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Samenleven begint met samen spelen
Programma 21 juni 2022

Welkom
Deel 1: Het belang van doen-alsof spel
Deel 2: Spelstimulering: bewegingsversjes



Tijdens het webinar werd 
hier een video getoond.



Aansluiten op de ontwikkelbehoeften:
Stel je voor: het lukt je om op de één of andere manier echt 
tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen. 

 Wat zou je dan zien aan de kinderen?

 Verplaats je in gedachten in een kleuter bij jou in de groep. 

 Wat wil hij of zij?



 Niet alle nieuwkomers hebben te maken gehad met 
schokkende ervaringen;

 Emigreren naar een land met andere gebruiken en taal 
levert veel stress op;

 De behoefte om ‘mee te doen’ is groot;

 De vervulling hiervan wordt veelal belemmerd door een 
achterstand in spelontwikkeling, taal en sociale 
vaardigheden.



Schokkende ervaringen leiden tot:

 Problemen met zelfregulatie 
en leren

 Problemen met hechting en 
het sluiten van 
vriendschappen

Mythe: het effect op het jonge 
kind is minimaal



 Stabiele relaties met veilige volwassenen

 Gevoel van veiligheid (controle)

 Het gevoel erbij te horen (participatie/kleutervriendschap)

 Aandacht voor talenten en vaardigheden



Spel en nieuwkomers:

 Het meemaken van schokkende gebeurtenissen heeft invloed op het spel van 
het kind;

 Andere speelcultuur, moeite met doen-alsof spel;

 Taal en structuur ontbreken om het spel goed vorm te geven.



Doel spelbegeleiding

- Spelmatig aanbod gericht op participatie en 
sociale cohesie;

- Gericht op het sluiten van vriendschappen;

- Gericht op het verwerven van de Nederlandse 
taal/spelcultuur.



Samen spelen maakt een kind sociaal, 
taalvaardig, actief en vindingrijk

SPELEN IS GEEN LUXE MAAR EEN NOODZAAK



21 juni LOWAN webinar 2022

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr65TozeHWAhVKJlAKHdESBBsQjRwIBw&url=http://www.droomvogel.nl/pages/nl/training/module-bewegingsversjes.php&psig=AOvVaw3Zom3HPBmN9U1ItFDLyYc0&ust=1507572066647722
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4vsidqJPYAhUNPFAKHaT6BNgQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/channel/UCO2RNoGh1BtISAF71RZaTKQ&psig=AOvVaw103DGCGNuFutNdc5fe8bGO&ust=1513678031258365


‘Gisteren ging ik naar de markt’   
zinsmelodie, klemtoon, emotie



Tijdens het webinar werd hier een video 
vertoond. 



Programma vdaa

 Spelmatig aanbod gericht op participatie en sociale 
cohesie;

 Via spel sociale vaardigheden aanleren;

 Via spel emoties verwerken  en veerkracht versterken;

 Gericht op het versterken van taalvaardigheden;

 Gericht op het verwerven van de Nederlandse spelcultuur.

Spelend leren of leren spelen?



Waarom een bewegingsversje?

Geeft 
gezamenlijk 
spelplezier

01
Prikkelt 
verbeeldend 
vermogen

02
Komt tegemoet 
aan 
bewegingsdrang

03
Goed voor 
taalontwikkeling

04
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Rijmen

 Nieuwkomers starten met klankonderwijs

 Versjes zorgen ervoor dat verschillen en overeenkomsten 
van klanken beter herkend worden;

 Dit maakt rijmen is een goede voorbereiding om later te 
leren lezen en schrijven.
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Ondersteuning nieuwkomers

 Sociale communicatie

 Intonatie (zinsmelodie) en klemtoon

 Baklijst

 Verhaalopbouw

 Auditief geheugen



Laten we doen dat je 
vingers de beentjes van 
een kabouter zijn!



Taal leren als een toneelspeler

 Aanbod in een rollenspel

 Woorden en zinstructuren koppelen aan bewegingen

 Ritme, rijm en herhaling

 Betekenis- of ervaringsniveau

 In vrij spel de taal actief gebruiken



Een goede voorbereiding is het halve spel!

Ritmisch en 
vlot 

voorgedragen

Emoties in 
mimiek en 

stemgebruik

Consequente 
bijpassende 

gebaren



Dankjewel voor het meedoen!

 Een pleidooi voor een spelmatige aanpak; 

 Leren spelen ipv spelend leren;

 Nieuwsbrief Droomvogel en facebook.
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