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Welkom!

Kennis Delen = 
Kennis Vermenigvuldigen

Cobi Brouwers Plein 013

Emilie Groot-Ketelaars                                      Ontwikkelkracht in Onderwijs en Opvang

Lidewijn van Kuppevelt MSEN-Bouwcoördinator bs Rennevoirt- Beeldbegeleider        
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Vooruitblik



Deel 1 

Begripsafbakening

EEN RIJKE SPEELOMGEVING
&

TAAL- EN REKENONTWIKKELING

Speciale onderwijsbehoefte en spelbegeleiding 



Om tot rijk spel te komen heb je een 
betekenisvol thema nodig!

Stelling 1:



Stelling 2:

Kinderen komen in de bouwhoek pas tot 
rijke rekenervaringen als ze letterlijk en 
figuurlijk de ruimte krijgen.

,



Stelling 3:

Zonder inbreng van de leerkracht komen 
kinderen niet tot ontwikkeling



EEN RIJKE SPEELLEEROMGEVING
GERICHT OP TAAL- EN REKENONTWIKKELING

Figuur: LEER RIJK SPELEN. 
Groot-Ketelaars & van Kuppevelt
Gebaseerd op HGW, Pameijer en Interactiedriehoek Leenders



Reflectie 1 in Tafelgroep 

HOE CREËER je een 

RIJKE SPEELLEEROMGEVING

en zorg je voor 

spelbegeleiding 

zowel binnen als buiten….



Figuur: Spelpiramide 
J. Van Cuijk, Cito (1999)

Spel verrijken

Leren spelen

Spelsituaties 
creëren en 

rijkdom
observeren



Praktijkvoorbeeld ; 
ontwerp een taal of rekenmachine
Dilemma:  spelbegeleiding

Leiden en begeleiden van spel om kinderen rijker te laten spelen en 
spelenderwijs ervaring op te laten doen met taal en rekenen.



Spelbegeleiding is óók kansen grijpen

FRAGMENT: Het boodschappenlijstje

Met kennis van de taal- en rekendoelen 

kun je gerichte (denk)vragen stellen aan kinderen .



Reflectie 2 in Tafelgroep 

Welke nieuwe inzichten heb je gekregen over 

de taal- en rekenontwikkeling

en de begeleiding van het spel jonge kinderen?

Ik heb ontdekt ………                    Ik vraag me af ………………..



Uit: Blank (2010), afgeleid van www.pbis.org SWPBS

Primaire preventie:

School-/ Klassebrede aanpak

voor alle leerlingen,

alle teamleden & 

andere betrokkenen

Secundaire preventie:

Gespecialiseerde gezamenlijke 

aanpak 

voor leerlingen met risicogedrag

Tertiaire Preventie:

Gespecialiseerde individuele 

aanpak voor leerlingen met zeer 

risicovol gedrag

~80% v.d. leerlingen

~15% 

~5% 

Preventie staat 

centraal

Piramide: “Passend onderwijzen”

http://www.pbis.org/


EEN HOEK ONDER DE LOEP

Wat doen we om een passend aanbod in deze hoek te realiseren ?

Breng met je tafelgroep in kaart hoe jullie in deze hoek werken aan 
taal- en rekenontwikkeling via spel.

NOTEER TIPS EN TOPS: Maak een koppeling met de 3 lagen in de 
piramide van passend onderwijzen. 

Verdiepingsvragen:

Op welke onderwijsbehoefte kun je moeilijk inspelen? 

Wanneer voel jij je handelingsverlegen?



Reflectievragen

• Hoe zorg je voor een goede klasinrichting?

• Hoe weten kinderen wat er van hen verwacht wordt?

• Welke hulpmiddelen zet je in om spel te bevorderen?

• Wat heb je extra nodig voor kinderen die niet tot spel komen? 

• Welke hulpmiddelen gebruik je om structuur te bieden?

• Is spelbegeleiding kansen grijpen of kansen creëren? Hoe doe je dat?

• Hoe voorspelbaar ben je in je leerkrachtgedrag?



Vooruitblik en afsluiting

•Bijeenkomst 2 : Lezing Aleid Beets

•Bijeenkomst 3:  WORKSHOPS 


