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Relatie met ontwikkelingsdomeinen?
(- competenties: kennis, vaardigheden en 

ervaring…)

• Sociale competentie 

• Beeldende expressie

• Motoriek (grove en fijne)

• Zintuiglijke ontwikkeling (visueel, auditief, tactiel, 

smaak, reuk)

• Taalvaardigheden 

• Wetenschap en techniek

• Wiskundig en logisch denken

• Zelfsturing en ondernemingszin

In tweetallen:

Kijk eens terug naar je speelactiviteit 

van zojuist?

• Welke ontwikkelingsdomeinen werden vooral

aangesproken? 

• Welke reken- en taalaspecten kwamen aan 

de orde? 

• Zijn deze te scheiden? 

mailto:a.beets@fontys.nl
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Verschil speelleermaterialen 

en ontwikkelingsmaterialen

Zie ook: 

Hoofdstuk 6 uit: Nellestijn, B., Janssen-Vos, F. (2005). Het 

materialenboek. Een rijke leeromgeving in de onderbouw. Assen: 

Koninklijke Van Gorcum.

Speelleermaterialen
zijn in enkele groepen onder te verdelen, zoals:

• Lotto’s

• Puzzels

• Domino’s

• Memory

• Gezelschapsspelen

Ontwikkelingsmaterialen?

Ontwikkelingsmaterialen zijn:

• open

• polyvalent, voor vele doelen inzetbaar 

• in elke gewenst context te plaatsen (daardoor 
betekenisvol)

• verbergen geen toets

Ze bieden ruime observatiemogelijkheden: alle 

ontwikkelingsdomeinen komen aan bod, niet

alleen de cognitieve! 

Voorbeelden?
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Speelleermaterialen?

Speelleermaterialen zijn:

• gesloten, dragen opdracht in zich mee

• monovalent, vaak met enkel doel: functietraining

• toetsend van karakter

• contextloos (betekenisloos)

• systematische geordend, methodisch, kleine 
eenheden

Ze bieden beperkte observatieaspecten: 

geheugen, concentratie, taakhouding

Waarde speelleermaterialen

• Vertrouwd raken met ‘het platte vlak’

• Overstap van 3-dimensionaal naar 2-

dimensionaal

• Trainen van fijne motoriek, visuele 

discriminatie

• Kunnen laten zien wat je al beheerst

• Structuur, voorspelbaarheid

Kritiek
• Voorgeschreven gebruiksmogelijkheden

• Monovalent

• Niet uitdagend genoeg

• Twijfels aan logica

• Weinig mogelijkheid tot eigen interpretatie

• Gebrek aan herkenbaarheid

• Geven van ‘gewenste antwoorden’

• ‘Voorbereiding groep 3’ zonder uit te gaan van 

onderwijsbehoeften van kinderen
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Alternatieven

• Doel bijstellen: oefenen, herhalen

• Materiaal veranderen waardoor:

– eigen inbreng mogelijk is

– kinderen kunnen handelen = ervaringskennis!

• Materiaal met de kinderen zelf maken

• Alternatieve materialen voorspelbaar maken 

in aanbod en in activiteit. 

• Tip: http://playble.nl/ (‘Voorspeelbaar…’)

Voorbeeld

• Op welke wijze is Seriant mogelijk 

aantrekkelijker te maken voor kinderen met 

specifieke speelbehoeften

waardoor meerdere doelen te behalen zijn? 

Doelgericht afstemmen op 

speelbehoeften
Beets Kessens, A. (2015). Spelen is leren met hoofd, hart en handen. 

Stimuleren van de cognitieve ontwikkeling. HJK, 43, (1), p.4-8.

Doel

Je verbetert de kwaliteit van het spelen met 

ontwikkelingsmaterialen zodanig, dat het kind, 

op basis van welbevinden, 

vanuit een hoge betrokkenheid,

leerervaringen opdoet en de (cognitieve) ontwikkeling 

gestimuleerd wordt. 

Dat doe je door doelgericht aanpassingen te maken op 

(spelactiviteiten met) materialen,

waardoor je afstemt op de speelbehoeften van het kind. 

http://playble.nl/
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Afstemmingsbloem speelbehoeften

Welbevinden
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Experimenteren

Imiteren

Toekijken

Oriënteren

Begrijpen

(snappen waarom iets zo is)

Toepassen
(informatie gebruiken 

om een probleem op te lossen)

Analyseren
(informatie opdelen en 

met elkaar in verband brengen)

Evalueren

(beargumenteert standpunt)

Creëren
(onderdelen 

samenbrengen 

tot iets nieuws)

Onthouden
(iets herinneren)

© Aleid H. M. Beets Kessens

Met dank aan SLO 
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• Speelbehoeften?

• Spelactiviteiten met ontwikkelingsmaterialen?

• Doelgericht?

Speelbehoeften

Wat heeft dit kind nodig

• van jou? 

• van andere kinderen?

• van de leeromgeving?

• van de activiteiten?

• van de materialen?

om te kunnen leren van het spelen?
(In variatie op ‘onderwijsbehoeften’, Pameijer, Van Beukering en 

De Lange, 2009)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sm6jEeOE83sAgM&tbnid=KJ5bgqmiV0-M8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D9629%26fld%3D/Handen-en-voeten/page2.html&ei=J-91U5KvMYvkOePIgYgD&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNGKGFYu05nQP7_aBEpX9Vet9OPaAQ&ust=1400324092713153
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sm6jEeOE83sAgM&tbnid=KJ5bgqmiV0-M8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D9629%26fld%3D/Handen-en-voeten/page2.html&ei=J-91U5KvMYvkOePIgYgD&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNGKGFYu05nQP7_aBEpX9Vet9OPaAQ&ust=1400324092713153
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Spelactiviteiten met 

ontwikkelingsmaterialen
Beets Kessens, A., (2013). Investeren in spel en spelen. Opbrengstgericht 

werken met jonge kinderen. HJK, (40), 8, p. 4-7.

De inrichting én de materialen daarin zorgen  

samen voor een inspirerende leeromgeving met 

spelactiviteiten die leiden tot 

ontplooiingsmogelijkheden.

De onderwijsdoelen zijn ‘verborgen’ in al deze 

materialen en activiteiten en in de manier 

waarop de leerkracht deze aanbiedt. Daar moet 

zij zich bewust van worden én ze moet ze onder 

woorden kunnen brengen.

Doelgericht: opbrengstgericht spelen!

Wanneer de zorgvuldig ingerichte leeromgeving als 

‘methode’ gezien wordt, weet de leerkracht

met welke doelen zij situaties en activiteiten creëert. 

Een leerkracht die een zandtafel aanbiedt,

kan allerlei doelen hebben: van het tegemoet

komen aan het sensopathisch spel en het stimuleren van de 

fijne motoriek tot het ontwikkelen van reken-wiskunde-

oriëntatie en het stimuleren van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

Bij elk doel zijn ‘zandactiviteiten’ te ontwikkelen (en 

andersom!)

Bronnen voor doelen: leerlingvolgsystemen, SLO doelen, …

Spelen is leren met hoofd hart en 

handen

• Hart

de basis, het uitgangspunt, een voorwaarde: 

welbevinden

• Handen

leerstrategieën als oriënteren, toekijken, 

imiteren, experimenteren

• Hoofd 

cognitieve vaardigheden op verschillende 

niveaus (Bloom)
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Afstemmingswijzer speelbehoeften

• Zit dit kind goed in zijn vel? (welbevinden?)
Welbevinden bij jonge kinderen met specifieke behoeften: let 

ook op het lichamelijk welbevinden!!!

• Hoe is de betrokkenheid van het kind bij de activiteit? 

(betrokkenheidssignalen? schaalwaarde? (Laevers, 

2014))

• Is dit ontwikkelingsmateriaal en de activiteit die ik 

daarmee aanbied betekenisvol voor dit kind?

• Welke bedoeling heb ik met deze activiteit? (doel!?)

• Welke cognitieve vaardigheid/vaardigheden 

vraag ik van dit kind bij het spelen met dit 

materiaal? Is dit passend?

• Heeft dit kind wel/geen behoefte aan meer tijd 

en gelegenheid om zich 
– te oriënteren, 

– toe te kijken, 

– te imiteren, 

– te experimenteren? 

• Wat heeft dit kind, op basis van de 

voorgaande gegevens nodig (bepalen 

speelbehoeften)

– van jou, 

– van de leeromgeving, 

– van de materialen, 

– van andere kinderen, 

om te kunnen leren van het spelen? 
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• Met het inbouwen van welke voorwaarden, 

leerstrategieën, of cognitieve vaardigheden 

(lager/hoger orde) kan ik de activiteit met dit 

materiaal vereenvoudigen of uitdiepen, en 

daardoor de betrokkenheid verhogen? (Indien 

ik besluit met deze activiteit door te gaan)
Denk o.a. aan: 

– aanvullen, toevoegen, integreren, verminderen van 

specifieke materialen…

– organisatie: een ‘beginnetje’ maken, overzichtelijk en 

uitnodigend klaarzetten…

– je (begeleidend) gesprek: volg je, ontvang je en hoe ga je 

door op hetgeen het kind laat zien? Welke vragen stel je en 

welke opdrachten geef je? Wat is het effect? Improviseren 

en opnieuw afstemmen!

Aan de slag! 

• We gaan in groepen samen aan de slag met 

materialen 

• en bedenken aanpassingen om af te 

stemmen op speelbehoeften van een eigen 

leerling…


