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Aanpak werkgroep   

 Rollenspel in de kleutergroep
 Spelbegeleiding: rollen en observatie
 Denkstimulerende rekenvragen
 Model spelbegeleiding  en 

ondersteunende documenten

 Aan de slag met casuïstiek 
spelbegeleiding tbv rekenen/wiskunde



Spelfases  (Edith Vermeer, 2006)

- Sensopatische spel:  
Manipuleren, verkennen, 

- Hanterend spel herhalen om 
het doen

- Esthetisch spel   
- Rollen spel  (doen alsof)
- Regelspel/Sociaal spel 

In alle fasen is (reken)taal 
van belang. 
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Presentator
Presentatienotities
Begin met uit te leggen dat alle fasen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en niet alleen het symbolisch spel.Sensopathisch spelBij sensopathisch spel staat het lichamelijk (aan)geraakt worden (de ‘pathische betrokkenheid’) op de voorgrond. Er zijn nog geen spelgebeurtenissen en het kind ervaart nog geen spelverloop. Het gaat hier om zintuiglijke ervaringen, waaraan het kind genoegen beleeft, bijvoorbeeld in een waterplas stampen  of spelen met warm zand tussen zijn vingers op een zomerse dag aan het water. Hanterend spelBij hanterend spel reageert de speler op het appèl dat het (spel)materiaal op hem doet. Al explorerend worden mogelijkheden ontdekt, onderkend en hérkend en daarmee doet de speler iets. Jonge kleuters  trekken bij hun beer met genoegen de kleertjes van het lijf en proberen dat vervolgens weer om het lijfje van die beer te prutsen. Ze stoppen dingen in een bak, halen het er weer uit en herhalen dat eindeloos. Ze verheugen zich op het drukken op het knopje als de trein tot stilstand komt, want dan maken zij de deur open. Oudere kinderen beleven genoegen aan het bouwen van een hele hoge toren van blokken.Esthetisch spelBij esthetisch spel is de uiterlijke vorm, de ordening of de mooie aanblik het belangrijkste. Het gaat om vormgeven in speelse betrokkenheid. De vorm kan steeds weer veranderen als de speler nieuwe mogelijkheden ontdekt of op een ander idee komt. Peuters hebben bijvoorbeeld voorkeur voor specifieke kleuren in hun schilderwerk en oudere kinderen kleden zich per se in een bepaalde kleurencombinatie. Verbeeldend spel (rollenspel)Bij verbeeldend spel wekt spelmateriaal een innerlijk beeld, een (veelal door emoties gekleurde) herinnering tot leven. Die verbeelde wereld is anders dan de werkelijkheid van alledag en er kan daar meer dan in de gewone wereld. De peuter voelt zich conducteur als hij de pet even mag opzetten, het oudere kind voelt zich de winkeljuffrouw als zij achter de speelgoedkassa zit. Het gaat om inleven in de rol die op dat moment is aangenomen. Licht de fases toe en zet het in het perspectief van de ontwikkeling van jonge kinderen: - emotioneel: veiligheid, herkenning;- cognitief: van grijpen naar begrijpen;- taal: van verwoording horen naar begrippen herkennen en zelf toepassen;- motoriek: handelingen ervaren, doen = leren;- sociaal: van alleen naar zien bij de ander naar samen;- cultureel: wat en hoe van de verschillende omgevingen, gewoontes en gebruiken herkennen en toepassen in het spel.Manipulerend spel vormt de begripsbasis in de hersenen van jonge kinderen. Deze fase blijft nog heel lang terugkomen en is daarom belangrijk om daar  telkens weer aandacht voor te hebben, zeker bij jonge kinderen met een geringe of taalzwakke ontwikkeling. Samen verkennen wat iets is, hoe het voelt, wat je er allemaal mee kunt doen kan een goede startimpuls zijn om daarna het jonge kind functioneel er mee te laten spelen.Er wordt te snel ‘gesleurd’ in de spelontwikkeling.Functioneel spel is ook essentieel om begrippen te laten verankeren. Bij herhaling spelen met het materiaal zoals het hoort is al zeer waardevol. Vergeet niet dat jonge kinderen met een zwakke taalontwikkeling dit stadium maar moeizaam passeren!Speciale aandacht voor de waarde van sensopatisch spel (verwijs naar het boekje: Sensopatisch spel van Sharon Vleugel)Sensopatisch spel heeft een toegevoegde  waarde in álle spelfases van manipuleren tot in het symbolisch spel.Ontwikkeling van symbolisch spel:Symbolisch spel ontwikkelt zich van dichtbij (concrete na te spelen werkelijkheid)naar veraf (zelf verzonnen fantasieverhalen)Met grote, concrete materialen naar kleine materialen naar alsof gebaren.Van kleine rol naar hoofdrol.Van naast elkaar naar met elkaar en rolvast kunnen zijn.



Rollenspel 
(Symbolisch spel of verbeeldend spel) 

 Symbolisch spel is betekenis geven aan reeds 
bekend materiaal, ervaringen, verbeelden 
van de werkelijkheid.

 Ontwikkelt zich van concrete na te spelen 
werkelijkheid naar zelf verzonnen 
fantasieverhalen.  

 Van naast elkaar naar met elkaar en rolvast 
kunnen zijn.

 (reken)taal geeft steun, verbreding en 
verdieping. 
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Presentator
Presentatienotities
Doen alsof spel is goed voor taalontwikkeling. Het is de eigen wereld verbeelden, uitbeelden en is kenmerkend voor het latere abstract denken. Lkr kan spel verrijken door mee te spelen. Stoor niet met vragen als: waar gaan jullie naar toe kunnen kinderen afleiden van hun spellogica. Sluit aan bij het emotioneel niveau , zodat het cognitef niveau op verrijkt kan worden. Door regelmatig mee te spelen zijn de kinderen meer geniegd de lkr te betrekken in het spel. Voorbeeld: niet wat zijn aan het spelen, maar toeschouwen en dan met een passende vraag aan te haken. Kinderen spelen treintje… lkr; waar gaat deze trein naar toe? Dat is ook van binnenuit meespelen. Wee shet spellmaatje van de knd. 



Ontwikkeling rollenspel (Bodrova & Leong, 2012)



Rol leerkracht:
spelbegeleiding 

Spel aanreiken door demonstreren.
Rolvastheid met bijpassende handelingen en taal demonstreren.

Na observatie: rollenspel versterken en taal inbrengen: 
o Als speladviseur: af en toe in het spel voor spelsuggesties en 

meedenken bij spelproblemen
o Als spelleider: de spelinhoud wordt door de volwassene bepaalt, ook de 

rolverdeling, materialen en middelen.
o Als meespeler: vanuit een rol invloed uitoefenen op het spel, je bent 

NIET de leerkracht maar je speelt en blijft in je rol.

In alle situaties: (reken)taal inbrengen. 
https://www.leraar24.nl/video/2566#tab=0
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Presentator
Presentatienotities
Spelbegeleiding:Inventariseer hoeveel cursisten daadwerkelijk meespelen, wat dat voor hen inhoudt en waar de vragen liggen.Het is belangrijk dat men van te voren bepaald heeft wat de inbreng in het spel zal zijn, dit is te plannen. Door er over na te denken kun je heel bewust meegaan en kinderen stimuleren naar een bepaalde spelwending. Betrokkenheid houdt in dat je heel belangstellend bent, maar geen oordeel hebt over het spel, vraag om toelichting, uitleg, maar geef niet snel je mening over het spel.Wat voor jou een rommeltje lijkt, hoeft het voor de jonge kinderen niet te zijn.Speladviseur kijkt eerst goed, laat jonge kinderen verwoorden waar het probleem ligt en laat ze vooral zelf nadenken over een oplossing.Dit houdt ze het meest in de spelwereld en beleving. Vraag ook of je een advies mag geven en laat hen fouten maken als ze het niet overnemen.Spelleider helpt jonge kinderen die niet tot spel komen of veel spel van anderen verstoren. Zij hebben baat bij een tijdelijke input van de leraar om ze spelvariaties, spelvaardigheden te leren.Dit is altijd tijdelijk. Maar neem er wel de tijd voor! Als spelleider bepaal je veel van het spel. Meespelen is het moeilijkste maar wel het meest effectief. Veel oefenen en heel bewust inplannen. Vijf tot tien minuten meespelen heeft al een groot effect. Bedenk van te voren of je een bijrol of een hoofdrol wil en dan hoe je rol er uitziet; met andere woorden: verkleed je als het nodig is. Stap duidelijk in de rol – als je plots als leraar moet reageren, doe je ook daadwerkelijk even een hoed of sjaal af en zeg je nadrukkelijk: even weer de juf en dan…..Bij deze keuzes horen technieken. Zie vervolg. 

https://www.leraar24.nl/video/2566#tab=0


Nodig voor spelbegeleiding: 
Doelen spel  



Nodig:
Reken doelen voor jonge kinderen (SLO)
 Begin groep 1: 

Voor aanvang van groep 1 heeft de leerling minimaal ervaring opgedaan met ...
 Eind groep 2 (minimumdoelen):

Aan het eind van groep 2 moet de leerling minimaal ....
 Eind groep 2 (basisdoelen):

Aan het eind van groep 2 is de leerling doorgaans in staat tot ....

 Desgewenst voor eind groep 1: 
- Nagaan in hoeverre de minimumdoelen voor eind groep 2 al bereikt zijn ...
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Nodig: denkstimulerende rekenvragen in 
hoeken 
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Creëren Monteur; bedenk een manier hoe de wielen van de auto kunnen draaien. 
Bruggenbouwer: Wat kun je allemaal doen, zodat de brug stevig staat. 
Architect: bedenk eens drie verschillende verbindingen voor de brug van Kapla
Ober: de mensen hebben te weinig plaats om te eten, hoe….

Evalueren Wat vind je er nu van je oplossing om de toren rechter te maken?
Waardoor vind je het een goede oplossing om de bekers drinken minder vol te 
schenken?
Wat wil jij veranderen zodat alle kinderen kunnen komen eten?

Analyseren Ober: welke bekers zijn nodig om alle kinderen een volle beker drinken te kunnen 
geven?
Architect: waardoor komt dat de toren steeds omvalt?
Bakker; hoe komt dat ik wel een zandtaartje kan maken, maar dat de bal van zand uit 
elkaar valt?
Vader: hoe weet ik nu of ik voldoende water in de ketel heb gedaan om iedereen 
drinken te kunnen geven?

Toepassen Wat kun je nog meer doen, zodat de toren blijft staan? 
Klant: welke vragen stel je aan de serveerster als je wilt afrekenen?
Ober; hoe weten de klanten wat het gerecht kost?

Begrijpen Hoe komt het dat de toren niet omvalt?
Wat gebeurt er met het zand als ik nat maak?
Hoeveel kinderen kunnen mee-eten?

Herinneren Bouwvakker: hoeveel blokken heb je gebruikt voor je dierenhok?
Hoeveel borden en bekers liggen er? 
Ober: welke beker is het grootst?

Presentator
Presentatienotities
De handelingsdimensie deelt denkvaardigheden in naar lagere en hogere denkvaardigheden. �Bij de lagere denkvaardigheden gaat het om het zich herinneren van feitelijke of conceptuele kennis, om het begrijpen van die kennis en ten slotte om het toepassen ervan in bekende situaties. Lagere denkvaardigheden doen met andere woorden een beroep op aangeleerd gedrag of reproductief denken (Lewis en Smith, 1993).We spreken van hogere denkvaardigheden (analyseren, evalueren en creëren) als nieuwe informatie wordt samengebracht met informatie die al eerder is opgeslagen en als die met elkaar verbonden worden. Daarmee kunnen antwoorden en oplossingen gevonden worden voor opgaven die onbekende situaties betreffen (Lewis & Smith,1993). Het maatschappelijk leven vereist van mensen steeds meer dat ze kritisch, logisch, reflectief, metacognitief en creatief kunnen denken bij onbekende problemen en dilemma’s (King, Goodson, & Rohani, 1998).�Het is niet zo dat opdrachten over de lagere denkvaardigheden vooraf moeten gaan aan de hogere denkvaardigheden. Wél zijn de hogere denkvaardigheden geworteld in lagere denkvaardigheden, zoals het maken van onderscheid, iets eenvoudig toepassen of analyseren. Ook zijn ze meestal gekoppeld aan voorkennis van het onderwerp.Bij leerlingen in alle sectoren van het voortgezet onderwijs kan een beroep worden gedaan op hogere denkvaardigheden. Voor sommige sectoren, zoals het vmbo, moet dan de opdracht niet te moeilijk zijn. Het is daarom zinvol om verschil te maken tussen het niveau van denken (hogere denkvaardigheden) en de moeilijkheidsgraad van de opdracht (Brookhart, 2010).Herhaald prentenboek: 1 vraag stellen nav bladzijde prentenboek: mooiste visje van de zee; kun je nog een plan bedenken hoe het visje weer gelukkig wordt? Herinneren is eerdere geleerde kennis herinneren.Begrijpen; betekenis geven aan. Toepassen:  een procedure gebruiken tijdens de uitvoering…Analyseren: vraagt om aspecten van een probleem of situatie te onderscheiden. Geheel in onderdelen bekijkenEvalueren: vraagt om meningen, oordeel vormen op basis van criteriaCreeren: elementen samenvoegen tot een nieuw geheel .
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vorbeeldvraag: rollenspel schoenenwinkel
De verkopers hebben nagedacht: hoe weten we zeker of de 
juiste schoenen in de juiste doos zitten? 
Diverse oplossingen zijn bedacht. 



Filmfragmenten: begeleid meespelen in een 
hoek   
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Fragment: een leerkracht die meespeelt in het restaurant (geld). 
Fragment: een leerkracht die in de bouwhoek meespeelt (construeren). 

Tijdens het fragment
- Welke rol/rollen neemt de leerkracht in? 
- Welke interventies tbv rekenen/wiskunde doet zij?
- Wat is het effect van de interventies?

Na het fragment
- Bespreek met een collega je observaties. 

http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules/rekenen-in-de-groepen-1-
en-2/

Presentator
Presentatienotities
Kies uit:Fragment; de werkles, deel spel in de huishoek/woordenschatFragment; e-learning module rekenen in groep 1-2, klik op inrichten hoeken. Fragment uit www.talentenkracht.nl/?pid=53

http://www.schoolaanzet.nl/e-learningmodules/rekenen-in-de-groepen-1-en-2/


Hulpmiddel: werk met een spelplan
(diverse bronnen) 
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Werk met een spelplan (diverse bronnen)
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Model spelbegeleiding:
voorbereiden spel 



Aan de slag met:
voorbereiden spelbegeleiding 

 Lees de casus.
 Welke begeleiding is na de observatie van het 

rollenspel nodig?
 Bereid de spelbegeleiding (samen) voor.
 Gebruik desgewenst de bijlagen: doelen spel, 

rekendoelen SLO, denkstimulerende vragen 

 Reflectie: hoe ga jij met spelbegeleiding verder?



Actie Instrument Toelichting 
1. Observatie 
vrij spel 

Eigen observatie en registratie instrument Keuze uit een of meerdere instrumenten om 
zonder en met vooropgezet doel het spel in een 
hoek en/of kinderen te observeren.

Vervolgens besluit nemen: demonstratie van 
spel is nodig om te oriënteren, verbreden en 
verdiepen. 

Checklist interventies spel 3 rollen 

Checklist spel SLO algemeen
Observatie-model Rollenspel 2012

Spelbegeleidingsformulier optioneel

2.Demonstratie
spel

Checklist doelen interventies 3 rollen Demonstratiespel is een interventie waarin een 
(deel) van een rol met bijbehorende 
handelingen en (reken)taal wordt 
gedemonstreerd. De leerkracht is model.

3.Observatie 
rollenspel vanuit 
een doel 

Eigen observatie en registratie instrument De observatie is optioneel en wordt gedaan om 
het effect van het demonstratiespel te 
observeren. 
De observatie is doelgericht op het spel, de 
hoek en/of de kinderen. 
Vervolgens besluit nemen: wel of geen spel 
begeleiden. 

Checklist doelen spel 3 rollen
Observatie-model Rollenspel 2014

Checklist spel SLO diagnostisch

4.Spel 
begeleiden 

Checklist interventies 3 rollen Maak een keuze uit een van de 3 rollen. 

Spelbegeleidingsformulier Bereid een of meerdere rollen voor en maak 
afhankelijk van het spelverloop een keuze.

5. Observatie 
vrij spel 

Zie nr. 1 
Evalueer het spel.  
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