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1	   Wat	  is	  spel?	  	  
	  
Definitie	  van	  spel	  
Over	  de	  definitie	  van	  ‘spel’	  is	  men	  het	  in	  de	  literatuur	  niet	  eens.	  Uit	  een	  meta-‐analyse	  
over	  onderzoek	  naar	  spel	  blijkt	  dat	  de	  term	  ‘spel’	  onzorgvuldig	  wordt	  gebruikt	  (Cheng	  &	  
Johnson,	  2010),	  maar	  als	  spel	  zich	  voordoet,	  wordt	  het	  wel	  als	  zodanig	  herkend.	  Spel	  is	  
goed	  te	  zien	  binnen	  een	  eigen	  kader:	  de	  speler	  neemt	  een	  specifieke	  houding	  aan,	  doet	  
alsof,	  gebruikt	  zijn	  stem	  anders	  enzovoort	  (Bateson,	  1972).	  Over	  vier	  kenmerken	  van	  
spel	  is	  men	  het	  in	  de	  literatuur	  wél	  eens	  (Fromberg	  &	  Bergen,	  2006;	  Kwakkel-‐Scheffer,	  
2006;	  Van	  Oers,	  2005):	  	  

- Spelen	  gaat	  gepaard	  met	  plezier	  en	  betrokkenheid.	  	  
- Spelen	  gebeurt	  vrijwillig:	  het	  gaat	  om	  niet-‐verplichtende	  bezigheden	  en	  de	  

speler	  kiest	  deze	  zelf.	  	  
- De	  speler	  neemt	  in	  belangrijke	  mate	  zelf	  het	  initiatief	  om	  te	  gaan	  spelen	  en	  om	  

dat	  te	  blijven	  doen	  zolang	  het	  boeit	  of	  zolang	  hij	  daarvoor	  de	  kans	  krijgt.	  	  
- Spel	  dient	  geen	  extern	  doel,	  de	  speler	  is	  gericht	  op	  het	  proces	  van	  het	  spelen.	  

	  
Spel	  is	  niet	  voorbehouden	  aan	  de	  kindertijd.	  De	  genoemde	  kenmerken	  van	  spel	  zijn	  ook	  
zichtbaar	  bij	  adolescenten	  en	  volwassenen,	  want	  ook	  op	  latere	  leeftijd	  spelen	  mensen.	  
Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  jongeren	  die	  samen	  gamen,	  muziek	  maken	  of	  elkaars	  nabijheid	  
zoeken	  op	  pleinen	  en	  aan	  volwassenen	  die	  creatief	  bezig	  zijn	  of	  in	  groepsverband	  
musiceren,	  toneelspelen	  of	  gedichten	  schrijven.	  	  
	  
Spel	  is	  een	  kenmerk	  van	  mensen,	  stelde	  Huizinga	  al	  in	  1938.	  Volgens	  hem	  is	  spel	  een	  
cultureel	  verschijnsel.	  Het	  is	  een	  functie	  van	  levende	  wezens.	  Hij	  noemde	  de	  mens	  
daarom	  ‘ludiek’	  (afgeleid	  van	  ‘ludere’	  of	  spelen).	  Sutton-‐Smith	  benadrukt	  dat	  spel	  niet	  
verdwijnt	  als	  je	  volwassen	  wordt:	  “Je	  ziet	  het	  enerzijds	  terug	  bij	  spelletjes	  en	  anderzijds	  
als	  een	  geïnternaliseerd	  expressief	  systeem	  (fantasie).	  De	  volwassen	  tegenhanger	  van	  
spel	  bij	  kinderen	  is	  dagdromen	  en	  overdenken	  dat	  overdag	  zoveel	  tijd	  in	  beslag	  neemt.	  
Gewoonlijk	  zegt	  men	  dat	  spel	  afneemt	  met	  de	  leeftijd.	  Wat	  afneemt	  is	  de	  zichtbare	  
uitdrukking	  ervan,	  met	  uitzondering	  van	  mensen	  die	  spelletjes	  doen”	  (Sutton-‐Smith,	  
1971,	  p.	  310).	  	  
	  
Spelcategorieën	  
Edith	  Vermeer	  maakt	  onderscheid	  in	  vier	  spelcategorieën	  (Kwakkel-‐Scheffer,	  2006):	  

- Sensopathisch	  spel	  
- Hanterend	  spel	  
- Esthetisch	  spel	  
- Verbeeldend	  spel	  

Deze	  indeling	  is	  gebaseerd	  op	  de	  wijze	  waarop	  het	  kind	  in	  contact	  treedt	  met	  het	  
spelmateriaal	  of	  met	  de	  medespeler.	  Het	  gaat	  om	  de	  wisselwerking	  tussen	  het	  kind	  en	  
het	  materiaal/de	  medespeler.	  De	  spelcategorieën	  vallen	  samen	  met	  de	  
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ontwikkelingsfasen	  van	  het	  kind	  vanaf	  de	  geboorte	  tot	  en	  met	  ongeveer	  vijf	  jaar.	  Daarna	  
blijven	  de	  spelvormen	  deel	  uitmaken	  van	  het	  handelingsrepertoire	  van	  het	  individu.	  
	  
Sensopathisch	  spel	  
Bij	  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	  bubbelbad	  liggen	  of	  spelen	  met	  warm	  zand	  
tussen	  zijn	  vingers	  op	  een	  zomerse	  dag	  aan	  het	  water.	  In	  de	  begeleiding	  van	  mensen	  
met	  een	  verstandelijke	  beperking	  wordt	  deze	  vorm	  van	  spel	  ‘snoezelen’	  genoemd.	  
	  
Hanterend	  spel	  
Bij	  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.	  Peuters	  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	  spel	  
Bij	  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.	  
Volwassenen	  beleven	  plezier	  aan	  mode	  ontwerpen,	  fotograferen	  of	  websites	  
ontwerpen;	  het	  gaat	  allemaal	  om	  esthetisch	  spel.	  
	  
Verbeeldend	  spel	  
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	  en	  volwassenen	  beleven	  avond	  na	  
avond	  genoegen	  aan	  het	  vertolken	  van	  hun	  rol	  in	  een	  toneelstuk	  of	  opera.	  Ook	  
computerspelen	  als	  World	  of	  Warcraft	  en	  de	  Sims	  vallen	  onder	  deze	  spelcategorie:	  je	  
leeft	  je	  in	  in	  de	  persoon	  die	  je	  vanachter	  de	  computer	  bestuurt.	  	  
	  
	  
Pramling	  en	  Pramling	  (2010)	  beschrijven	  de	  volgende	  situatie.	  
	  
De	  leidster	  zit	  bij	  twee	  of	  drie	  peuters	  op	  een	  zacht	  kleedje	  op	  de	  grond.	  Bij	  hen	  staat	  
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een	  bak	  met	  knopen.	  Ze	  volgt	  wat	  er	  gebeurt,	  welk	  spel	  ontstaat.	  Ze	  benoemt,	  lokt	  
soms	  uit,	  reageert	  op	  een	  vraag	  of	  een	  vragende	  blik	  van	  een	  kind	  of	  op	  een	  knoop	  die	  
ze	  aangereikt	  krijgt.	  
	  
Wat	  kun	  je	  –	  gezien	  de	  vier	  spelcategorieën	  -‐	  met	  een	  doos	  met	  knopen?	  	  
	  -‐	  Sensopathisch	  spel:	  voelen	  aan	  de	  knopen,	  geluiden	  maken.	  
-‐	  	  Hanterend	  spel:	  knopen	  oppakken,	  in	  bakje	  doen	  en	  er	  weer	  uit	  halen,	  laten	  rollen.	  
-‐	  	  Esthetisch	  spel:	  dezelfde	  vormen	  bij	  elkaar	  leggen,	  figuurtjes	  met	  de	  knopen	  leggen.	  
-‐	  	  Verbeeldend	  spel:	  de	  knopen	  staan	  voor	  iets	  anders,	  zoals	  een	  ijsje,	  een	  hoedje,	  een	  
vliegtuig.	  
	  
Het	  gaat	  in	  dit	  voorbeeld	  om	  knopen,	  maar	  hetzelfde	  kan	  met	  bijvoorbeeld	  een	  bakje	  
dierenfiguurtjes,	  een	  voorraad	  blokken	  of	  een	  hoop	  knuffelbeesten:	  welke	  is	  de	  
grootste,	  welke	  is	  de	  mooiste,	  welk	  voelt	  zacht,	  welke	  voelt	  zwaar,	  welk	  ding	  staat	  voor	  
een	  verhaal?	  
	  
Om	  welke	  voorwerpen	  het	  gaat	  maakt	  dus	  niet	  zoveel	  uit,	  maar	  wel	  lijkt	  het	  essentieel	  
dat	  de	  kinderen	  op	  de	  grond	  zitten.	  Howard	  	  liet	  in	  diverse	  studies	  zien	  dat	  kinderen	  
een	  activiteit	  als	  spel	  ervaren	  wanneer	  het	  zich	  op	  de	  grond	  afspeelt:	  ze	  zijn	  dan	  langer	  
betrokken	  en	  ze	  ervaren	  het	  als	  iets	  dat	  zij	  zelf	  graag	  willen	  doen.	  Zo	  simpel	  kan	  het	  
zijn!	  
(in	  Broadhead,	  Howard	  &	  Wood,	  2010)	  	  	  
	  
In	  tegenstelling	  tot	  andere	  indelingen	  van	  spel,	  is	  de	  hierboven	  gegeven	  indeling	  niet	  
gebaseerd	  op	  het	  soort	  materialen	  of	  het	  soort	  activiteiten,	  maar	  op	  de	  wijze	  waarop	  
het	  kind	  in	  contact	  treedt	  met	  het	  materiaal	  of	  de	  medespeler(s).	  1	  	  	  
	  
Theoretici	  over	  spel	  
Als	  het	  gaat	  om	  het	  belang	  van	  verbeeldend	  spel,	  komen	  er	  drie	  theoretici	  naar	  voren:	  
John	  Dewey,	  Lev	  Vygotsky	  en	  Jean	  Piaget.2	  	  
	  
Dewey	  
Volgens	  John	  Dewey	  (1859-‐1952)	  betekent	  opvoeden	  dat	  het	  kind	  in	  staat	  wordt	  gesteld	  
zichzelf	  tot	  uitdrukking	  te	  brengen	  en	  zodoende	  de	  kans	  krijgt	  om	  de	  eigen	  
mogelijkheden	  te	  ontwikkelen.	  Opvoeden	  is	  het	  kind	  uitlokken	  om	  te	  participeren	  in	  het	  
leven.	  Het	  gaat	  erom	  dat	  het	  individu	  de	  eigen	  opvoeding	  ter	  hand	  kan	  en	  gaat	  nemen.	  
Dewey	  kent	  spel	  daarbij	  een	  belangrijke	  rol	  toe.	  Door	  spel	  leert	  het	  kind	  over	  de	  wereld	  
van	  de	  volwassene.	  Hij	  leert	  niet	  alleen	  de	  elementen	  van	  die	  wereld	  kennen,	  maar	  ook	  
de	  handelingen	  en	  processen	  die	  de	  wereld	  in	  stand	  houden.	  Spel	  is	  meer	  dan	  het	  

                                                
1 Zie het filmpje over Spel-vve www.leraar24.nl 
2 Deze theoretici worden uitgebreider behandeld in de hoofdstukken van Berding (Dewey), Van Oers 
(Vygotsky) en Elbers (Piaget) in een bundel voor opleiders (Van der Aalsvoort, 2011). 
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imiteren	  van	  de	  wereld.	  Het	  is	  een	  uitingsvorm	  van	  groei	  die	  tot	  stand	  komt	  door	  
socialisatie3.	  	  
	  
Vygotsky	  
Volgens	  Lev	  Vygotsky	  (1896-‐1930)	  zoeken	  kinderen	  actief	  kennis,	  maar	  hebben	  zij	  een	  
sociale	  omgeving	  nodig	  om	  zich	  cognitief	  te	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  zich	  de	  cultuur	  
eigen	  te	  maken.	  De	  overdracht	  van	  cultuur	  komt	  tot	  stand	  via	  sociale	  interactie.	  Met	  
name	  in	  de	  periode	  voordat	  er	  sprake	  is	  van	  formeel	  leren,	  is	  spel	  een	  belangrijk	  middel	  
om	  de	  eigen	  wensen	  te	  realiseren.	  Als	  het	  kind	  een	  behoefte	  heeft	  die	  niet	  onmiddellijk	  
kan	  worden	  bevredigd,	  treedt	  er	  spel	  op.	  Voor	  Vygotsky	  is	  spel	  daarom	  de	  leidende	  
ontwikkelingsactiviteit	  in	  de	  periode	  voordat	  het	  kind	  formeel	  onderwijs	  volgt	  
(Vygotsky,	  1933/1976,	  p.	  552)4.	  
	  
Piaget	  
Volgens	  Jean	  Piaget	  (1896-‐1980)	  is	  ontwikkeling	  een	  biologisch	  gegeven.	  Ontwikkeling	  is	  
een	  voortdurende	  actieve	  adaptatie	  van	  het	  denkvermogen	  aan	  de	  omgeving.	  
Verbeeldend	  spel,	  door	  Piaget	  ‘symbolisch	  spel’	  genoemd,	  voltrekt	  zich	  tussen	  
assimileren	  en	  accommoderen.	  Het	  is	  niet	  assimileren:	  het	  kind	  beweegt	  zich	  vrij	  tussen	  
werkelijkheid	  en	  eigen	  egocentrische	  gedachten.	  Het	  is	  ook	  niet	  accommoderen:	  het	  
kind	  is	  nog	  niet	  in	  staat	  om	  te	  begrijpen	  wat	  het	  probeert	  te	  begrijpen.	  Voor	  het	  kind	  is	  
deze	  ‘staat’	  plezierig:	  het	  bevredigt	  zichzelf	  (Piaget,	  1955/1976,	  p.	  565-‐567)5.	  
	  
De	  hiervoor	  genoemde	  theoretici	  gaan	  in	  hun	  beschouwingen	  alle	  drie	  in	  op	  
verbeeldend	  spel.	  Verbeeldend	  spel	  is	  kenmerkend	  voor	  de	  kindertijd,	  doet	  zich	  relatief	  
kortdurend	  voor	  en	  is	  functioneel.	  Op	  het	  moment	  dat	  het	  kind	  in	  staat	  is	  om	  met	  eigen	  
impulsen	  om	  te	  gaan,	  is	  de	  stap	  naar	  een	  ‘tussenwereld’	  of	  ‘verbeelde	  wereld’	  niet	  meer	  
nodig.	  Verder	  is	  opmerkelijk	  dat	  de	  drie	  theoretici	  spel	  beschouwen	  als	  een	  
kindkenmerk.	  	  
	  
De	  omgeving	  van	  het	  kind	  is	  van	  belang	  om	  het	  spel	  van	  kinderen	  te	  duiden	  (Piaget),	  om	  
hen	  tot	  verdere	  groei	  te	  brengen	  (Dewey)	  of	  om	  hen	  uit	  te	  lokken	  zich	  te	  ontwikkelen	  
(Vygotsky).	  De	  genoemde	  theoretici	  laten	  de	  wederkerige	  beïnvloeding	  tussen	  de	  
omgeving	  en	  het	  kind	  buiten	  beschouwing.	  Hier	  ligt	  een	  opdracht	  voor	  opleiders.	  Spelen	  
doe	  je	  immers	  samen!	  	  
	  
Het	  belang	  van	  een	  theoretisch	  kader	  
Bovenstaand	  (beknopte)	  theoretische	  kader	  over	  het	  belang	  van	  spel	  dient	  twee	  doelen:	  
                                                
3 Zie ook Berding, J. (2011). John Dewey over spel. In G.M. van der Aalsvoort  (Red.), Van spelen tot 
serious gaming, Leuven: ACCO (pp. 25-36). 
4 Zie Van Oers, B. (2011). Spel vanuit Vygotskiaans perspectief. In G.M. van der Aalsvoort  (Red.), Van 
spelen tot serious gaming, Leuven: ACCO, (pp. 37-48) 
 
5 Zie Elbers, E. (2011). Spel in de theorie van Piaget. In G.M. van der Aalsvoort  (Red.), Van spelen tot 
serious gaming, Leuven: ACCO, (pp. 49-60).. 
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- Ten	  eerste	  moeten	  opleiders	  en	  studenten	  kennis	  kunnen	  nemen	  van	  
achtergronden	  en	  ideeën	  die	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  het	  pleidooi	  voor	  spel.	  In	  
de	  loop	  der	  tijd	  zijn	  veel	  ideeën	  in	  de	  opleidings-‐	  en	  onderwijspraktijk	  losgeraakt	  
van	  hun	  oorspronkelijke	  betekenis.	  Als	  het	  bijvoorbeeld	  gaat	  om	  ‘vrij	  spel’,	  stelt	  
Vygotsky	  dat	  vrij	  spel	  niet	  bestaat:	  “Aanduidingen	  van	  spel	  als	  zodanig	  berusten	  
op	  een	  ontkenning,	  of	  over	  het	  hoofd	  zien	  van	  de	  regels	  die	  wel	  in	  de	  
spelactiviteit	  aanwezig	  zijn	  en	  ook	  door	  de	  kinderen	  worden	  gevolgd”	  (Van	  Oers	  
over	  Vygotskij,	  2011,	  p.	  42).	  	  

	  
Het	  dilemma	  dat	  theoretische	  verdieping	  oproept	  is	  dat	  het	  lijkt	  alsof	  geïnformeerd	  zijn	  
niet	  te	  rijmen	  is	  met	  praktische	  vaardigheden	  in	  de	  klas	  (spel	  uitlokken	  en	  bevorderen).	  
Voor	  dit	  dilemma	  moeten	  opleiders	  een	  vorm	  proberen	  te	  vinden.	  Het	  begint	  ermee	  
dat	  zij	  zelf	  goed	  op	  de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  theoretische	  grondslagen	  van	  spel	  en	  van	  het	  
effect	  van	  de	  uitwerkingen	  daarvan	  in	  het	  onderwijs.	  Het	  boek	  Van	  spelen	  tot	  serious	  
gaming:	  spel	  en	  spelen	  in	  de	  pedagogische	  beroepspraktijk	  informeert	  zowel	  opleiders	  
als	  studenten	  over	  recente	  inzichten	  en	  reikt	  hen	  hiervan	  praktische	  uitwerkingen	  aan.	  
De	  achtergrondinformatie	  is	  voor	  beide	  partijen	  hetzelfde.	  	  
	  

- Het	  tweede	  doel	  van	  een	  theoretisch	  kader	  is	  dat	  de	  historische	  context	  van	  
opvattingen	  over	  spel	  onder	  de	  aandacht	  worden	  gebracht.	  Het	  
onderwijssysteem	  waarmee	  Dewey,	  Vygotsky	  en	  Piaget	  te	  maken	  hadden,	  
verschilt	  van	  het	  huidige	  onderwijssysteem.	  Opvattingen	  over	  het	  belang	  van	  
spel	  veranderen,	  ouders	  zijn	  gaan	  meepraten	  en	  het	  ontzag	  van	  ouders	  voor	  de	  
leerkracht	  is	  afgenomen.	  Dit	  zijn	  zaken	  waarvan	  opleiders	  zich	  bewust	  moeten	  
zijn.	  Het	  historisch	  theoretisch	  perspectief	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  het	  gesprek	  
over	  het	  belang	  van	  spel	  vanuit	  een	  andere	  invalshoek	  te	  voeren.	  

	  
2	   Wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  leraar	  bij	  spel?	  
	  
Als	  een	  kind	  speelt,	  vervult	  de	  leraar	  tenminste	  de	  volgende	  rollen	  (Kwakkel-‐Scheffer,	  
2006).	  	  
	  
Het	  kind	  nabij	  zijn	  
Alleen	  als	  een	  kind	  zich	  veilig	  voelt,	  als	  het	  ervaart	  dat	  het	  vrij	  is	  om	  zijn	  gang	  te	  gaan	  en	  
niet	  aan	  verplichtingen	  hoeft	  te	  voldoen,	  kan	  het	  spelen.	  De	  leraar	  kan	  deel	  uitmaken	  
van	  spel	  door	  naast	  de	  kinderen	  te	  gaan	  staan,	  door	  als	  het	  ware	  in	  hun	  huid	  te	  kruipen	  
en	  te	  delen	  in	  hun	  beleving,	  zonder	  verwijzing	  naar	  andere	  (spel)-‐momenten	  of	  naar	  
situaties	  in	  de	  werkelijkheid.	  Samen	  gericht	  zijn,	  samen	  betrokken	  zijn	  op	  dit	  moment;	  
deze	  gedeelde	  beleving	  maakt	  het	  wederzijds	  ervaren	  van	  verbondenheid	  mogelijk	  (zie	  
ook:	  Singer	  &	  Kleerekoper,	  2009).	  	  
	  
Volgens	  Göncü,	  Abel	  en	  Boshans	  (2010)	  heeft	  spelen	  een	  universele	  betekenis.	  Spel	  
bestaat	  in	  elke	  cultuur,	  maar	  wat	  onder	  spel	  wordt	  verstaan	  verschilt	  per	  cultuur.	  
Daarom	  dient	  de	  pedagoog	  de	  verbinding	  tussen	  spel	  en	  cultuur	  te	  versterken.	  Om	  tot	  
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spelen	  te	  kunnen	  komen,	  moet	  er	  sprake	  zijn	  van	  wederzijdse	  affectie	  tussen	  de	  
professional	  en	  het	  kind.	  Tussen	  de	  opvoeders	  en	  het	  kind	  bestaat	  deze	  affectie	  al	  in	  de	  
vorm	  van	  hechting.	  Affectie	  tussen	  professional	  en	  kind	  komt	  tot	  stand	  door	  het	  kind	  
sensitief	  te	  leiden	  bij	  het	  spelen	  op	  basis	  van	  waar	  het	  kind	  op	  let.	  Deze	  afstemming	  is	  
belangrijk	  bij	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  een	  gevoel	  van	  effectiviteit	  bij	  het	  kind.	  Hij	  
internaliseert	  dit	  gevoel,	  waarna	  hij	  emotioneel	  geladen	  ervaringen	  kan	  spelen	  en	  deze	  
kan	  delen	  met	  de	  professional.	  Göncü	  et	  al.	  (2010)	  bevelen	  onder	  andere	  aan	  dat	  de	  
professional	  meespeelt	  met	  het	  kind.	  Door	  in	  de	  context	  van	  het	  spel	  met	  het	  kind	  te	  
praten,	  kun	  je	  zijn	  spelgedrag	  beter	  duiden	  en	  de	  cultuur	  waarin	  hij	  opgroeit	  beter	  
begrijpen.	  Je	  kunt	  dan	  ook	  beter	  zijn	  gevoel	  van	  competentie	  bevorderen,	  omdat	  het	  
cultuurgebonden	  is	  op	  welke	  wijze	  kinderen	  dit	  ontwikkelen.	  
	  
De	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  in	  kaart	  brengen	  en	  volgen	  
	  
Weten	  hoe	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  zichtbaar	  wordt	  in	  spel	  
Spelen	  beïnvloedt	  de	  ontwikkeling	  van	  alle	  ontwikkelingsdomeinen	  (Göncü	  &	  Gaskins,	  
2007;	  Kohnstamm,	  2009;	  	  Kwakkel-‐Scheffer,	  2006).	  
	  
Cognitief	  
Volgens	  Vygotsky	  is	  spel	  eigenlijk	  te	  beschouwen	  als	  het	  creëren	  van	  een	  eigen	  zone	  van	  
de	  naaste	  ontwikkeling.	  Kinderen	  zijn	  spelend	  cognitief	  actief:	  zij	  oefenen	  om	  flexibel	  op	  
hun	  omgeving	  in	  te	  spelen.	  Dit	  bevordert	  hun	  vermogen	  om	  problemen	  op	  te	  lossen.	  
Opmerkelijk	  daarbij	  is	  dat	  de	  overtuiging	  van	  kinderen	  dat	  zij	  kunnen	  spelen	  een	  positief	  
effect	  heeft	  op	  een	  activiteit.	  Het	  metacognitieve	  besef	  dat	  er	  gespeeld	  kan	  worden	  
draagt	  eraan	  bij	  dat	  het	  kind	  zich	  vrij	  voelt	  om	  de	  activiteit	  te	  kiezen	  en	  versterkt	  zijn	  
betrokkenheid	  (Hewes,	  2007;	  McInnes,	  Howard,	  Miles	  &	  Crowley,	  2009).	  
	  
Taal	  
Door	  spel	  worden	  de	  ontwikkeling	  van	  taalbegrip	  en	  -‐productie	  bevorderd.	  Kinderen	  
praten	  terwijl	  ze	  spelen.	  Zo	  benoemen	  objecten,	  praten	  andere	  kinderen	  na	  en	  spreken	  
objecten	  tijdens	  het	  spel	  ook	  toe.	  Terwijl	  ze	  experimenteren,	  gebruiken	  ze	  zowel	  taal	  als	  
spel.	  Daardoor	  verwerven	  ze	  kennis	  over	  hun	  relaties	  met	  anderen	  en	  met	  hun	  
leefomgeving.	  
	  
Sociaal	  
Door	  samen	  te	  spelen	  oefenen	  kinderen	  naar	  elkaar	  te	  luisteren,	  samen	  te	  werken,	  
elkaar	  te	  helpen	  en	  te	  delen.	  Alleen	  al	  het	  blootgesteld	  zijn	  aan	  sociale	  stimuli	  is	  
voldoende	  om	  aandacht	  op	  te	  roepen	  en	  met	  elkaar	  te	  gaan	  communiceren.	  Deze	  
neiging	  wordt	  versterkt	  door	  het	  vertrouwd	  zijn	  met	  elkaar.	  Zo	  worden	  door	  spel	  sociale	  
vaardigheden	  bevorderd.	  Ook	  op	  sociaal-‐cognitief	  gebied	  heeft	  een	  kind	  profijt	  van	  
samen	  spelen.	  Door	  rollenspel	  leert	  het	  zich	  in	  de	  ander	  te	  verplaatsen,	  waardoor	  de	  
sociale	  rol	  die	  de	  ander	  speelt	  geleidelijk	  bekender	  en	  toegankelijker	  wordt.	  Samen	  
verbeeldend	  spelen	  vraagt	  van	  kinderen	  dat	  zij	  via	  interacties	  rollen	  kunnen	  aannemen,	  
maar	  ook	  dat	  zij	  van	  perspectief	  kunnen	  veranderen	  om	  wensen	  en	  ideeën	  uit	  te	  
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wisselen.	  Zo	  oefenen	  zij	  sociale	  vaardigheden.	  In	  onderwijsleersituaties	  gaat	  het	  om	  
interpersoonlijke	  vaardigheden	  en	  vaardigheden	  die	  verband	  houden	  met	  de	  uitvoering	  
van	  taken,	  zoals	  zelfstandigheid,	  	  verantwoordelijkheid	  en	  zelfbeheersing	  (Van	  der	  
Aalsvoort	  &	  Van	  Leeden,	  2008).	  
	  
Emotioneel	  
Verreweg	  de	  meeste	  publicaties	  over	  spel	  gaan	  over	  verbeeldend	  spel	  in	  relatie	  tot	  de	  
emotionele	  ontwikkeling.	  Door	  verbeeldend	  spel	  leren	  kinderen	  hoe	  ze	  emoties	  tot	  
uitdrukking	  kunnen	  brengen.	  Daarmee	  leren	  ze	  ook	  zichzelf	  beter	  kennen.	  Ze	  kunnen	  in	  
de	  verbeelde	  wereld	  experimenteren	  met	  rollen;	  ze	  kunnen	  bijvoorbeeld	  de	  rol	  van	  de	  
volwassene	  aannemen	  en	  autonoom	  optreden.	  Het	  is	  kenmerkend	  voor	  spel	  dat	  het	  
ervaren	  van	  emoties	  de	  drijfveer	  is	  om	  te	  spelen	  (Fromberg	  &	  Bergen,	  2006).	  	  
	  
(Senso-‐)motorisch	  
Bij	  motorisch	  spel	  gaat	  het	  om	  activiteiten	  waarbij	  de	  grove	  motoriek	  wordt	  
gestimuleerd	  	  (rennen,	  klimmen	  en	  schommelen)	  en	  activiteiten	  die	  de	  fijne	  motoriek	  
stimuleren	  (vingerspelletjes	  en	  gekke	  gezichten	  trekken).	  Motorisch	  spel	  stimuleert	  de	  
ontwikkeling	  van	  spierkracht	  en	  evenwichtsgevoel	  en	  helpt	  kinderen	  hun	  bewegingen	  
goed	  te	  coördineren.	  Bij	  motorisch	  spel	  kunnen	  materialen	  worden	  gebruikt,	  maar	  deze	  
staan	  niet	  centraal.	  
	  
Peuters	  hebben	  voorkeur	  voor	  ander	  speelmateriaal	  dan	  kinderen	  uit	  de	  groepen	  1	  en	  2	  
van	  de	  basisschool.	  In	  groep	  3	  spelen	  kinderen	  andere	  spelletjes	  dan	  in	  groep	  7.	  Met	  het	  
toenemen	  van	  de	  leeftijd	  verandert	  niet	  alleen	  de	  belangstelling,	  maar	  nemen	  ook	  de	  
kennis	  en	  de	  vaardigheden	  toe.	  Dat	  is	  zichtbaar	  in	  spel.	  Bij	  het	  buitenspelen	  kiezen	  
leerlingen	  uit	  de	  laagste	  groepen	  vaak	  de	  karren.	  Grotere	  kinderen	  spelen	  tikkertje	  en	  
bedenken	  daar	  hun	  eigen	  spelregels	  bij.	  Voor	  jonge	  kinderen	  is	  het	  plezierig	  om	  ergens	  
op	  te	  klauteren	  en	  af	  te	  springen.	  Ook	  wat	  oudere	  kinderen	  zien	  we	  springen,	  
bijvoorbeeld	  bij	  het	  hinkelen	  of	  touwtje	  springen.	  Ze	  verzinnen	  een	  context	  waarbinnen	  
het	  springen	  plaatsvindt	  en	  die	  ingewikkelder	  bewegingsvormen	  vereist.	  	  
	  
Ook	  de	  fijne	  motoriek	  verandert	  naarmate	  kinderen	  ouder	  worden.	  De	  grote	  kralen	  in	  
de	  onderbouw	  zijn	  in	  groep	  3	  en	  4	  vervangen	  door	  kleinere	  exemplaren,	  áls	  de	  kinderen	  
dan	  nog	  kralen	  willen	  rijgen.	  Knippen	  en	  plakken	  vinden	  ze	  ook	  niet	  meer	  zo	  
aantrekkelijk	  als	  een	  paar	  jaar	  tevoren.	  	  
	  
Stoeien	  is	  een	  bijzondere	  vorm	  van	  motorisch	  spel,	  die	  een	  overlap	  heeft	  met	  
verbeeldend	  spel:	  kinderen	  vechten	  met	  elkaar,	  maar	  doen	  dat	  niet	  écht.	  Als	  stoeien	  in	  
echt	  vechten	  dreigt	  over	  te	  gaan,	  wordt	  dit	  vaak	  voorkomen	  door	  de	  sociale	  druk	  die	  
uitgaat	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  andere	  kinderen.	  Stoeien	  is	  een	  vorm	  van	  lichamelijk	  
contact	  zoeken,	  een	  vorm	  van	  communiceren	  die	  kinderen	  helpt	  om	  te	  gaan	  met	  hun	  
gevoelens.	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  stoeiende	  kinderen	  de	  signalen	  verstaan	  die	  ze	  over	  en	  
weer	  ‘uitzenden’:	  er	  zijn	  codes	  in	  het	  geding	  die	  verstaan	  en	  gedecodeerd	  moeten	  
worden.	  Stoeien	  bevordert	  de	  sociale	  en	  de	  cognitieve	  ontwikkeling.	  
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Spel	  observeren	  
De	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  wordt	  niet	  alleen	  zichtbaar	  in	  de	  resultaten	  van	  het	  
schoolse	  leren,	  maar	  ook	  in	  hun	  spel.	  Het	  observeren	  van	  spelende	  kinderen	  is	  dan	  ook	  
een	  rijke	  aanvullende	  bron	  van	  informatie,	  mits	  de	  professionele	  opvoeder	  bekend	  is	  
met	  de	  ontwikkelingspsychologische	  kenmerken	  van	  spelen	  (Berkhout,	  2012).	  Er	  
bestaan	  diverse	  observatiemiddelen	  om	  via	  spel	  vast	  te	  stellen	  of	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  kind	  zich	  voltrekt	  zoals,	  gezien	  zijn	  leeftijd,	  mag	  worden	  verwacht.	  	  
	  
Lenz-‐Taguchi	  (2010)	  beschouwt	  het	  betekenisvol	  deelnemen	  aan	  spelactiviteiten	  van	  
kinderen	  als	  een	  professionele	  vaardigheid,	  die	  leerkrachten	  moeten	  leren.	  Ze	  heeft	  
haar	  gedachtegoed	  daarover	  uitgewerkt	  in	  wat	  zij	  noemt	  intra-‐actieve	  pedagogiek.	  
Daarmee	  doelt	  ze	  op	  een	  relatie	  tussen	  leraar	  en	  leerlingen	  die	  verder	  gaat	  dan	  
interpersoonlijk	  contact	  en	  het	  delen	  van	  intrapersoonlijke	  belevingen.	  Het	  gaat	  om	  het	  
loslaten	  van	  doelen.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  open	  einde:	  er	  is	  geen	  ‘echt’	  spel	  of	  een	  ‘echt’	  
kind’	  of	  ‘echt’	  ontwikkelen,	  dus	  is	  er	  ook	  geen	  ‘beste’	  manier	  om	  te	  spelen.	  De	  speler	  en	  
zijn	  omgeving	  zijn	  zo	  hecht	  met	  elkaar	  verbonden,	  dat	  alleen	  al	  de	  ruimte	  waarin	  je	  met	  
elkaar	  verkeert	  invloed	  heeft	  op	  de	  handelingsmogelijkheden.	  De	  leraar	  dient	  bewust	  
gebruik	  te	  maken	  van	  dit	  besef.	  Daarom	  is	  documenteren	  in	  deze	  pedagogiek	  heel	  
belangrijk.	  In	  de	  manier	  waarop	  de	  leraar	  het	  spel	  van	  kinderen	  documenteert	  worden	  
de	  consequenties	  van	  intra-‐actieve	  pedagogiek	  duidelijk6.	  Pedagogische	  documentatie	  
heeft	  twee	  elementen:	  circulaire	  documentatie	  en	  horizontale	  documentatie.	  
	  
Bij	  circulaire	  documentatie	  beschrijft	  de	  leraar	  wat	  er	  gebeurt,	  hoe	  spel	  ‘ontluikt’	  en	  wat	  
de	  betekenisvolle	  gebeurtenis	  was	  die	  aanleiding	  gaf	  tot	  het	  spel.	  Er	  is	  sprake	  van	  
‘vertragen’:	  er	  verstrijkt	  tijd	  tussen	  de	  perceptie	  van	  spel	  en	  het	  handelen	  zelf.	  Er	  is	  tijd	  
om	  na	  te	  denken	  over	  wat	  er	  gebeurde.	  
	  
Opleiders	  kennen	  deze	  vorm	  van	  documenteren.	  Veel	  opdrachten	  in	  de	  groepen	  1	  en	  2	  
gaan	  over	  het	  observeren	  van	  spel.	  Studenten	  wordt	  gevraagd	  om	  een	  ‘hoek’	  in	  te	  
richten	  en	  te	  kijken	  wat	  er	  gebeurt,	  hoe	  de	  leerlingen	  zich	  daarin	  gedragen.	  Deze	  
opdracht	  is	  een	  belangrijk	  opleidingsmiddel.	  Het	  observatieverslag	  laat	  zien	  of	  de	  
student	  zicht	  heeft	  gekregen	  op	  gedrag	  dat	  kenmerkend	  is	  voor	  spel.	  Als	  er	  geen	  spel	  
ontstaat,	  zou	  dat	  de	  student	  moeten	  uitlokken	  tot	  nadenken:	  heb	  ik	  de	  hoek	  zo	  
ingericht	  dat	  kinderen	  er	  plezier	  aan	  kunnen	  beleven?	  Roept	  de	  inrichting,	  het	  
materiaal	  de	  interesse	  van	  kinderen	  op?	  Wat	  zien	  ze	  erin?	  	  
	  
Bij	  horizontale	  documentatie	  speelt	  de	  leraar	  mee.	  Zij	  praat	  tijdens	  het	  spelen	  met	  het	  
kind/de	  kinderen	  over	  wat	  er	  gebeurt	  en	  probeert	  vast	  te	  stellen	  welke	  kenmerken	  van	  
de	  pedagogische	  situatie	  dit	  teweegbrengen.	  Er	  is	  sprake	  van	  ‘versnellen’:	  er	  gebeurt	  
iets	  en	  al	  pratend	  en	  handelend	  verandert	  dit	  weer.	  Er	  verstrijkt	  geen	  tijd	  tussen	  
opmerken	  en	  handelen;	  kinderen	  worden	  aan	  het	  denken	  gezet	  door	  problemen	  die	  ze	  

                                                
6Zie Lenz-Taguchi (2010) voor de bespreking van de filosofische grondslag voor deze visie op opvoeden. 
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al	  spelend	  tegen	  komen.	  Door	  dit	  te	  delen,	  krijgen	  kind	  en	  leraar	  allebei	  meer	  inzicht	  in	  
wat	  er	  gebeurt:	  het	  observeren	  doet	  iets	  met	  de	  leraar	  en	  dit	  is	  betekenisvol	  voor	  het	  
contact	  met	  het	  kind.	  	  
	  
Nederlandse	  opleiders	  kennen	  deze	  vorm	  van	  documenteren	  niet.	  Het	  betekent	  
namelijk	  dat	  ze	  van	  studenten	  vragen	  om	  mee	  te	  doen	  in	  de	  hoek	  en	  zich	  over	  te	  geven	  
aan	  wat	  zich	  daar	  voltrekt.	  Misschien	  geeft	  de	  student	  een	  tip	  over	  het	  materiaal	  of	  een	  
hint	  voor	  een	  verhaal	  dat	  zich	  kan	  ontvouwen.	  Kinderen	  pakken	  dat	  op	  en	  de	  student	  
doet	  mee,	  verwoordt	  wellicht	  of	  sluit	  aan	  bij	  het	  handelen	  van	  een	  van	  de	  kinderen.	  Zij	  
ziet	  wel	  waar	  het	  stopt.	  In	  het	  verslag	  noteert	  de	  student	  wat	  er	  tijdens	  het	  spel	  
gebeurde	  met	  haarzelf	  en	  met	  de	  kinderen.	  
	  
Door	  spel	  te	  documenteren	  -‐	  kijken	  naar	  spel	  (verticale	  documentatie)	  en	  meedoen	  met	  
spel	  en	  daarop	  reflecteren	  (horizontale	  documentatie)	  -‐	  krijgt	  de	  leerkracht	  meer	  inzicht	  
in	  haar	  eigen	  rol	  bij	  spel.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  opleiders	  beide	  vormen	  van	  
pedagogisch	  documenteren	  bij	  studenten	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  en	  dat	  studenten	  
deze	  oefenen	  in	  de	  lessen	  en	  via	  opdrachten	  op	  de	  stageplaats.	  
	  
De	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  stimuleren	  
Leerkrachten	  en	  leidsters	  kunnen	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  bevorderen	  door	  spel	  
uit	  te	  lokken	  en	  kinderen	  te	  stimuleren	  om	  te	  spelen.	  
	  
De	  leraar/leidster:	  

- zorgt	  ervoor	  dat	  er	  tijd	  is	  om	  te	  spelen,	  
- geeft	  kinderen	  letterlijk	  ruimte	  om	  te	  spelen:	  in	  de	  speelhoeken	  en	  op	  de	  

speelplaats.	  De	  oppervlakte	  en	  de	  inrichting	  van	  de	  speelhoeken	  variëren:	  
vandaag	  is	  het	  een	  station,	  morgen	  een	  winkel,	  een	  huiskamer	  of	  een	  ziekenhuis.	  
De	  speelplaats	  buiten	  is	  groot	  genoeg	  voor	  activiteiten	  zoals	  hollen	  en	  balspelen.	  

- biedt	  bij	  de	  leeftijd	  passend	  spelmateriaal	  aan,	  
- geeft	  kinderen	  figuurlijk	  de	  ruimte:	  geeft	  níet	  van	  tevoren	  aan	  hoe	  het	  moet	  en	  

stelt	  geen	  eisen.	  Kinderen	  komen	  tot	  spelen	  als	  de	  leraar/leidster	  hen	  de	  vrijheid	  
geeft	  en	  accepteert	  wat	  zij	  doen	  en	  maken.	  

- sluit	  aan	  bij	  wat	  het	  kind	  doet	  en	  stimuleert	  het	  kind	  van	  daaruit	  het	  spel	  verder	  
te	  ontplooien.	  Dit	  begint	  met	  het	  accepteren	  van	  wat	  het	  kind	  tot	  nu	  toe	  heeft	  	  

	   gedaan.	  De	  leraar/leidster	  voegt	  zich	  in	  de	  spelsituatie	  zoals	  die	  op	  dát	  moment	  
is.	  Er	  is	  immers	  van	  alles	  mogelijk!	  Zij	  brengt	  onder	  woorden	  wat	  zij	  ziet	  en	  hoe	  
zij	  denkt	  dat	  dit	  tot	  stand	  is	  gekomen.	  Om	  de	  kinderen	  op	  ideeën	  te	  brengen,	  
spreekt	  zij	  vervolgens	  verwachtingen	  uit	  over	  wat	  er	  verder	  zou	  kunnen	  
gebeuren.	  Ze	  noemt	  verschillende	  mogelijkheden.	  Deze	  benadering	  van	  
‘accepteren,	  aansluiten,	  invoegen	  en	  alternatieven	  opperen’	  lokt	  spelen	  en	  
improviseren	  uit.	  	  

	  
Het	  gaat	  er	  kortom	  om	  dat	  de	  leraar	  kinderen	  letterlijk	  en	  figuurlijk	  de	  ruimte	  geeft	  om	  
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te	  spelen.	  Kinderen	  komen	  tot	  spelen	  als	  de	  leraar	  hen	  vrijheid	  geeft	  en	  accepteert	  wat	  
zij	  doen	  en	  maken.	  	  
	  
Een	  transactioneel	  model	  	  
Wij	  beschouwen	  spel	  vanuit	  een	  transactioneel	  model	  van	  ontwikkeling:	  vanaf	  de	  
geboorte	  werken	  aangeboren	  kindkenmerken	  en	  omgevingsfactoren	  op	  elkaar	  in.	  Dit	  
gebeurt	  in	  een	  voortdurende	  reeks	  van	  transacties	  tussen	  het	  kind	  en	  de	  omgeving.	  
Deze	  transacties	  zijn	  motoren	  in	  de	  ontwikkeling.	  In	  de	  transacties	  is	  het	  kind	  proactief	  
en	  de	  omgeving	  uitlokkend	  en	  volgend.	  Het	  kind	  neemt	  niet	  alleen	  initiatieven,	  maar	  
reageert	  ook	  op	  de	  omgeving:	  het	  verwerkt	  reacties	  van	  anderen	  en	  reageert	  op	  
initiatieven	  van	  anderen.	  Door	  transacties	  komen	  individuele	  capaciteiten	  tot	  
ontwikkeling	  en	  ontstaat	  een	  netwerk	  van	  componenten,	  die	  elkaar	  blijven	  beïnvloeden	  
in	  de	  daarop	  volgende	  ontwikkelingsfasen	  (Sroufe,	  Egeland,	  Carlson	  &	  Collins,	  2005).	  Als	  
het	  gaat	  om	  de	  wederzijdse	  beïnvloeding	  van	  de	  omgeving	  en	  het	  individu	  spreekt	  Van	  
Geert	  (2008)	  ook	  wel	  van	  een	  ‘complex	  dynamisch	  systeem’.	  	  
	  
Transacties	  in	  de	  kindertijd	  beïnvloeden	  de	  vorm	  en	  inhoud	  van	  transacties	  in	  het	  latere	  
leven.	  De	  transacties	  spelen	  zich	  in	  eerste	  instantie	  af	  in	  het	  gezin	  waarin	  het	  kind	  
opgroeit	  mede	  in	  relatie	  tot	  de	  sociale	  context	  waarin	  het	  gezin	  verkeert,	  maar	  al	  vrij	  
snel	  ook	  buiten	  het	  gezin,	  zoals	  in	  de	  kinderopvang	  en/of	  andere	  vormen	  van	  voor-‐	  en	  
vroegschoolse	  opvang.	  	  
	  
De	  ontwikkeling,	  opgevat	  als	  een	  geheel	  van	  continue	  transacties,	  voltrekt	  zich	  in	  alle	  
ontwikkelingsdomeinen:	  motorisch,	  taal,	  emotioneel,	  sociaal	  en	  cognitief.	  De	  transacties	  
tussen	  deze	  domeinen	  blijven	  ook	  het	  latere	  leven	  beïnvloeden.	  	  
	  
In	  Figuur	  1	  is	  het	  transactionele	  ontwikkelingsmodel	  afgebeeld	  als	  een	  geheel	  van	  op	  
elkaar	  inwerkende	  radertjes.	  Het	  radertje	  ‘omstandigheden’	  staat	  voor	  meso-‐	  en	  
macrosystemen,	  zoals	  wetgeving,	  de	  school	  als	  gegeven	  en	  sociaaleconomische	  
omstandigheden.	  Het	  gaat	  om	  zaken	  die	  niet	  rechtstreeks	  door	  het	  individu	  zijn	  te	  
beïnvloeden,	  maar	  die	  wel	  invloed	  hebben	  op	  zijn	  omgeving.	  Veranderingen	  in	  de	  
omstandigheden	  hebben	  invloed	  op	  de	  omgeving	  van	  het	  individu.	  Omdat	  er	  sprake	  is	  
van	  wederzijdse	  beïnvloeding	  hebben	  de	  transacties	  in	  de	  figuur	  de	  vorm	  van	  radertjes:	  
de	  elementen	  zetten	  en	  houden	  elkaar	  in	  beweging.	  
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Figuur	  
1	  Het	  transactionele	  ontwikkelingsmodel	  
	  
Wat	  figuur	  1	  ook	  illustreert	  is	  dat	  veranderingen	  in	  de	  omstandigheden	  van	  invloed	  zijn	  
op	  de	  omgeving	  van	  het	  kind.	  De	  omgeving	  wordt	  gevormd	  door	  alles	  wat	  het	  individu	  
omringt.	  Op	  school	  bestaat	  de	  omgeving	  onder	  andere	  uit	  materiaal,	  de	  opdracht	  die	  is	  
gegeven,	  medeleerlingen	  en	  de	  leraar.	  Er	  is	  sprake	  van	  wederzijdse	  beïnvloeding	  tussen	  
het	  individu	  en	  de	  omgeving:	  een	  leerling	  die	  met	  materiaal	  speelt,	  reageert	  op	  dat	  
materiaal.	  Het	  materiaal	  lokt	  die	  exploratie	  dus	  uit.	  Of	  een	  opmerking	  over	  het	  
materiaal,	  lokt	  een	  reactie	  uit	  van	  een	  andere	  leerling.	  Er	  is	  een	  precaire	  balans	  tussen	  
ruimte	  geven,	  uitlokken	  en	  houvast	  geven	  bij	  spel.	  
We	  beschouwen	  spel	  als	  een	  serie	  van	  transacties.	  Deze	  transacties	  worden	  uitgelokt	  in	  
relatie	  tot	  de	  omgeving	  waarin	  ze	  optreden	  en	  blijven	  in	  stand	  zolang	  ze	  plezier	  
uitlokken	  bij	  de	  speler.	  
	  
We	  besteden	  in	  dit	  verband	  aandacht	  aan	  motivatie,	  door	  Ryan	  en	  Deci	  (2006)	  ook	  wel	  
zelfdeterminatie	  genoemd.	  Hoe	  ontwikkelt	  dit	  zich	  eigenlijk	  bij	  kinderen?	  En	  wat	  is	  de	  
relatie	  met	  spel?	  Bij	  zelfdeterminatie	  gaat	  het	  om	  het	  kunnen	  reguleren	  van	  gedrag.	  Er	  
is	  sprake	  van	  een	  continuüm	  van	  enerzijds	  extern	  gereguleerd	  gedrag	  (er	  is	  een	  externe	  
controle	  die	  wordt	  geaccepteerd	  door	  het	  individu)	  en	  anderzijds	  intrinsieke	  motivatie	  
(het	  individu	  heeft	  zelf	  belang	  bij	  het	  gedrag).	  De	  mate	  van	  autonomie	  verwijst	  naar	  
creativiteit,	  kwaliteit	  van	  relaties	  en	  welbevinden.	  Om	  autonoom	  te	  kunnen	  handelen	  
verhoudt	  het	  individu	  zich	  ook	  tot	  feedback:	  welke	  feedback	  komt	  aan	  en	  bevestigt	  de	  
autonomie?	  En	  welke	  feedback	  bevordert	  gevoelens	  van	  autonomie,	  waardoor	  het	  
gevoel	  wordt	  versterkt	  dat	  je	  zelf	  kunt	  bepalen	  wat	  je	  wilt	  doen	  of	  laten?	  Volgens	  Ryan	  
en	  Deci	  (2006)	  ontwikkelt	  zelfdeterminatie	  zich.	  Een	  kind	  wordt	  niet	  met	  intrinsieke	  
motivatie	  geboren,	  maar	  doet	  levenservaringen	  op	  die	  het	  gevoel	  van	  autonomie	  
versterken	  of	  ondermijnen.	  

individu 
omstandigheden 

omgeving van 
individu 
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In	  algemene	  termen	  biedt	  deze	  theorie	  aanknopingspunten	  voor	  het	  begrijpen	  van	  de	  
kenmerken	  van	  spel	  en	  de	  motiverende	  waarde	  van	  spel	  voor	  kinderen.	  Kinderen	  
bepalen	  zelf	  in	  spel:	  ze	  streven	  eigen	  doelen	  na	  en	  ervaren	  dat	  als	  plezierig,	  waardoor	  zij	  
blijven	  spelen	  en	  de	  wens	  om	  te	  spelen	  wordt	  versterkt.	  Ryan,	  Lynch,	  Vansteenkiste	  en	  
Deci	  (2011)	  hebben	  vooral	  op	  basis	  van	  onderzoek	  bij	  volwassenen,	  een	  taxonomie	  van	  
motivatiestijlen	  ontwikkeld.	  Zij	  onderscheiden	  de	  volgende	  motivatiestijlen	  die	  aan	  
autonomie	  ten	  grondslag	  liggen:	  	  

- intrinsieke	  motivatie:	  interesse	  en	  plezier	  in	  handelen,	  ontdekken,	  groeien	  
- geïntegreerde	  regulatie:	  waarde	  van	  activiteit	  wordt	  onderkend	  en	  het	  past	  bij	  

eigen	  doelen	  
- geïdentificeerde	  regulatie:	  bewust	  de	  meerwaarde	  zien	  van	  de	  activiteit	  
- introjectieve	  regulatie:	  via	  de	  ander	  gemotiveerd	  zijn	  in	  verband	  met	  waardering	  

van	  de	  ander,	  vermijden	  van	  afkeuring	  of	  schuld	  	  
- externe	  regulatie:	  motivatie	  via	  externe	  beloning	  en	  kans	  op	  straf	  voorkomen	  
- niet	  gemotiveerd	  zijn:	  geen	  of	  weinig	  waarde	  zien	  in	  activiteit	  	  	  	  	  	  	  	  	  
- niet	  gemotiveerd	  zijn:	  geen	  of	  weinig	  competentie	  verwachten.	  

Leraren	  zullen	  in	  termen	  van	  deze	  stijlen	  spreken	  als	  zij	  praten	  over	  kinderen	  die	  
gemakkelijk	  tot	  spelen	  komen	  tegenover	  kinderen	  die	  niet	  tot	  spelen	  komen.	  Ook	  
opleiders	  zullen	  dit	  gedrag	  bij	  hun	  studenten	  herkennen.	  Wat	  deze	  theorie	  interessant	  
maakt	  voor	  spel	  is	  dat	  motivatie	  om	  te	  spelen	  zich	  zowel	  ontwikkelt	  onder	  invloed	  van	  
spel	  als	  dat	  het	  spel	  motiveert	  en	  daarmee	  ontwikkelingskansen	  biedt!	  De	  goede	  balans	  
tussen	  ruimte	  geven	  voor	  spel,	  spel	  uitlokken	  en	  houvast	  geven	  tijdens	  spel	  heeft	  
rechtstreeks	  te	  maken	  met	  het	  kunnen	  zien	  van	  het	  beroep	  dat	  spel	  doet	  op	  de	  
motivatie	  van	  kinderen.	  Naarmate	  de	  motivatie	  minder	  is	  ontwikkeld,	  kan	  spel	  minder	  
op	  gang	  komen.	  Hoe	  sterker	  de	  motivatie	  is	  ontwikkeld,	  hoe	  meer	  de	  mogelijkheden	  van	  
spel	  worden	  uitgebuit.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  (elkaar)	  versterkend	  proces	  dat	  zowel	  de	  
aanjager	  als	  de	  speler	  veel	  voldoening	  kan	  geven.	  	  	  
	  
Dat	  we	  het	  transactionele	  model	  als	  uitgangspunt	  nemen,	  heeft	  verregaande	  
consequenties	  voor	  spel	  in	  de	  onderwijsleeromgeving.	  Er	  is	  geen	  vrij	  spel,	  zoals	  Van	  
Oers	  stelt:	  “De	  speler	  laat	  zich	  in	  zijn	  of	  haar	  handelen	  leiden	  door	  externe	  factoren,	  
materiaal,	  regels	  en	  anderen”	  (Van	  Oers,	  2005c:	  p.	  294).	  Er	  is	  ook	  geen	  vrije	  omgeving,	  
omdat	  de	  speler	  en	  zijn	  omgeving	  zich	  altijd	  tot	  elkaar	  verhouden.	  Tot	  spelen	  komen	  is	  
altijd	  een	  verdienste	  van	  de	  speler	  en	  de	  omgeving.	  Spel	  is	  daarbij	  een	  “leercontext	  voor	  
alle	  kinderen”	  (Van	  Oers,	  2005c:	  p.	  295).	  Daar	  komt	  bij	  dat	  kinderen	  zelf	  ook	  een	  mening	  
hebben	  over	  activiteiten,	  namelijk	  die	  waar	  zij	  zelf	  voor	  kiezen,	  waarin	  zij	  hun	  eigen	  plan	  
kunnen	  maken	  (Ceglowski,	  1997)	  of	  waarin	  ze	  uiterlijke	  kenmerken	  herkennen	  en	  
verbinden	  aan	  spel	  (McInnes	  et	  al.,	  2009).	  
	  
De	  leraar,	  die	  zelf	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  de	  omgeving,	  dient	  te	  weten	  hoe	  zij	  het	  kind	  
kan	  uitlokken	  tot	  spel	  en	  hoe	  de	  speler	  de	  omgeving	  kan	  gebruiken	  om	  tot	  spel	  te	  
komen.	  	  
	  
3	   Opvattingen	  over	  de	  rol	  van	  de	  leraar	  bij	  activiteiten	  die	  spel	  uitlokken	  	  
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Door	  spel	  toe	  te	  laten,	  	  uit	  te	  lokken	  en	  te	  bevorderen,	  geven	  leraren	  kinderen	  de	  
mogelijkheid	  om	  zelfregulatie	  te	  ontwikkelen.	  Daarom	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  
opleiders	  erin	  slagen	  om	  de	  interesse	  voor	  het	  belang	  van	  spel	  bij	  studenten	  zo	  groot	  
mogelijk	  te	  maken.	  Het	  betekent	  ook	  dat	  oefenen	  met	  het	  bevorderen	  van	  spel	  –	  en	  
zeker	  niet	  alleen	  in	  de	  onderbouw	  -‐	  een	  vanzelfsprekend	  onderdeel	  van	  de	  opleiding	  is.	  
Echter,	  een	  didactiek	  hiervoor	  is	  voor	  opleiders	  nog	  nauwelijks	  uitgewerkt.	  We	  vatten	  
hierna	  kort	  samen	  wat	  de	  Engelstalige	  literatuur	  hierover	  naar	  voren	  brengt.	  
	  
Pramling-‐Samuellson	  en	  Fleer	  (2009)	  concluderen	  dat	  het	  belang	  van	  spel	  in	  alle	  landen	  
wordt	  onderschreven.	  In	  sommige	  landen	  is	  dit	  uitgewerkt	  in	  een	  curriculum,	  dat	  
aangeeft	  wat	  je	  moet	  doen	  om	  spel	  te	  bevorderen.	  Soms	  heeft	  het	  de	  vorm	  van	  
richtlijnen	  die	  beschrijven	  wat	  je	  zou	  moeten	  doen	  om	  spel	  te	  bevorderen.	  
	  
Auteurs	  in	  Nieuw	  Zeeland,	  Australië,	  Chili,	  China,	  Japan,	  Zweden	  en	  de	  USA	  hebben	  
spelsituaties	  in	  hun	  land	  beschreven	  op	  basis	  van	  drie	  invalshoeken:	  persoonlijk	  (dat	  wat	  
je	  het	  kind	  zag	  doen),	  interpersoonlijk	  (dat	  wat	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  kind	  gebeurde:	  
beschikbaar	  materiaal,	  andere	  kinderen)	  en	  cultureel	  institutioneel	  (kenmerken	  van	  de	  
context,	  zoals	  opleidingsniveau	  van	  de	  professional,	  richtlijnen	  van	  het	  ministerie	  
enzovoort).	  Deze	  (internationale)	  invalshoeken	  maken	  zichtbaar	  dat	  het	  belang	  van	  spel	  
alleen	  te	  begrijpen	  is	  in	  de	  context	  waarin	  het	  zich	  voltrekt	  (Pramling-‐Samuellson	  &	  
Fleer,	  2009).	  	  
	  
Er	  dient	  een	  zekere	  balans	  te	  zijn	  in	  het	  enerzijds	  aanbieden	  van	  activiteiten	  en	  het	  
anderzijds	  overgaan	  tot	  spelen	  gevoed	  door	  activiteiten.	  Miller	  en	  Almon	  (2009)	  spreken	  
in	  dit	  verband	  van	  een	  continuüm:	  bij	  het	  ene	  uiterste	  is	  er	  sprake	  van	  laissez-‐faire:	  
kinderen	  spelen	  zonder	  steun	  van	  volwassenen	  en	  dit	  mondt	  vaak	  uit	  in	  chaos.	  Bij	  het	  
andere	  uiterste	  is	  er	  sprake	  van	  een	  zeer	  gestructureerde	  onderwijsleeromgeving	  
waarbij	  de	  leraar	  instructie	  geeft	  en	  er	  weinig	  tot	  geen	  ruimte	  is	  voor	  spel.	  Tussen	  deze	  
twee	  uitersten	  liggen	  mogelijkheden	  voor	  een	  rijke	  onderwijsleeromgeving	  waarin	  
volgens	  Miller	  en	  Almon	  (2009)	  sprake	  is	  van	  een	  bewuste	  keuze	  van	  activiteiten.	  
Kinderen	  hebben	  ruimte	  om	  zelf	  het	  initiatief	  te	  nemen	  tot	  spelen	  en	  er	  is	  een	  
betrokken	  leraar	  aanwezig,	  die	  in	  staat	  is	  de	  omgeving	  te	  benutten	  om	  spel	  uit	  te	  lokken	  
en	  te	  begeleiden.	  Een	  dergelijke	  keuze	  kan	  op	  meerdere	  manieren	  vorm	  krijgen,	  mede	  
ingegeven	  door	  de	  pedagogische	  visie	  van	  de	  opleider	  (Studulski,	  2012).	  De	  hierna	  
volgende	  varianten	  laten	  zien	  dat	  er	  nagedacht	  is	  over	  de	  wijze	  waarop	  de	  leraar	  kan	  
bevorderen	  dat	  kinderen	  door	  spel	  leerervaringen	  opdoen.	  
	  
Volhardend	  delen	  van	  gedachten	  door	  pedagogische	  progressie	  
Siraj-‐Blatchford	  (2009)	  heeft	  een	  model	  ontwikkeld	  over	  speels	  onderwijzen,	  waarin	  de	  
leraar	  langzamerhand	  komt	  tot	  ‘volhardend	  delen	  van	  gedachten’	  met	  het	  kind	  
(sustained	  shared	  thinking).	  Activiteiten	  beogen	  het	  kind,	  gedurende	  de	  ontwikkeling	  
van	  baby	  tot	  kleuter,	  op	  een	  speelse	  manier	  te	  betrekken	  (playful	  activity)	  bij	  vier	  
domeinen:	  	  
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- Accent	  op	  emotionele	  communicatie	  met	  de	  ouders/opvoeders:	  bevorderen	  van	  
gevoelens	  van	  veiligheid.	  

- Nadruk	  op	  spel	  met	  symbolen,	  zoals	  poppen	  en	  bouwmateriaal:	  praten	  over	  en	  
handelen	  met	  het	  materiaal	  dat	  het	  kind	  betrekt	  bij	  zijn	  spel.	  

- Aandacht	  voor	  rollenspel:	  meegaan	  in	  het	  verbeeldend	  spel	  van	  het	  kind,	  maar	  in	  
dat	  spel	  ook	  nieuwe	  ervaringen	  uitlokken.	  

- Een	  overgangsdomein:	  met	  de	  activiteit	  wordt	  leren	  beoogd;	  de	  leraar	  doet	  
tijdens	  het	  samen	  spelen	  een	  expliciet	  beroep	  op	  het	  denkend	  vermogen	  van	  het	  
kind.	  	  

	  
Bij	  het	  in	  contact	  treden	  met	  het	  kind	  geeft	  het	  leraren	  houvast	  als	  zij	  deze	  fasen	  
begrijpen	  en	  toepassen.	  Uit	  onderzoek	  van	  Siraj-‐Blatchford	  en	  haar	  collega’s	  (2009)	  
blijkt	  dat	  kinderen	  die	  op	  deze	  manier	  bij	  activiteiten	  worden	  betrokken,	  later	  tot	  de	  
beter	  presterende	  leerlingen	  behoren.	  	  
	  
Samen	  spelen	  door	  als	  leraar	  een	  steiger	  voor	  het	  kind	  te	  zijn	  
Als	  het	  gaat	  om	  spel	  gericht	  op	  het	  bevorderen	  van	  leerervaringen,	  zijn	  er	  volgens	  
Jordan	  (2009)	  twee	  manieren	  om	  met	  het	  kind	  te	  werken:	  scaffolding	  en	  co-‐constructie.	  
	  
Bij	  scaffolding	  voltrekt	  het	  leren	  zich	  doordat	  de	  leraar	  het	  kind	  een	  ‘steiger’	  biedt.	  Deze	  
aanpak	  sluit	  aan	  bij	  Vygotsky’s	  opvatting	  over	  de	  zone	  van	  de	  naaste	  ontwikkeling.	  De	  
steiger	  is	  bedoeld	  om	  met	  het	  kind	  tot	  sociale	  interactie	  en	  tot	  een	  gezamenlijke,	  
gedeelde	  kijk	  op	  de	  situatie	  te	  komen.	  Daarna	  verinnerlijkt	  het	  kind	  de	  ervaring,	  
waarmee	  hij	  deze	  toevoegt	  aan	  zijn	  eigen	  repertoire.	  Vervolgens	  ontstaat	  een	  nieuwe	  
zone	  van	  de	  naaste	  ontwikkeling.	  
	  
Bodrova	  (2008)	  sluit	  hierbij	  aan	  in	  haar	  uitwerking	  van	  ‘spelen	  als	  leidende	  activiteit’.	  Ze	  
doelt	  op	  het	  gegeven	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  jonge	  kinderen	  sterk	  wordt	  bevorderd	  via	  
spelen.	  Ontwikkelen	  en	  leren	  vallen	  zelfs	  samen:	  zonder	  spelen	  komt	  het	  kind	  niet	  
verder	  in	  zijn	  ontwikkeling.	  Whitebread	  et	  al.	  (2009)	  laten	  zien	  dat	  kinderen	  door	  spel	  
oefenen	  om	  zichzelf	  te	  reguleren.	  Ze	  oefenen	  het	  toepassen	  van	  mentale	  functies,	  zoals	  
geheugen,	  redeneren	  en	  plannen	  maken	  om	  flexibel	  op	  hun	  omgeving	  in	  te	  spelen.	  
Jezelf	  reguleren	  is	  een	  belangrijke	  vaardigheid,	  die	  het	  kind	  nodig	  heeft	  om	  zelf	  op	  
creatieve	  wijze	  problemen	  te	  leren	  oplossen.	  	  
De	  tweede	  manier	  van	  werken	  die	  Jordan	  (2009)	  noemt	  is	  co-‐constructie:	  het	  
gezamenlijk	  betekenis	  geven	  aan	  een	  activiteit.	  In	  dialoog	  ontdekken	  leraar	  en	  kind	  
nieuwe	  kennis,	  waarbij	  de	  kennis	  van	  de	  leraar	  en	  van	  de	  leerling	  gelijkwaardig	  zijn.	  
Omdat	  de	  leerling	  zich	  verantwoordelijk	  voelt,	  nemen	  het	  begrip	  en	  inzicht	  bij	  beide	  
partijen	  toe	  en	  wordt	  de	  leerling	  beter	  toegerust	  om	  de	  nieuwe	  kennis	  in	  nieuwe	  
situaties	  te	  gebruiken.	  	  
	  
Als	  het	  gaat	  om	  spel	  in	  relatie	  tot	  specifieke	  onderwijsvisies,	  zoals	  Basisontwikkeling,	  
Ervaringsgericht	  Onderwijs	  en	  Reggio	  Emilia,	  zijn	  er	  verschillende	  opvattingen	  over	  de	  
manier	  waarop	  kinderen	  zich	  ontwikkelen	  en	  wat	  dat	  betekent	  voor	  de	  rol	  van	  de	  
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leraar7.	  Voor	  meer	  informatie	  hierover	  verwijzen	  we	  naar	  de	  publicaties	  van	  Janssen-‐
Vos,	  (2004)	  van	  Oers	  (2011b)	  en	  Laevers	  (2005).	  	  
	  
4	   Hoe	  verhoudt	  spel	  zich	  tot	  het	  bevorderen	  van	  ontluikende	  geletterdheid	  en	  

gecijferdheid?	  
	  
Als	  het	  gaat	  om	  activiteiten	  in	  groep	  1	  en	  2	  die	  deel	  uitmaken	  van	  het	  curriculum	  van	  de	  
onderbouw	  spreekt	  men	  in	  de	  Engelse	  onderzoeksliteratuur	  van	  playful	  learning	  (Hirsh-‐
Pasek,	  Michnick	  Golinkoff,	  Berk,	  &	  Singer,	  2009).	  Vertaald	  in	  het	  Nederlands	  zou	  je	  
eerder	  spreken	  van	  ‘speels	  onderwijzen	  met	  het	  oog	  op	  speels	  leren’.	  Een	  activiteit	  
speels	  aanbieden	  is	  immers	  niet	  hetzelfde	  als	  het	  kiezen	  van	  een	  activiteit	  door	  de	  
leerling	  zelf.	  	  
	  
Spel	  is	  een	  context	  voor	  betekenisvol	  leren	  (Van	  Oers,	  2011b).	  Van	  Oers	  stelt	  dat	  spel	  
geen	  eigen	  object	  heeft,	  maar	  ‘leent’	  van	  al	  bestaande	  praktijken	  in	  de	  werkelijkheid	  
(Van	  Oers,	  2011b,	  p.	  64).	  Onder	  die	  noemer	  valt	  het	  aansluiten	  bij	  beginnende	  
geletterdheid	  en	  gecijferdheid.	  
	  
	  
Ontluikende	  geletterdheid	  
Er	  is	  veel	  belangstelling	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  geletterdheid.	  De	  term	  ‘ontluikende	  	  
geletterdheid’	  is	  een	  letterlijke	  vertaling	  van	  emergent	  literacy.	  Het	  gaat	  om	  gedrag	  van	  
kinderen	  dat	  duidt	  op	  een	  groeiende	  interesse	  voor	  alles	  wat	  met	  lezen	  en	  	  
schrijven	  te	  maken	  heeft.	  Onder	  ontluikende	  geletterdheid	  verstaan	  we	  vaardigheden,	  	  
kennis	  en	  houdingen	  die	  als	  voorlopers	  voor	  de	  lees-‐	  en	  schrijfvaardigheid	  worden	  	  
gezien	  (Spira,	  Bracken	  &	  Fischel,	  2005).	  
	  
Voorbeelden	  van	  gedrag	  dat	  duidt	  op	  ontluikende	  geletterdheid:	  met	  steeds	  meer	  
succes	  informatie	  ontlenen	  aan	  taalsymbolen,	  opmerken	  dat	  er	  letters	  zijn,	  weten	  wat	  
de	  eerste	  letter	  van	  je	  naam	  is,	  pogingen	  doen	  om	  je	  eigen	  naam	  te	  schrijven,	  boeken	  
bekijken	  en	  weten	  dat	  de	  letters	  onder	  de	  plaatjes	  verwijzen	  naar	  wat	  er	  op	  de	  plaatjes	  
te	  zien	  is.	  Kinderen	  verheugen	  zich	  op	  voorleesactiviteiten	  en	  vragen	  dan	  honderduit	  
over	  het	  verloop	  van	  het	  verhaal.	  Ze	  doen	  alsof	  ze	  zelf	  kunnen	  lezen	  en	  lezen	  hun	  pop	  of	  
beer	  of	  kinderen	  in	  hun	  omgeving	  voor.	  Desgevraagd	  maken	  ze	  ook	  notities	  waarmee	  ze	  
laten	  zien	  dat	  ze	  weten	  dat	  je	  wat	  er	  wordt	  gezegd	  ook	  kunt	  opschrijven	  (zie	  ook	  EGO	  en	  
OGO).	  
	  

                                                
7 Zie Moerkerke (2011). Spel in de opleiding Onderwijsassistent. In G.M. van der Aalsvoort  (Red.), Van 
spelen tot serious gaming, Leuven: ACCO, (pp. 62-78). 
Zie  Overtoom, Kuipers en Vlam (2011). Spel in de onderbouw van de basisschool. In G.M. van der 
Aalsvoort  (Red.), Van spelen tot serious gaming, Leuven: ACCO, (pp. 79-90).  
Zie Bosch en Boomsma (2011). Spel als centrale activiteit in de onderbouw: hoe doe je dat? In G.M. van 
der Aalsvoort  (Red.), Van spelen tot serious gaming, Leuven: ACCO, (pp. 91-113). 
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Rogoff	  	  (in	  Johnston	  &	  Rogers,	  2001)	  spreekt	  van	  een	  socialisatieproces.	  Kinderen	  
worden	  ingevoerd	  in	  de	  geletterde	  wereld	  en	  maken	  zich	  deze	  eigen	  door	  mee	  te	  doen	  
aan	  de	  dagelijkse	  praktijk	  van	  hun	  sociale	  omgeving.	  Naarmate	  kinderen	  meer	  	  
vrijheid	  ervaren	  bij	  het	  kiezen	  van	  de	  vorm	  en	  het	  moment	  van	  handelen,	  zullen	  	  
zij	  activiteiten	  die	  een	  beroep	  doen	  op	  geletterdheid	  meer	  ervaren	  als	  
spel.	  
	  
Ontluikende	  gecijferdheid	  
Bij	  ontluikende	  gecijferdheid	  gaat	  het	  in	  eerste	  instantie	  om	  het	  besef	  van	  op	  zichzelf	  
staande	  kennis	  van	  getallen	  en	  waar	  getallen	  voor	  staan.	  Langzamerhand	  gaan	  kinderen	  
samenhang	  zien	  tussen	  getallen,	  namen	  voor	  getallen,	  de	  rol	  van	  hun	  vingers	  bij	  het	  
tellen	  en	  het	  inzicht	  dat	  getallen	  je	  in	  staat	  stellen	  om	  problemen	  op	  te	  lossen	  (Nunes	  &	  
Bryant,	  2004).	  Het	  socialisatieproces	  dat	  zich	  voltrekt	  bij	  het	  ingevoerd	  raken	  in	  de	  
geletterde	  wereld	  is	  ook	  van	  toepassing	  bij	  de	  wereld	  van	  getallen:	  kinderen	  maken	  zich	  
deze	  eigen	  door	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  dagelijkse	  praktijk	  van	  hun	  sociale	  omgeving.	  
	  
Kenmerkende	  vaardigheden	  voor	  de	  fase	  van	  ontluikende	  gecijferdheid	  zijn:	  een	  
verzameling	  van	  twee	  of	  drie	  onderkennen,	  de	  telrij	  als	  optelversje	  opzeggen,	  resultatief	  
tellen	  naspelen,	  zoals	  kinderen	  die	  hun	  ouders	  nadoen	  bij	  het	  tellen,	  de	  vingers	  
gebruiken	  bij	  het	  tellen	  en	  tellen	  als	  de	  hoeveelheid	  verandert.	  
	  
Ook	  bij	  ontluikende	  gecijferdheid	  speelt	  de	  invloed	  van	  de	  omgeving	  een	  grote	  rol.	  
Kinderen	  variëren	  daarnaast	  onderling	  enorm	  in	  hun	  interesse	  voor	  getallen.	  Dit	  wordt	  
zichtbaar	  als	  kinderen	  beginnen	  op	  de	  basisschool.	  Hoewel	  er	  in	  de	  eerste	  twee	  jaren	  
van	  de	  basisschool	  geen	  formeel	  rekenonderwijs	  wordt	  aangeboden,	  zijn	  veel	  
activiteiten	  gerelateerd	  aan	  het	  omgaan	  met	  getallen.	  Getallen	  kunnen	  noemen	  of	  
aanwijzen	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  er	  al	  sprake	  is	  van	  getalbegrip.	  Het	  verwerven	  van	  
getalbegrip	  voltrekt	  zich	  naast	  en	  tijdens	  het	  aanbod	  van	  formeel	  onderwijs	  (Boonen,	  
Kolkman	  &	  Kroesbergen,	  2011).	  Net	  zoals	  bij	  ontluikend	  schrijven,	  is	  er	  sprake	  van	  
ontluikend	  getallen	  schrijven	  (Teubal	  &	  Dockrell,	  2005).	  Ook	  activiteiten	  die	  een	  beroep	  
doen	  op	  gecijferdheid	  zullen	  kinderen	  meer	  ervaren	  als	  spel	  naarmate	  zij	  meer	  vrijheid	  
ervaren	  bij	  het	  kiezen	  van	  de	  vorm	  en	  het	  moment	  van	  handelen.	  
	  
	  
Hoewel	  de	  verschillende	  ontwikkelingsdomeinen	  na	  elkaar	  zijn	  besproken,	  maakt	  het	  
transactionele	  model	  inzichtelijk	  dat	  de	  ontwikkelingsdomeinen	  zich	  naast	  elkaar	  
ontwikkelen	  en	  deels	  elkaars	  ontwikkeling	  bevorderen.	  In	  recente	  publicaties	  over	  de	  
rol	  van	  de	  cognitieve	  neuropsychologie	  wordt	  bijvoorbeeld	  benadrukt	  hoe	  ruimte	  voor	  
eigen	  beslissingen	  bij	  jonge	  leerlingen,	  bij	  uitstek	  spel,	  emotionele	  waardering	  oplevert,	  
die	  het	  brein	  van	  het	  kind	  in	  staat	  stelt	  om	  cognitieve	  ervaringen	  te	  verbinden	  met	  
gevoelens	  van	  plezier	  en	  voldoening	  als	  een	  door	  zichzelf	  opgelegd	  ‘probleem’	  ruimte	  
en	  tijd	  krijgt	  om	  te	  ervaren	  (Rushton,	  2010).	  	  	  	  
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5	   De	  erkenning	  van	  de	  rol	  van	  spel	  binnen	  educatie	  
	  
De	  aandacht	  voor	  het	  effect	  van	  spel	  in	  de	  onderbouw	  is	  de	  afgelopen	  twintig	  jaar	  sterk	  
toegenomen	  en	  is	  in	  toenemende	  mate	  onderzocht.	  Uit	  verschillende	  studies	  blijkt	  dat	  
spel	  een	  gunstige	  invloed	  heeft	  op	  de	  ontwikkeling.	  Op	  basis	  hiervan	  spreken	  Hirsh-‐
Pasek	  et	  al.	  (2009)	  over	  de	  opdracht	  aan	  educatie	  om	  speels	  leren	  mogelijk	  te	  maken.	  Ze	  
richten	  zich	  daarbij	  vooral	  op	  jonge	  leerlingen.	  In	  een	  eerdere	  publicatie	  koppelen	  ze	  
spel	  aan	  schoolrijpheid,	  aan	  het	  gebruik	  van	  media	  en	  computers	  en	  aan	  het	  omgaan	  
met	  kinderen	  met	  problemen	  (Singer,	  Michnick	  Golinkoff	  &	  Hirsh-‐Pasek,	  2006).	  
	  
In	  Engeland	  is	  er	  een	  nationaal	  curriculum	  voor	  kinderen	  vanaf	  5	  jaar,	  de	  leeftijd	  waarop	  
zij	  de	  basisschool	  instromen.	  Spelend	  leren	  (playful	  learning)	  is	  een	  vanzelfsprekend	  
onderdeel	  van	  dit	  onderwijsprogramma.	  Broadhead,	  Howard	  en	  Wood	  (2010)	  verbinden	  
spel	  en	  leren	  expliciet	  met	  elkaar.	  In	  hun	  werk	  (het	  opleiden	  en	  begeleiden	  van	  leraren)	  
constateerden	  ze	  namelijk	  dat	  het	  professionals	  zwaar	  valt	  om	  spelend	  leren	  in	  de	  
onderwijsleeromgeving	  gestalte	  te	  geven.	  Daarom	  informeren	  zij	  leraren	  over	  de	  vele	  
manieren	  waarop	  zij	  spelend	  leren	  tot	  stand	  kunnen	  brengen.	  	  
	  
6	   Conclusie	  
	  
De	  literatuur	  geeft	  voldoende	  houvast	  over	  de	  kenmerken	  van	  spel	  en	  spelcategorieën.	  
De	  rol	  van	  de	  leraar	  bij	  spel	  is	  onmiskenbaar.	  Van	  het	  nabij	  zijn	  voor	  het	  bieden	  van	  
veiligheid	  tot	  en	  met	  het	  uitlokken	  van	  spel	  is	  de	  rol	  van	  de	  leraar	  essentieel.	  Het	  is	  de	  
opdracht	  van	  lerarenopleiders	  om	  –	  ongeacht	  het	  vak	  dat	  zij	  geven	  -‐	  studenten	  dit	  besef	  
bij	  te	  brengen	  en	  hiervoor	  ruimte	  te	  maken	  in	  de	  opleiding.	  Studenten	  moeten	  leren	  dat	  
zij	  daarbij	  diverse	  rollen	  kunnen	  innemen	  die	  verband	  houden	  met	  het	  ruimte	  maken	  
voor	  spel,	  het	  uitlokken	  van	  spel	  en	  het	  bevorderen	  van	  spel	  in	  de	  dagelijkse	  
onderwijsleeromgeving.	  Dit	  is	  van	  groot	  belang,	  omdat	  spel	  alle	  ontwikkelingsdomeinen	  
bevordert.	  
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