanpak en de uitvoering van onderwerpen uit 

het thema een gezamenlijk, actief en dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen 

is. Zo kom je tot verschillende activiteiten, die allemaal een relatie met het thema hebben. Kritisch 

nadenken op welke wijze de ruimte gebruikt wordt voor het thema is hierin een vanzelfsprekend 

onderdeel. 

Kobi Wanningen is zelfstandig adviseur en expert in ontwikkeling en educatie van het jonge kind. 

Ze begeleidt onderbouw- en kinderopvangteams in het werken vanuit een visie,  observeren van 

kinderen en aanbieden van spelbegeleiding. Ze is medeauteur van het boek Van thematisch werken 

naar thematiseren.

1.3 Workshop: Ruimte voor kindinitiatief

Annerieke Boland
Initiatief (leren) nemen is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van kinderen. Maar wat komt 

daar eigenlijk bij kijken? En waarom weet het ene kind zo snel wat het wil spelen en een ander 

kind niet? In deze workshop bekijken we op welke manieren je kinderen kunt ondersteunen om 

zelf keuzes te maken en initiatief te nemen. Zowel binnen spontaan of zelfstandig spel als binnen 

begeleid spel. Wat vraagt het van jou om ruimte te geven aan kindinitiatief, zowel in vaardigheden 

als in houding?

Annerieke Boland werkt als lector Jonge kind aan Hogeschool IPABO in Amsterdam en Alkmaar.  

Ze werkt daarnaast binnen het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind.
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1.4 Workshop: Zelfzorg binnen onderwijs, kan dat?

Maike Douglas
Je wilt alles tot in de puntjes perfect doen voor je klas. Maar daardoor werk je ook vaak in de 

avonden en op je vrije dagen. Er is weinig balans tussen school en thuis. Je to-dolijst wordt alleen 

maar voller, er komen zoveel taken op je af! Soms weet je niet waar je moet beginnen. Herken 

je dat? Je kunt zelf zorgen voor een betere balans door te leren voor jezelf op te komen, goed te 

plannen, focusmomenten te pakken en vaker nee te durven zeggen.

Maike Douglas is eigenaar van Jufmaike.nl, blogger, leerkracht, auteur van De gelukkige leraar en 

moeder van twee kinderen: een zevenjarige en een kleuter. Haar missie is leerkrachten helpen om 

goed onderwijs te kunnen geven.

1.5 Workshop: Natuurlijk gaan we naar buiten!

Janneke Hagenaar
De natuur is een rijke en door kinderen gewaardeerde speelleeromgeving, die de ontwikkeling 

ondersteunt. Natuur verdient daarom een vanzelfsprekende plaats in onderwijs en opvoeding. 

De ruimte, de natuur spreekt en draagt vragen aan om in actie te komen. De ruimte heeft invloed 

op het handelen van kinderen en is daarmee van invloed op het spel en het leren. Bij dit alles 

hoort bovendien de verwondering, die interesse wekt. De natuur roept vaak ontzag en respect op. 

Buiten; dé plek waar kinderen ravotten, avonturen beleven, vrijheid ervaren en plezier hebben, 

onderzoeken en leren. Waarom blijven zij binnen? 

Janneke Hagenaar (Bureau Hagenaar) is specialist jonge kind, onderzoeker en ontwikkelaar 

binnen kinderopvang en onderwijs. Ze is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Natuur en 

Kind Ontwikkeling en werkt als directeur bij Groen Cement.

1.6 Workshop: Fysieke ruimte: kansen voor motorische en algemene ontwikkeling

Cathy van Tuijl en Simone Soomers
In deze workshop staan we stil bij de vraag in hoeverre fysieke ruimte kansen biedt voor 

de ontwikkeling van de motoriek in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen. 

De centrale stelling is dat fysieke ruimte een essentiële, maar onvoldoende voorwaarde is 

om ontwikkelingskansen te bieden. Het gaat erom hoe de leerkracht de ruimte benut, welke 

activiteiten er plaatsvinden en hoe de leerkracht kinderen bij die activiteiten ondersteunt. Ideeën 

voor gerichter gebruik van de fysieke ruimte voor ontwikkelingsstimulering worden aangeboden. 

Simone Soomers is docent bewegen en motoriek, Jonge Kind Specialist bij de Academie Pedagogiek en 

Onderwijs (APO) van Saxion en coördinator Saxion Expertisecentrum Jonge Kind. Cathy van Tuijl is 

lector Gedrag- en Leerproblemen bij APO Saxion en universitair docent aan de Universiteit Utrecht.

http://www.jufmaike.nl


1.7 Workshop: Speel zangspelen!

Marja van Delden
Jonge kinderen ontdekken zichzelf en de ander in de ruimte waar ze spelen. Daar helpen 

zangspelen fantastisch bij en dat kan binnen en buiten. In deze workshop ga je zangspelen (her)

ontdekken, zoals: ‘Hinkel de pinkel’, ‘Sjok sjok sjok’, ‘Alles in de wind’. Door de combinatie van 

tekst, melodie en beweging krijg je een schat in handen om op alle momenten van de dag op een 

fantasievolle manier kinderen mee te nemen in de ruimte. Je leert welke opbouw je kunt gebruiken 

van peuter tot 7/8 jaar en kunt deze na afloop toepassen in de praktijk. We staan te popelen om met 

jou in de kring te gaan dansen en springen! 

Marja van Delden (Kommee) begon als leerkracht. Sinds 2010 geeft zij als onderwijsadviseur 

trainingen over buitenspelen. Ze was initiator en dacht mee bij het opzetten en realiseren van  

IKC De Proeftuin in Zwolle. www.kommee.com

1.8 Workshop: Ruimte om te spelen!

Wilna van den Heuvel
Spel en ruimte zijn onomstotelijk met elkaar verbonden. Als er geen (innerlijke) ruimte is, kun je 

niet spelen. Een voorwaarde om tot spelen te komen, is dus een veilige omgeving waar je vanuit 

vrijheid kunt handelen. Je voelt de ruimte om ‘buiten de lijntjes te kleuren’, want in spel kan alles, 

als speler heb je de regie. In deze workshop gaan we ervaren wat het betekent als je de regie hebt in 

spel, wat het betekent voor je zelfbeeld, je zelfvertrouwen en je welbevinden. 

Wilna van den Heuvel is spelagoog, docent/trainer en supervisor in een eigen praktijk en aan 

Hogeschool Utrecht. Ze is tevens programmaleider van de post bacheloropleiding Spelagogiek en 

de minor ‘Spelen, een serieuze zaak’. www.wilnavandenheuvel.com

1.9 Workshop: Spullen – daar gaan je handen van jeuken!

Inge Haarsma
Spullen: materialen die je als onderwijsprofessional kunt gebruiken bij alle activiteiten in jouw 

groep. Je koopt ze niet altijd bij de leermiddelenuitgever of speelgoedfabrikant. Het zijn materialen 

die passen bij de cultuur en interesses van alle kinderen in de groep. Ze stimuleren tot spel en 

onderzoek en zetten daarmee kinderen én professionals aan tot handelen. Tijdens deze workshop 

duiken we een stukje theorie in: onderwijzen en leren met spullen vanuit de activiteitstheorie. 

Vervolgens bekijken we een mooie praktijk en gaan we kort zelf aan de slag. Je verlaat de 

workshop met inspiratie voor je eigen groep. 

Inge Haarsma is auteur van Het Spullenboek en nascholer/directeur bij De Activiteit –  

Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

http://www.kommee.com
http://www.wilnavandenheuvel.com


1.10 Workshop: Creëer ruimte om te (leren) bewegen 

Saskia Sap 
Ruimte maken voor wat kinderen graag doen. Met stip op 1 vinden we hier natuurlijk bewegen en 

spelen. Hoe zorg je dat je elke dag een creatief beweegidee paraat hebt? In deze workshop krijg 

je eerst een korte theoretische achtergrond op het gebied van bewegen en daarna leer je om de 

bewegende kinderen in jouw groep centraal te stellen en met themamaterialen die je al hebt liggen 

lekker aan de slag te gaan. Als regisseur daag je de kinderen uit en zij krijgen ruimte om lekker te 

bewegen en te dansen. 

Saskia Sap is dansdocent en pedagoog. Ze werkt als docent pedagogiek & psychologie in het HBO en 

MBO en is gecertificeerd docent en co-trainer Taaldans® en Rekendans® voor het basisonderwijs. 

www.dansbrein.nl

“Daag de kinderen uit en zij krijgen ruimte 

om lekker te bewegen en te dansen.”

https://dansbrein.nl/


Tweede ronde 13.00-14.15

2.1 Workshop: Maak er wat van!

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 of 

zij geeft de ruimte aan het kind om er wat van te maken, om op eigen nieuwe ideeën te komen en 

plannen uit te voeren. We geven handreikingen om samen met het kind spelverhalen op te bouwen 

en te verdiepen. We laten praktijkvoorbeelden zien van spelen in de ruimte met deze materialen.  

Zo kom je op ideeën om er morgen mee aan de slag te gaan! 

Brechje is Master Educational Needs Specialist Jonge Kind (MEd). Marga is Master Educational 

Needs Specialist Jonge Kind en Hoogbegaafdheid (MEd). Beiden geven les aan groep 1/2 en 3/4 op 

scholen die werken volgens de principes van Ervaringsgericht Onderwijs.

2.2 Workshop: Groen is gezond!  

Ruth Pasternak
Wist je dat een slecht binnenmilieu op plek 2 staat als reden voor ziekteverzuim? Maar liefst  

90 procent van je tijd breng je binnen door. Je klaslokaal is dus een gouden plek. Hoe ‘speel’ je  

met de ruimte, zodat je duurzaam en gezond kunt lesgeven? Als leerkracht heb je veel impact.  

In deze workshop wisselen we ervaringen uit, delen we praktische inzichten en tips om je klas 

(nog) groener, gezonder en duurzamer te maken. Groen kun je doen! 

Ruth Pasternak is projectleider onderwijs bij Eco-Schools Nederland. Via training van leerkrachten, 

concrete lessen in de toolkit en inspiratiesessies helpt zij om duurzaamheid een vaste plek in het 

onderwijs te geven. www.eco-schools.nl

2.3 Workshop: Kun je daar nog iets meer over zeggen?

Sharisse van Driel en Marije Korevaar
Het interactief voorlezen van prentenboeken is een manier om de taalontwikkeling van jonge 

kinderen te stimuleren. Het voeren van een klassikaal gesprek over een prentenboek is echter 

niet altijd gemakkelijk. Tijdens de workshop laten we middels de principes van dialogische 

gespreksvoering zien hoe je tijdens het voorlezen meer ruimte kan geven aan de inbreng van de 

kinderen en zo tot betekenisvollere gesprekken komt. Je krijgt handvatten om het interactief 

voorlezen in je groep naar een hoger niveau te tillen. 

Sharisse van Driel is postdoc onderzoeker op het project ‘Praten over boeken’ bij de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Marije Korevaar is junior onderzoeker op het project ‘Praten over boeken’ 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam en staat 2,5 dag per week voor een kleutergroep.
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2.4 Lezing: Wat een fijne plek!

Wilma van Esch
Hoe leer je spelen met de ruimtes waarin je leeft en werkt met de kinderen die je zijn toevertrouwd? 

Hoe creëer je een veilige, uitnodigende en stimulerende basis waar kinderen zich vol zelf-

vertrouwen, creativiteit, verbeeldingskracht en ondernemingszin kunnen ontwikkelen? Via 

theorie, foto’s en korte filmpjes word je uitgenodigd na te denken wat voor jou en jouw kinderen 

kan werken. En hoe je een plek creëert waar jij je goed voelt en je kinderen optimaal kunnen spelen, 

ontdekken en groeien.

Wilma van Esch is procesbegeleider, auteur en spreker op het gebied van kindontwikkeling en 

pedagogisch leiderschap. Focus op welbevinden en betrokkenheid van kinderen én volwassenen. 

Verbindt pedagogische theorie aan dagelijkse praktijk en handelen. www.zevenmorgens.nl 

2.5 Workshop: De ruimte tussen woorden

Evelyn Sies
Gesproken taal, non-verbale taal en de taal van het gevoel, het komt allemaal samen in jouw 

communicatie met de kinderen. Hoe kun je spelen met taal, zodat er meer ruimte ontstaat? De 

juiste vragen maken ruimte voor verwondering, verbinding en verdieping. Maar ook voor meer 

zelfstandigheid, leergierigheid en initiatief. In deze workshop onderzoeken we de kracht van 

dit soort vragen. Als je dit toepast in je groep, zal er steeds meer ruimte ontstaan. Ruimte die de 

kinderen kunnen benutten voor hun natuurlijke leergierigheid. 

Evelyn Sies is onderwijstrainer en inspirator. Ze is altijd op zoek naar manieren om kinderen nóg 

meer ruimte te geven voor de ontwikkeling van hun mens-zijn.

2.6 Workshop: Van thematisch werken naar thematiseren

Kobi Wanningen
Werken vanuit een thema wordt thematiseren als de aanpak en de uitvoering van onderwerpen uit 

het thema een gezamenlijk, actief en dynamisch samenspel tussen de professional en de kinderen 

is. Zo kom je tot verschillende activiteiten, die allemaal een relatie met het thema hebben. Kritisch 

nadenken op welke wijze de ruimte gebruikt wordt voor het thema is hierin een vanzelfsprekend 

onderdeel. 

Kobi Wanningen is zelfstandig adviseur en expert in ontwikkeling en educatie van het jonge kind. 

Ze begeleidt onderbouw- en kinderopvangteams in het werken vanuit een visie,  observeren van 

kinderen en aanbieden van spelbegeleiding. Ze is medeauteur van het boek Van thematisch werken 

naar thematiseren.

http://www.zevenmorgens.nl


2.7 Workshop: De ruimte als derde pedagoog

Ineke Oenema-Mostert en Natasja de Kroon
Jij hebt in de groep hoeken opnieuw ingericht en er komt een kind naast je staan en zegt: ‘Je denkt 

toch niet dat wij daar gaan spelen?’ In deze workshop bekijken we op welke manier de ruimte 

als derde pedagoog helpt om een krachtige leeromgeving te creëren. Wat betekent dit voor de 

ontwikkeling en het leren van jonge kinderen (2-8 jaar) en voor jou als professional in de voor- en 

vroegschool? Theorie en praktijk gaan hand in hand. 

Ineke Oenema-Mostert is lector Early Childhood bij NHL Stenden Hogeschool. Belangrijke 

onderwerpen in haar wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en onderwijs zijn 

ontwikkeling en leren van jonge kinderen in samenhang met handelingsbekwaamheid van 

professionals in voor- en vroegschoolse organisaties. Natasja de Kroon werkt als docent 

Pedagogiek aan de PABO NHL Stenden en heeft haar eigen praktijk, waarin ze veel kinderen 

tegenkomt met wie ‘iets aan de hand is’. Vaak blijkt dan dat niet het kind het probleem is, maar de 

manier waarop wij met de kinderen omgaan.

2.8 Lezing: ‘Ik wil spelen’

Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen 
Wij gunnen jonge kinderen dat ze zich mogen ontwikkelen op een wijze die bij hen past zonder dat 

ze doorhebben hoe nadrukkelijk wij over hun schouder meekijken en hun ontwikkeling proberen 

te stimuleren. Dit vraagt een enorme professionaliteit van de groepsleider. Het is zeker niet ‘laat 

maar spelen’. De wijze waarop daarbij het kind, de volwassene en de krachtige leeromgeving 

samenwerken, biedt alle ruimte om te spelen. Als je deze interactieve lezing gevolgd hebt, weet jij 

precies uit te leggen wat het verschil is tussen ‘Ik wil spelen!’ en ‘Laat maar spelen!’

Anite en Ingrid zijn al geruime tijd werkzaam binnen onderwijs en kinderopvang in zeer 

uiteenlopende functies. Samen zijn zij eigenaar van HetKan! en auteurs van het boek ‘Ik wil spelen!’. 

www.hetkanvoorhetkind.nl

2.9 Lezing: Meetkundeactiviteiten met prentenboeken

Rob van Bree
Meetkunde gaat over de ruimtelijke aspecten van rekenen. Meetkunde is een boeiend onderdeel 

van het rekenonderwijs dat met behulp van prentenboeken heel speels én heel leerzaam 

vormgegeven kan worden. Het hoe, wat en waarom wordt in de lezing uit de doeken gedaan. De 

lezing maakt duidelijk hoe op een stevig theoretisch fundament meetkundeonderwijs gebouwd kan 

worden waarvan de kinderen in je klas genieten. 

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.

http://www.hetkanvoorhetkind.nl


2.10 Workshop: Later als ik groot ben…

Marianne de Wit-Polet
Kinderen ontwikkelen zich volop in jouw groep. Ben je zelf ook nog steeds in ontwikkeling? Speel 

eens met de ruimte die verdiepende of verbredende professionalisering jou geeft binnen je vak 

en ervaar wat dat voor jou en de kinderen in je groep oplevert. Als jij onderzoekt wat je later wil 

worden, dan blijkt de ruimte voor jouw ontwikkeling ineens kinderspel. 

Marianne de Wit-Polet is teamleider onderwijs in een kindcentrum. Ze heeft ervaring als leerkracht 

binnen het Ontwikkelingsgericht onderwijs met een voorliefde voor het jonge kind. 

‘Ervaar wat professionalisering binnen 

je vak jou en de kinderen oplevert’.



Derde ronde 14.45-16.00

3.1 Workshop: Motorische meters

Maud Lapien
Hoe organiseer jij meer ruimte voor motoriek binnen de klas? Zodra de kinderen de school binnen 

komen, starten de eerste motorische handelingen. Deze motorische handelingen stoppen pas als de 

kinderen de school weer verlaten om naar huis te gaan. Hoe kun jij als leerkracht dit vormgeven 

om deze motorische meters te optimaliseren en er ruimte voor te creëren tijdens de schooldag? 

Maud Lapien is een enthousiaste docente op de pabo en in het basisonderwijs, waar zij de transfer 

maakt tussen handschriftonderwijs en motoriek. Zij is ook de auteur van het boek Meer ruimte 

voor Motoriek, waarin zij op een creatieve manier ruimte voor motoriek creëert in de klas.  

www.maudmotoriek.nl 

3.2 Workshop: Duurzaam aanbod: kijken naar routines en instructie

Sherrill Woldberg
Als kleuter ben je niet voor niks 4 jaar en wil je aan de slag zodra je naar school mag. Als leerkracht 

wil je in het dagelijks werken met jonge kinderen ruimte houden voor hun verwondering en de 

ontdekkingen die ze opdoen. Daarnaast wil je ze helpen nieuwe kennis op te doen. De verwondering 

wordt aangevuld en biedt ruimte om nieuwe dingen te leren. Waar vind je de balans en welke 

doelen lenen zich ervoor om expliciet aan te bieden in instructie? Welke doelen kan je al wegzetten 

in routines, zodat er meer ruimte is voor het ingaan op kansen en mogelijkheden die zich in je klas 

voordoen? Maak bewuster ruimte in je dag, door gebruik te maken van routines en maak keuzes in 

doelen. 

Sherrill Woldberg is senior adviseur bij Expertis en specialist jonge kind. www.expertis.nl

3.3 Workshop: Ruimte voor thematisch spel in rijke hoeken

Patrick Postma
In de onderbouw wordt vaak thematisch gewerkt. Thema’s zorgen voor samenhang in activiteiten 

en lokken uit tot spel en onderzoek. Je kunt zeggen dat het thema een soort cement is dat dient als 

stevige basis en activiteiten met elkaar verbindt. Het is daarom belangrijk dat het thema terug te 

zien is in de verschillende hoeken waar de kinderen spelen. In deze workshop neem ik je graag mee 

in hoe je in je eigen aanbod ruimte creëert om het thema mee de hoeken in te nemen. 

Patrick Postma is groepsleerkracht groep 1-2-3- op OGO-school St. Wulfram in Hoogwoud, 

redactielid van HJK en in opleiding als Specialist jonge kind.
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3.4 Workshop: Buiten = best!

Lotte Klein & Anoek Beekhuizen
Een verfrissend praktische workshop over ontwikkelen en leren in en met de natuur. Alles wat een 

kind kan leren, leert het buiten het best! Na het volgen van deze workshop (buiten!) en het je eigen 

maken van het buitenspeelconcept, zie je overal linkjes met jouw onderwijs. Daarmee kun en durf 

je de ruimte te pakken om vaker de natuur in te gaan met je klas of met groepjes kinderen. Je kunt 

onderbouwen en verantwoorden waarom je dat doet. Misschien ga je wel nooit meer naar binnen… 

buiten is tenslotte ook veel meer ruimte! 

Anoek en Lotte zijn beiden Buitenspeelbaas bij NatuurlijkSportief, moeder van twee kinderen  

en werkzaam in het onderwijs en de welzijnssector. www.buitenspelenderwijs.nl en  

www.natuurlijksportief.nl/breda

3.5 Workshop: ‘Juf, mijn papa is dood’

Lucy van der Weg
Je krijgt het bericht dat de vader van één van jouw leerlingen is overleden. Wat doet dat met 

jou? Wat ga je doen? Is er een rouwprotocol? Heb jij ervaringen met rouw? Hoe ga je om met jouw 

leerling? Hoe ga je om met jouw groep? Wat kun jij doen om ruimte te creëren voor rouwen? En hoe 

kun je deze ruimte gebruiken? In deze workshop gaan we met elkaar in op het rouwen bij jonge 

kinderen.

Lucy van der Weg is voormalig leerkracht en directeur in het basisonderwijs, methodespecialist bij 

een uitgeverij, gastdocent op de Pabo en ervaringsdeskundige op het gebied van rouwen.

3.6 Workshop: Groepsdynamica met leerlingen én hun ouders

Renske Pals en Peter de Vries
Als leerkracht heb je iedere dag te maken met groepsprocessen, bij het buitenspelen, in de 

speelzaal/gymzaal, de kleedkamer en de klas. Maar ook ouders spelen een rol in hoe de 

groepsdynamica in je klas verloopt en hebben binnen de groep hun eigen groepsdynamica. Bij het 

bevorderen van groepsdynamica moet je daarom spelen met al deze ruimtes. Hoe zorg je er samen 

met leerlingen en hun ouders voor dat er een veilig groepsklimaat heerst in jouw klas waarin je 

diverse factoren en ruimtes inzet? 

Renske Pals is docent bewegingsonderwijs en pedagogiek aan de Pabo van Avans Hogeschool, 

redactielid van HJK, en medeauteur van het boek Bewegingsonderwijs met kleuters. Peter de 

Vries is expert ouderbetrokkenheid. Hij doet promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en is auteur van meerdere boeken over ouderbetrokkenheid.

http://www.buitenspelenderwijs.nl
http://www.natuurlijksportief.nl/breda


3.7 Workshop: Zintuiglijk en zelf-ontdekkend spel stimuleren zonder woorden

Cathalijne Smulders
Ervaar hoe je zintuiglijk, zelf-ontdekkend spel van jonge kinderen kunt opwekken en verdiepen 

zonder woorden. Aan de hand van voorbeelden van kunstenaars aan het werk met kinderen, 

ontdek je wat er gebeurt als je met lichaamstaal, dansbeweging, aanraking en geluid, de 

verwondering en het creatieve, onderzoekende vermogen van kinderen aanspreekt. Je leert hoe 

je materialen kunt introduceren door ermee te spelen en in dat spel een onderzoekende houding 

aan te nemen. Je leert ook de meerwaarde van verstilling te ervaren, in je aanwezigheid met 

kinderen. In je handelen, in hoe je materiaal presenteert, in jezelf en in je spel. Dat geeft ruimte aan 

de fantasie en verwondering van het kind, aan zijn interpretatie, maar ook aan zijn aandacht en 

focus. 

Cathalijne Smulders is artistiek directeur van Kleintjekunst. www.kleintjekunst.com

3.8 Workshop: Spelend leren, uit liefde voor kinderen én professionals

Dave Ensberg
Kinderen behoren zich op school vrij te voelen om te spelen en volop mogelijkheden te ervaren 

om spelenderwijs te leren en zich te ontwikkelen. Spelen en leren worden niet als twee losse 

onderdelen gezien, maar gaan hand in hand. We gaan in op de opbrengsten van (vrij) spel voor 

de ontwikkeling van kinderen en de rol die de school- en opvangomgeving hierin kan spelen. Je 

leert om (spelelementen van) spelend leren op te nemen in je eigen pedagogische en didactische 

visie, maar ook om de binnen- en buitenruimte van school of de opvang in te richten als een 

ultieme speel- en leeromgeving voor elk kind en om een positieve speelmentaliteit te omarmen. Als 

deelnemer doe je actief mee en krijg je tenminste drie concrete handvatten om de volgende dag in 

praktijk te brengen. 

Dave Ensberg is directeur-bestuurder van Jantje Beton. www.jantjebeton.nl 

3.9 Lezing: De Fundamenten van Vrij en Risicovol Spelen

Martin van Rooijen
Vrij spelen heeft een grote meerwaarde voor kinderen, dit wordt toegelicht aan de hand van vijf 

fundamenten. 1. Het perspectief van het kind: het recht op risico, voor veerkracht en autonomie; 

2. Het belang van de relatie kind en opvoeder: de pedagogiek van risicovol spelen; 3. De rol van 

de professional: hoe kinderen bewust te begeleiden in hun vrije tijd; 4. Op zoek naar uitdaging: 

verbeter de speelomgeving van kinderen; en tot slot 5. Aandacht voor de context: het uitdragen van 

een visie op risicovol spelen. Theorie en praktijk worden gekoppeld aan de ervaringen en dilemma’s 

van de deelnemers. 

Martin van Rooijen is pedagoog en onderzoeker, en promovendus aan de Universiteit voor 

Humanistiek. Hij draagt zijn visie over vrij spelen uit als trainer via ‘De Blauwe Ton’.  

www.deblauweton.nl

https://kleintjekunst.com/
http://www.jantjebeton.nl
http://www.deblauweton.nl


3.10  Workshop: Samen met de bibliotheek ruimte maken voor leesplezier

Denise Bontje
Kinderen hebben recht op verhalen. Verhalen waar zij zichzelf in herkennen, maar ook die hun 

wereld een stukje groter maken. Het is aan ons om ze in aanraking te laten komen met een rijk 

aanbod aan verhalen. Door middel van verhalen werken aan leesplezier. Ruimte maken om voor 

te lezen, te kijken, luisteren, spelen en doen. We weten dat het belangrijk is, maar hoe pak je het 

aan? Het vinden van de juiste verhalen kost tijd. Waar vind je die verhalen? We gaan in op het 

belang van leesplezier en de ruimte die je kunt maken voor verhalen door samen te werken met 

bibliotheken (en andere partners). Maar het blijft niet bij praten. We duiken samen in het aanbod 

en gaan aan de slag. 

Denise Bontje werkt als zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in taal, leesbevordering,  

media en spel. Ze beheert de website Mediasmarties.nl en is redactievoorzitter van HJK.  

www.dmaakthetbont.nl

“Verhalen maken de 

wereld een stukje groter.”

http://www.dmaakthetbont.nl
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