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Jonge kinderen leren door te spelen. Een gevarieerde speelomgeving en stimulerende 
begeleiders maken dat ze optimaal van hun spel kunnen profiteren. Ook op de speelplaats 
hebben ze een rijke speel-leeromgeving en een betrokken en actieve leerkracht nodig.

Buitenspel is onderdeel van het totale speel-
leeraanbod voor kleuters. De tijd die ze buiten 
doorbrengen is belangrijk voor hun motorische, 
sociale en cognitieve ontwikkeling. Net als voor de 
binnenruimte geldt dat je doelgericht door inrich-
ting en materialen een rijke speel-leeromgeving 
inricht. En ook hier ‘is de leerkracht de sleutel tot 
de opbrengst met zijn of haar interventies’  
(Beets-Kessens, 2013).
Het aparte karakter van het buitenspel, door 
andere randvoorwaarden en regels, maakt wel dat 
er bij de spelstimulering buiten andere condities 
gelden dan bij het spel binnen. Wat verschillen op 
een rijtje:
• er spelen meestal meer kinderen buiten dan de 

eigen groep;
• de ruimte is onbegrensder;
• er zijn meer mogelijkheden maar ook meer 

afleidingen;
• de ruimte is onoverzichtelijker zowel voor de 

kinderen als voor de leerkracht;
• er is minder structuur;
• kinderen kunnen meer initiatieven nemen en op 

ieder moment wisselen van activiteit;
• kinderen in risicosituaties hebben meer kans 

om buiten de boot te vallen.

Dit aparte karakter betekent in de praktijk dat 
er risico bestaat op vluchtig, routineus en weinig 
betrokken spel en wanneer de spelkwaliteit niet 
optimaal is blijven er ontwikkelingskansen liggen. 
Voor kinderen in risicosituaties geldt dat ze op de 
speelplaats extra de veiligheid, begeleiding, struc-
tuur en stimulans van de leerkracht nodig hebben.
Juist inschatten wat nodig is op een bepaald 
moment is cruciaal: handen af van dit spel en de 
kinderen alle ruimte geven of een stap naar voren 
doen en spel op gang brengen, verdiepen of intensi-
veren? Dat wil zeggen, dat door de acties de betrok-
kenheid en daarmee het plezier van de kinderen 
zal toenemen, waardoor ze meer profiteren van 
het spel en hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. 
We herkennen dan de signalen van betrokkenheid, 

Leerkrachten steken energie in de inrichting van 
een aantrekkelijke buitenruimte en geven de 

kinderen dan de vrijheid om zelf het spel in te vul-
len. Toch zien we gewoonlijk dat niet alle kinderen 
profiteren van de vrijheid en de mogelijkheden. Er 
is dan een bemiddelende leerkracht nodig om te 
zorgen dat ook deze kinderen tot rijk spel komen. 
Op welke momenten je initiatieven in deze bemid-
delende rol neemt wordt in dit artikel besproken. 
In twee volgende artikelen binnen deze serie 
‘Spelstimulering op de speelplaats’ bespreken we 
de manieren waarop je kunt stimuleren. We ver-
staan daarbij onder spelstimulering alle acties van 
de leerkracht die tot doel hebben om het spel op 
gang te brengen, te verrijken en/of te structureren.

Aparte aandacht voor buitenspel
Op een goed ingerichte speelplaats zien we 
kinderen intensief spelen en volop profiteren van 
mogelijkheden om zich via zelfgekozen activiteiten 
verder te ontwikkelen. Veel leerkrachten in kleu-
tergroepen die langere tijd buiten doorbrengen 

pleiten er voor om kinderen alle ruimte 
te geven en ze lekker hun gang te laten 
gaan. Zo kunnen ze hun creativiteit en 
fantasie gebruiken en zelf oplossingen 
zoeken voor de problemen die ze tegen-
komen. Inderdaad maken veel kinderen 
volop gebruik van de mogelijkheden. 
Op deze manier ontwikkelen ze zich 
optimaal en het is dan ‘handen af van dit 
kinderspel’.
Maar niet alle kinderen komen altijd 
spontaan tot spelen en sommigen zelfs 
vrijwel nooit. Wanneer de speelplaats te 
bekend wordt ligt ook routinematig spel 
op de loer. En zelfs als kinderen intensief 
aan het spelen zijn, kan de betrokken-
heid van volwassenen een meerwaarde 
geven, door hun stimulerende aanwezig-

heid, door vaardigheden aan te leren, relevante 
informatie te geven en het denken van de kinderen 
uit te breiden (Tovey, 2011).

spelen

De basis voor spelstimulering
• Een goede organisatie van 

het buitenspel
• Een goed ingerichte 

speelplaats
• Gevarieerde materialen
• Een beschikbare en actieve 

leerkracht
• Juiste verhouding aantal 

kinderen en speeloppervlak
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kinderen kun je besluiten om ze in gedachten te 
houden en over een minuut of vijf nog eens op te 
letten wat ze doen.
Maar er zijn altijd kinderen die niet spelen, omdat 
ze geen aansluiting vinden, niet kunnen spelen, 
niet de juiste materialen hebben of geen raad 
weten met alle prikkels die op de speelplaats op 
ze afkomen. Deze kinderen hebben je hulp en 
begeleiding het hardst nodig.
Bij punt 2: Hoe is de kwaliteit van het spel?
Een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit 
van het spel is de betrokkenheid van de kinderen 
(Laevers, 2008). Wanneer ze aanhoudend, inge-
spannen, energiek en geconcentreerd spelen is 
er meestal sprake van grote betrokkenheid en 
worden de competenties van het kind optimaal 
aangesproken. Dit betekent dat er sprake is van 
ontwikkeling. Wanneer het spel vluchtig, zonder 
aandacht, vaak onderbroken en oppervlakkig is, 
dan is er nauwelijks sprake van ontwikkeling en 
zul je de betrokkenheid proberen te verhogen.
Bij punt 3: Spelen de kinderen gevarieerd?
Sommige kinderen spelen graag ‘op safe’ en 
zoeken steeds de hun bekende spelvormen op. 
Jongens die steeds op dezelfde kar spelen, meis-
jes die alleen de zandbak opzoeken. Zij kunnen 
ook worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op 
te doen, nieuwe materialen uit te proberen en zich 
zo breder te ontwikkelen.

Gerichte observatie van een kind
Een kind kan soms extra aandacht nodig hebben; 
het kan gaan om een kind in een risicosituatie, 
een nieuweling of een kind dat tijdelijk niet lekker 
in zijn vel zit.
Bij het buitenspel observeer je dit bewust om de 
behoeften te achterhalen. Meestal focus je op 
het probleemaspect, bijvoorbeeld ‘maakt slecht 
contact met andere kinderen’. Gedurende de 
tijd buiten geef je dan regelmatig aandacht aan 
dit kind, om te kijken (en luisteren) hoe het zich 
gedraagt. Je observatiegegevens zet je af tegen de 
doelen die je had gesteld en de ontwikkelingsfase 
van het kind.

Probleemsituatie in kaart brengen
Er kunnen ook geregeld problemen ontstaan die 
het spel van kinderen verstoren. Je wilt dan helder 
krijgen hoe ze ontstaan en hoe ze voorkomen 
kunnen worden. Wanneer je individueel spel wilt 
stimuleren, moet de rest van het buitenspel goed 
verlopen. Een praktijksituatie als voorbeeld:

Hoe kan het beter?
Alma is totaal niet tevreden over de kwaliteit van 
het spel buiten. Er zijn steeds conflicten, kinde-
ren klagen dat er gepest wordt en het gehuil is 
niet van de lucht. Ze wil graag het spel stimule-
ren, maar heeft er gewoon de tijd niet voor. Ze 
voelt zich een trouble shooter. Collega’s uit de 
onderbouw herkennen dit en ze besluiten alle 

zoals: meer aandacht, enthousiasme, concentratie, 
creativiteit en voldoening (Laevers, 2008).
En ook buiten streef je doelen na en zal je de han-
delingsgericht werken begeleidingscyclus toepas-
sen: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren 
(Pameijer, 2009).

Waarnemen
Het onderdeel waarnemen vraagt om goed kijken 
en luisteren. De eerste stap is om na te gaan 
welke kinderen ondersteuning of feedback nodig 
hebben. Mogelijk heb je al kinderen in gedachten 
die buiten vaak problemen hebben en niet tot rijk 
spel komen. Je gaat in ieder geval eerst observe-
ren hoe de situatie buiten nu is.
Enkele voorbeelden van observaties:

De quickscan
Het totale buitenspel op de speelplaats observe-
ren is niet gemakkelijk door het aparte karakter. 
Hiervoor kies je een strategische plek op de speel-
plaats waar je een goed overzicht hebt. Vervolgens 
stel je jezelf de volgende vragen:
1. Spelen alle kinderen?
2. Hoe is de kwaliteit van het spel?
3. Spelen de kinderen gevarieerd?
Bij punt 1: Spelen alle kinderen?
Je eerste actie zal uitgaan naar de kinderen die 
niet spelen. Je overweegt: observeert het kind het 
spel van de anderen en is het zo toch goed bezig? 
Of rust het misschien uit en gaat het straks met 
nieuwe energie verder? Het is nodig voor een kind 
om na een periode van intensief spel een time-
out te nemen en weer tot rust te komen. Bij deze 

Als leerkracht kun je het spel van kinderen stimuleren:  
door het op gang te brengen, te verrijken of te structureren
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drie gericht te gaan observeren. Met een aan-
tekenboekje gaan ze naar buiten en registreren 
bij ieder incident hoe, waar, wanneer, waarom 
en met wie de problemen zijn ontstaan. Na een 
week gaan ze bij elkaar zitten om hun gegevens 
uit te wisselen. De conclusies uit de gegevens 
zijn zeer verhelderend:
-  Het meeste gepest wordt er op het stukje 

speelplaats naast de school dat niet goed in 
het zicht ligt.

-  Veel botsingen komen doordat klein/geconcen-
treerd spel wordt verstoord door wilder spel.

-  Enkele kinderen missen de structuur van de 
klas en hebben buiten grenzeloos gedrag.

-  De meeste problemen ontstaan rond een 
groepje jongens die overactief zijn.

-  De meeste conflicten ontstaan wanneer alle 
drie de groepen tegelijk buiten zijn.

De leerkrachten hebben door de gezamenlijke 
observatie een beter beeld van de proble-
men en gaan naar de volgende fase van de 
begeleidingscyclus.

Begrijpen
De tweede fase is de fase waarin je probeert 
te begrijpen waarom situaties ontstaan, wat er 
meespeelt en wat het kind nodig heeft. Je maakt 
daarbij gebruik van de kennis die je al hebt over 
het kind zelf, over ontwikkelingsfasen, over goed 
buitenspel en over didactische aanpak. Eventueel 
besluit je om opnieuw te observeren voor ontbre-
kende informatie, of deskundigen in te schakelen. 
Dan ga je de observatiegegevens verwerken en 
conclusies trekken.

Bij het laatste praktijkvoorbeeld realiseren de 
leerkrachten zich het volgende:
• Het stukje speelplaats naast de school valt voor 

henzelf letterlijk buiten hun gezichtsveld, ze 
geven daar geen begeleiding en gaan alleen in 
op klachten en vragen van kinderen.

• De indeling van de speelplaats is niet gunstig 
en kent geen zones voor verschillend spel. 
Hierdoor verstoren verschillende soorten spel 
elkaar. Ook voor de kinderen die structuur nodig 
hebben werkt zo’n onoverzichtelijke ruimte 
extra verwarrend.

• De overactieve jongens hebben behoefte aan 
meer uitdaging dan deze speelplaats biedt. Er 
zijn nauwelijks mogelijkheden voor klimmen 
en klauteren en de zandbak heeft weinig grote 
materialen en mogelijkheden voor construeren.

• De speelplaats biedt weinig speelgroen en heeft 
enkele toestellen, die de aandacht maar kort 
vasthouden.

• Het rooster is niet handig opgesteld eigenlijk 
zouden er maximaal twee groepen buiten mogen 
zijn. Dit lijkt ook gunstiger voor de ‘zorgkinderen’ 
die buiten niet opvallen omdat ze geen aandacht 
vragen, maar die wel in de knel komen.

• De leerkrachten hebben meer inzicht gekregen 
in de manier waarop de problemen ontstaan 
en beseffen dat enkele punten weer om nieuwe 
observaties vragen. Maar ook zien ze hoe een 
goede organisatie en een functionele inrichting 
hen de mogelijkheid geeft om met spelstimule-
ring bezig te zijn.

Plannen
Plannen is de fase, waarin je nagaat wat je kunt 
doen om de situatie optimaler te maken.
Daarbij is het doel van je actie de leidraad: wat wil 
je bereiken? In wezen gaat het daarbij steeds om 
hetzelfde, namelijk: de verdere ontwikkeling van dit 
kind. We scharen ons hierbij achter de brede doelen 
van het ontwikkelingsgericht onderwijs (Janssen-
Vos, 2008). Maar om deze grote doelen handen en 
voeten te geven formuleren we voor het buitenspel 
procesdoelen. Deze doelen heb je in je hoofd en zijn 
steeds paraat, zodat je situaties herkent en weet of 
je moet handelen. Het gaat daarbij om de kwaliteit 
van het spel waardoor er uiteindelijk betere resulta-
ten zijn. De procesdoelen helpen je om duidelijk te 
krijgen waar en wanneer er actie van jou nodig is. 
Je ‘herkent’ de situatie en weet wat er nodig is.
Belangrijke procesdoelen zijn:
•  Spel op gang brengen; dat wil zeggen dat als 

een kind niet tot spel komt, jij probeert om het 
op weg te helpen.

  Bijvoorbeeld: een nieuw kind heeft al verschil-
lende keren naar anderen staan kijken die in de 
wilgenhut spelen; je vermoed dat ze een steun-
tje in de rug nodig heeft en besluit samen haar 
te introduceren. 

•  Het gevoel van welbevinden van het kind ver-
hogen (Laevers, 2006). Je ziet dat een kind al 
geruime tijd wat mat zit te spelen en niet tot 
echt spel komt.

  Bijvoorbeeld: een kind hangt wat rond en je gaat 
met haar na of er een plekje is waar ze zich 
veilig voelt en kan spelen of je weet dat een kind 
wat structuur nodig heeft en bespreekt vooraf 
met hem waar hij mee wil spelen. 

Observeer goed: spelen alle kinderen?
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gestimuleerd tot fysiek spel en 
valt steeds terug op rustig en ver-
trouwd spel; je denkt haar uit te 
lokken om actievere spelvormen 
te proberen, door het opstarten 
van een gemeenschappelijk spel, 
of haar te introduceren bij ander 
spel. 

•  Samenspel stimuleren. In geval 
een kind de neiging heeft om 
steeds solo-activiteiten te kiezen.

  Bijvoorbeeld: je besluit om een terug-
getrokken kind een rolletje te geven in een 
bestaand rollenspel door hem bij dit spel te 
introduceren. 

  Nadat je weet wat er nodig is, ga je door naar de 
volgende en afsluitende fase.

Uitvoeren
In deze laatste fase ga je de gemaakte keuzen 
realiseren door actie te ondernemen. Op welke 
manier dat gebeurt, hangt van de situatie af.
De leerkrachten uit de casus onder ´Hoe kan het 
beter?’ (pagina 5) zullen stevig aan de gang moe-
ten. Immers:
• de inrichting van de speelplaats moet veranderd 

worden (speelzones, meer speelgroen en meer 
uitdagingen), materialen moeten worden aan-
geschaft en aan ouders kan gevraagd worden 
om oude potten, pannen en zeven voor de zand-
bak mee te nemen;

• het rooster wordt aangepast (maximaal twee 
groepen buiten);

• hun eigen begeleiding moet actiever worden; 
dit vraagt verdere observatie en een planmatige 
aanpak, met duidelijke afspraken;

• de handelingsplannen van verschillende kinde-
ren worden uitgebreid naar de speelplaats.

Vaak zijn de acties veel kleiner en neem je iets 
waar. Je probeert het te begrijpen en vanuit je 
know-how kies je een vorm van spelstimulering 
die je onmiddellijk uitvoert. Maar grote en kleine 
acties zijn bedoeld om doelgericht te werken aan 
meer betrokkenheid en daarmee meer plezier 
in het spel. Het is dan wel prettig wanneer je een 
goed inzicht hebt in de vormen van spelstimule-
ring die er zijn. In de twee volgende artikelen in 
deze serie ‘Spelstimulering op de speelplaats’ 
worden deze manieren van stimulering verder 
besproken. In het volgende artikel komt 
meespelen als middel tot spelstimulering 
aan bod.

•  De betrokkenheid van het kind vergroten 
(Laevers, 2008) (zie ook de betrokkenheids-
schaal in het kader op deze pagina).

  Bijvoorbeeld: een kind fladdert van de ene 
activiteit naar de andere zonder tot echt spel 
te komen en je denkt door het aanreiken van 
ideeën of materialen meer diepte en concen-
tratie in het spel te brengen; tijdens het buiten 
spelen geef je hem steeds weer even aandacht. 

•  Kind naar de volgende stap in de ontwikkeling 
helpen. Van Oers (2013) beschrijft dit mooi: ‘De 
zone van naaste ontwikkeling verwijst naar 
die handelingen die zinvol zijn ingebed in een 
betekenisvolle activiteit en die het kind wil kun-
nen uitvoeren, omdat die voor hem/haar zinvol 
is en mogelijkheid biedt om meer zelfstandig 
mee te doen in culturele activiteiten’. Je ziet dat 
een kind moeite doet om een volgend stapje te 
nemen in zijn ontwikkeling, maar het lukt niet 
echt; jij wilt die pogingen tot een succes maken.

  Bijvoorbeeld: enkele jonge kinderen willen hin-
kelen, maar de bestaande baan is te moeilijk; ze 
dreigen af te haken. Je besluit dat een kleinere 
en makkelijker baan de oplossing is. 

•  Kind naar de volgende spelfase helpen.
  Bijvoorbeeld: een kind blijft in de manipulatieve 

fase hangen en je besluit te gaan meespelen 
in de zandbak om hem te stimuleren iets te 
maken van het zand. 

•  Kind andere spelvormen leren kennen. Vooral 
wanneer je ziet dat het spel routineus wordt of 
dat het kind steeds hetzelfde herhaalt. Hier kun-
nen ook cultureel of sekse gebonden opvoedigs-
doelen meespelen, waardoor het kind gestuurd 
is in een bepaalde spelrichting (Elling, 2007).

  Bijvoorbeeld: een kind is thuis niet 

Literatuur
De literatuurlijst is beschikbaar via 
www.hjk-online.nl/hjk/downloads

Betrokkenheidsschaal van 
laag naar hoog

1. Geen activiteit
2. Vaak onderbroken activiteit
3.  Aanhoudende activiteit zonder 

echte concentratie
4. Activiteit met intense momenten
5. Aangehouden intense activiteit

Meer weten?
www.kommee.com
www.buitenspeelmap.nl
www.ervaringsgerichtonderwijs.nl

Ook buiten streef je doelen na en zal je de handelings - 
gericht werken begeleidingscyclus toepassen
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van de ontwikkelingen 
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