
kar en een paar andere rennen mee. Groot 
plezier! Na enkele rondjes houdt Ylse het voor 
gezien en bedankt ze de jongens. Iedereen 
gaat weer door met waar hij mee bezig was.

Met haar actie heeft Ylse laten zien, dat ze het 
spel van de kinderen belangrijk vindt en heeft 
ze hen een leuk moment bezorgd, maar is hier 
sprake van echte spelstimulering? Het spel 
heeft na haar actie niet aan kwaliteit gewonnen. 
Wat had Ylse dan moeten doen om te zorgen dat 
er wel sprake was geweest van spelstimulering? 
De eerste stap is om de begeleidingscyclus 
gebruiken, die in het eerste artikel van deze serie 
is geïntroduceerd:
• waarnemen
• begrijpen
• plannen (van de best mogelijke actie om de 

doelen te bereiken)
• uitvoeren (en misschien is dat: meespelen)
Hieronder bespreken we stap voor stap de pro-
cesdoelen voor spelstimulering (die ook worden 
besproken in ‘Allemaal spelen met plezier’) om na 
te gaan wat Ylse had kunnen doen en of meespe-
len wel de beste manier was:

Gevoel van welbevinden verhogen
Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, zijn in 
hun spel vaak ook wat afwezig en tonen weinig 
energie. Wanneer Ylse zo’n kind had opgemerkt, 
had ze het kunnen uitnodigen om samen met 
haar op de kar mee te rijden. Voordat ze zich uit 
het spel terugtrok, had ze kunnen proberen het 
kind door te laten spelen na haar vertrek, bijvoor-
beeld door te zeggen: ‘Ik ga even bij de andere 
kinderen kijken. Jij mag wel hier verder spelen, ik 
kom zo weer bij jou kijken.’

De betrokkenheid van het kind vergroten
Wanneer kinderen betrokken spelen hebben ze 
het meeste profijt van hun spel. Ze spreken dan 
al hun competenties aan (Laevers, 2008). Op de 

Serie: Spelstimulering op de speelplaats (2)

Meespelen als  
spelstimulering

Greet Caminada is  
psycholoog en pedagoog

Om als leerkracht mee te spelen met de kinderen lijkt het makkelijkste dat er is. Toch wil je 
hiermee proberen om de doelen te bereiken en het spel van de kinderen tot een hoger niveau 
te brengen. Welke aandachtspunten zijn daarbij van belang om dit succesvol te laten verlopen? 

Wanneer je bezig gaat met de combinatie 
‘buiten doelgericht werken’ en ‘meespelen’ 

dan stuit je meteen al op vragen. Want waarom en 
wanneer meng je je in het spel of neem je zelf de 
initiatieven? En vooral: hoe breng je spel op gang 
dat van een betere kwaliteit is dan voor jij je met 
het spel bemoeide? Met alleen zandkoekjes eten 
in de zandbak ben je er niet; maar het is wel een 
goed begin.

Kiezen voor meespelen
In het eerste artikel uit deze serie (‘Allemaal spe-
len met plezier’; HJK maart 2015) werd ingegaan 
op wanneer je initiatieven neemt om de kwaliteit 
van het spel te verbeteren. In deze bijdrage wil-
len we een krachtig stimulatiemiddel bespreken, 
namelijk: meespelen.
Nadat je een kind geobserveerd hebt in zijn acti-
viteit en geprobeerd hebt te begrijpen wat hem 
beweegt en wat hij nodig heeft, komt de volgende 
stap: voor welke vorm van spelstimulering kies 
je? Soms is die vorm ‘het in interactie gaan met 
het kind en meespelen’. Voordelen van meespelen 
zijn onder meer dat kinderen het heel interessant 
vinden en dat je de boodschap uitdraagt dat je hun 
spel belangrijk vindt. Al spelend kun je kinderen 
ook beter gaan begrijpen in hun spel en heb je 
de mogelijkheid om een volgende stap te zetten. 
Dit kun je doen door materialen toe te voegen, 
verdieping te geven, ideeën te opperen of vragen 
te stellen; alles om het spel naar een hoger niveau 
te brengen. Om na te gaan wanneer meespelen 
het beste middel hiervoor is analyseren we een 
praktijkvoorbeeld.

Ali en Jeroen zijn samen bezig met de trekkar. 
Als ze langs Juf Ylse rijden, zegt deze: ‘Mag ik 
meerijden?’ Dat mag, en Ylse neemt op de kar 
plaats tot groot plezier van de jongens. Maar 
het valt niet mee om die zware juf te trekken en 
al gauw komen er wat kinderen helpen. Ali en 
Jeroen trekken, een paar kinderen duwen de 

spelen
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Laat kinderen kennismaken met verschillende spelvormen, bijvoorbeeld een groepsspel

>>

de suggestie om met een aanhanger te werken 
leuk geweest. Een andere kar met de kinderen 
die daarop spelen had bij het spel van de jongens 
kunnen worden betrokken. Dat zou dan beteke-
nen: moeilijker manoeuvreren, zwaarder trekken 
en rekening houden (en contacten leggen) met 
andere kinderen.
Wanneer er een kind op de kar had gezeten die 
eigenlijk nog niet zo goed durfde sturen en die 
bang was dat de kar door de kinderen die duwden 
te hard ging, had Ylse de kar kunnen duwen: mis-
schien zou het niet meer eng zijn geweest als juf 
de kar duwde.

Kind naar de volgende spelfase helpen
Een nog beter idee was hier waarschijnlijk 
geweest om de kinderen naar een volgende 
spelfase te helpen, namelijk naar die van the-
matisch rollenspel. Nu had Ylse bijvoorbeeld 
kunnen vragen of de kar toevallig de bus was die 
naar het zwembad reed? Meestal gaan kinderen 
enthousiast op zo’n suggestieve vraag in en hier 
was meespelen dus een goede optie geweest. Ylse 
had dan al meespelend haar OV-kaart gescand en 
plaats genomen in de bus. De belangstelling van 
de andere kinderen had ze gebruikt om te vragen 
wie er ook naar het zwembad wilden. Nu was de 
aanhanger wellicht gelijk nodig geweest om alle 

speelplaats is de kans op vluchtig, oppervlakkig en 
ongeconcentreerd spel altijd aanwezig en vaak valt 
het je als leerkracht niet op. Ogenschijnlijk zijn de 
kinderen leuk bezig, maar bij nadere beschouwing 
zit er weinig aandacht en concentratie in hun spel.
Wanneer Ylse geobserveerd had, dat Ali en Jeroen 
wat ongeïnteresseerd met de kar hadden gespeeld, 
waren er verschillende acties mogelijk geweest.
Bijvoorbeeld suggesties doen: ‘De blokken 
moeten weer terug naar het speellokaal, wil-
len jullie ze voor mij vervoeren?’; of in spelvorm: 
‘Vrachtwagenchauffeurs, kunnen jullie deze lading 
vervoeren?’
Of: ‘Ik zag dat jullie net rondjes aan het rijden 
waren, zullen we een rotonde op de speelplaats 
tekenen? Dan kunnen we zien of jullie die boch-
ten ook kunnen maken.’ Op een rotonde komen 
natuurlijk wegen uit en die wegen gaan ergens 
naar toe en maken ook weer bochten. Op deze 
manier had een heel wegennet kunnen ontstaan.

Naar de volgende stap in de ontwikkeling helpen
Als uit de observaties was gekomen dat Ali en 
Jeroen pogingen ondernamen om nieuwe dingen 
met de kar te doen, die nog niet lukten (bijvoor-
beeld scherpe bochten nemen), had Ylse de sug-
gestie kunnen geven om tussen de lijnen van een 
weg te manoeuvreren. In andere gevallen was ook 
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Hoe groot je inbreng is, hangt af van het doel van je interventie

of meespelen de beste manier is om het spel te 
stimuleren. Toch zijn er situaties waarbij deze 
vorm zeker de voorkeur verdient. We zetten ze 
hieronder op een rijtje.

Kinderen die niet (kunnen) spelen
Bij deze kinderen is meespelen een krachtig mid-
del om ze aan het spelen te krijgen, of om ze bij 
het spel van andere kinderen te betrekken. De 
leerkracht is dan het rolmodel, waarvan het kind 
leert hoe te spelen en hoe deel te nemen aan het 
spel van anderen. Een voorbeeld: 

Juf Mirjam gaat naast Aisha zitten die op de 
rand van de zandbak naar de andere kinderen 
kijkt. Mirjam heeft al een poosje afgewacht of 
Aisha door het zien van het spel spontaan mee 
zal gaan spelen, maar dit lijkt nog een te hoge 
drempel voor haar te zijn. Mirjam begint ook 
taartjes te maken, zoals de meisjes waar Aisha 
al een poosje naar kijkt en verwoordt al haar 
handelingen: ‘Zo, nu ga ik zand scheppen in 
dit vormpje, maar het moet wel nat zand zijn, 
anders wordt het geen stevig taartje. Ik druk het 
heel goed aan. Nu keer ik het om. Kijk eens: 
een echt taartje. Wil jij het ook eens proberen?’

Rollenspel op gang brengen
Rollenspel is een hoge spelvorm waarbij veel van 
de competenties van de kinderen aangesproken 
worden (Janssen-Voss, 2008).
Op de speelplaats doen zich veel situaties voor die 
zich lenen voor een echt rollenspel, maar er is vaak 
juist een interventie van de leerkracht nodig om 
dit goed op gang te helpen. In het voorbeeld van 
Ali en Jeroen hebben we al gezien dat spel met de 
karren omgebogen kan worden tot een busspel 
of verkeersspel. Maar ook de zandbak biedt veel 
mogelijkheden, zoals bakkerij spelen, koken, eten 
of verjaardag vieren. Verder kunnen allerlei the-
ma’s die in de klas aan de orde zijn goed worden 
uitgebouwd naar de speelplaats. Denk maar eens 
aan thema’s als: water, vervoer, bouwen, vakantie, 
sport, seizoenen, circus en natuur. Het heeft dan 
een meerwaarde wanneer de leerkracht rollen 
introduceert en ‘voorspeelt’ of meespeelt.

Spelenderwijs regels introduceren
Veel spel verloopt gestroomlijnder wanneer 
kinderen de regels kennen of regels met elkaar 
afspreken. Wanneer je ziet dat spel niet goed 
verloopt en dat de kinderen geen initiatieven 
nemen om zelf regels op te stellen, kun je al 
meespelend vragen hoe de regels zijn of voor-
stellen regels af te spreken.

Nieuw spel introduceren
Wanneer kinderen buiten dagelijks hetzelfde 
aanbod hebben kan gewenning en routine 
insluipen, waardoor het spel oppervlakkiger 
wordt. Regelmatig kun je dan ook nieuwe 
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belangstellende te vervoeren en was er een spel 
ontstaan met bushaltes, vaste routes rijden van 
halte naar halte, in- en uitstappende kinderen, 
verschillende bestemmingen, enzovoort.

Kind andere spelvormen laten kennen
Misschien was Ylse tot de slotsom gekomen dat 
de jongens altijd maar voor de karren kiezen en 
nu eens andere materialen moeten proberen en 
had ze hen uitgelokt een ander spel te spelen, 
bijvoorbeeld door:  
• een groepsspel op te starten: ‘Hebben jullie zin 

om mee te doen met “de wolf en de schapen”?’
• hun kennis en vaardigheden te benutten (‘Jullie 

kunnen cijfers schrijven; willen jullie me helpen 
om een goede hinkelbaan te tekenen?’)

• hun uit te dagen iets nieuws te proberen (‘Jelle 
en Rick willen een berg maken met gangen, 
maar het lukt niet zo goed; kunnen jullie 
helpen?’)

• het spelaanbod wijzigen (‘Vandaag gaan de kar-
ren niet naar buiten, jullie kunnen wat anders 
kiezen.’)

• nieuw materiaal inbrengen dat de fantasie prik-
kelt en de jongens had uitgedaagd tot nieuwe 
acties (Bijvoorbeeld gesnoeide takken, planken, 
touwen, kisten, kleden, enzovoort)

Samenspel stimuleren
Het samenspel stimuleren zit ook al in een aantal 
bovengenoemde suggesties, maar als Ylse het 
idee heeft dat Ali en Jeroen nooit met anderen 
spelen had ze ook alleen daarop in kunnen zetten.

Wanneer is meespelen gewenst?
Het hangt dus van je observaties en je doelen af 
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Het hangt van je observaties en doelen af of meespelen de  
beste manier is om het spel te stimuleren
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materialen of spelvormen aanbieden. Boekjes 
over spelletjes of de map Buitenspelen met 138 
spelideeën, kunnen je daarbij behulpzaam zijn 
(Caminada, 2013) Je kunt als leerkracht het spel 
opstarten en als het loopt trek je je terug.

Verstoppertje, groepsspelen, tik- en vangspelen
Kinderen leren thuis en op straat niet meer allerlei 
spellen. Je kunt dus regelmatig een spel aanleren 
en met de groep samen spelen. Soms kan dat 
eerst in het speellokaal. Wanneer de kinderen het 
beheersen, gaan ze het zelfstandig verder spelen.

Wat is je inbreng in het spel?
Doe je het zo onopvallend mogelijk of neem je zelf 
duidelijke initiatieven en geef je gerichte sturing? 
Dat hangt er vanaf. Je eigen inbreng kan variëren 
van je rustig op de achtergrond houden tot het 
opzetten van een heel nieuw spel. Hoe groot je 
inbreng is zal afhangen van het doel van je inter-
ventie. Maar uiteindelijk is het er op gericht dat jij 
je op een moment weer terug kunt trekken en een 
rijk spel achterlaat.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:
Minieme inbreng: 
• Je gaat op bezoek in de hut die kinderen in de 

struiken hebben gebouwd.
• Je eet de aangeboden zandkoekjes op de rand 

van de zandbak. 

Duidelijker inbreng:
• Na een regenbui is een waterspel ontstaan rond 

een grote, diepe plas. Je stopt het afvoerputje 
dicht met een plastic zak en geeft de suggestie 
om uit de klas wat waterbakspullen te halen. 
Samen met de kinderen ga je experimenteren 

met het overhevelen en 
scheppen van water.

• Je hebt een nieuw kind in de 
klas dat zich buiten aan je 
vastklampt. In de zandbak 
speelt een groepje meisjes 
‘bakkerswinkel’. Je gaat 
op bezoek bij de winkel en 
bemiddelt om het nieuwe 
kind mee te laten doen.

• Het touwtjespringen ver-
loopt rommelig. Je vraagt of 
je mee mag doen en intro-
duceert wat functionele regels in het spel: wie 
af is gaat draaien, wachters staan in een rijtje 
naast de draaier, enzovoort. 

Grote inbreng: 
• Je start een circuit op en bent grensrechter.
• Je leert een groepsspel aan en doet mee tot de 

kinderen het zelfstandig kunnen.
• Je breidt het thema ‘Restaurant’ dat op dat 

moment in de klas wordt ingezet uit met een ter-
ras buiten. Je leidt de bespreking over de inrich-
ting en de bediening, ook door je voorbeeldrol.

Of je een leidende of meer ondergeschikte rol op 
je neemt hangt dus af van wat je op dat moment 
wilt bereiken voor deze kinderen.

Krachtig middel
Meespelen kan een krachtig middel zijn om het 
spel van de kinderen te stimuleren. Je doelen zul-
len de leidraad zijn voor je acties en voor de keuze 
of meespelen op dat moment het beste middel is. 
Ook bepalen ze hoe belangrijk je eigen rol in het 
geheel is.

Klassethema’s geschikt om buiten 
mee aan de slag te gaan:
Water  Vervoer
Bouwen  Vakantie
Sport  Seizoenen
Circus  Natuur
Politie  Brandweer
Post  Ridders

Leestips
• Caminada, G. (2013). Buitenspelen. 138 suggesties voor 

buitenspelactiviteiten met jonge kinderen. Liederholt-
huis: Leonon Media Publishers. Zie ook: www.buiten-
speelmap.nl en www.kommee.com
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