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Spelen is goed voor kinderen. Maar niet elk speelgoed is per se goed voor kinderen. Deze 
training gaat daarover. Je gaat zelf veel spelen om weer zelf te ervaren hoe het is om te 
spelen. Eerst met gezelschapsspelletjes en daarna met verschillende soorten speelgoed. Je 
ontdekt zo welke spelletjes en welk speelgoed geschikt is voor welke leeftijd. 
 

 

Je toekomstige collega 

Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en de praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. je actieve deelname tijdens de lessen 
2. een persoonlijk verslag: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode  

3. een demonstratie: spel bedenken, voorbereiden en uitvoeren. 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kunt benoemen welke bijdrage gezelschapsspelletjes kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

kinderen. 
• Je kunt verschillende gezelschapsspelletjes begeleiden. 
• Je kunt het belang van meespelen benoemen en dit ook laten zien. 
• Je kunt het belang van speelgoed omschrijven. 
• Je kunt benoemen wat goed speelgoed is. 
• Je kunt geschikt speelgoed kiezen voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. 

Naam: Carolina Sneek 

Leeftijd: 29 

Werkzaam als: Groepsleidster bso 

Medewerkers: Ilona Snippenberg (groepsleidster),  
Alfred Haai (groepsleider) en Frieda Notendop (administratief medewerkster)  

Soort werkzaamheden: Begeleiden van een groep kinderen; helpen bij eten en drinken, spelletjes 
organiseren, omgaan met gedrag. 

Belangrijkste tool in haar 
werk: 

Mijn speelsheid. 

Uitdaging in haar werk: Ieder kind is anders, uniek. Vaak doen we ook groepsactiviteiten. Het vinden van 
de juiste activiteit bij zo veel verschillende kinderen vind ik de grootste uitdaging. 

Grootste moeilijkheid: De passieve kinderen aan het spelen krijgen. 

Wat er moet veranderen: Er is echt zo veel speelgoed aanwezig op alle groepen dat de kinderen soms niet 
meer kunnen kiezen. Eigenlijk zouden we wat speelgoed weg moeten doen en 
dan zo nu en dan wisselen. 

Grootste blunder: Ik waarschuw kinderen altijd om voorzichtig te zijn en niet op stoelen te gaan 
staan. Toen ik zelf een keer een puzzel uit de kast wilde pakken, ging ik op een 
stoel staan en liet ik door mijn onhandigheid maar liefst drie puzzels uit de kast 
vallen. Het was nog een enorme klus om de juiste stukjes in de juiste doos te 
stoppen. 

Waaraan je wilt werken: Aan de saamhorigheid in mijn groep. 
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Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan hebt en wat je geleerd hebt. Het 
persoonlijk verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-
methode. 
• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of een snelhechter waar je notities in 

bewaart. Bij elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden. Na elke oefening leg 
je ook de reflectie vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie volgens de STARR-methode doe je aan het eind van de training. Je kiest, 
met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke opdrachten en 
oefeningen uit. Deze opdrachten of oefeningen verwerk je in een STARR. Hieronder 
staat de opzet van een STARR. 

  
Situatie en Taak 
• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 
• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 

hiervan het resultaat was. 
  
Reflectie 
• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 
• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 
• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Een spelletjesmiddag organiseren 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

1. casus  
Je organiseert een spelletjesmiddag voor kinderen. Je mag kiezen tussen de volgende 
leeftijdscategorieën: 0-4, 4-8 of 8-12 jaar. De middag speelt zich binnen af. Je maakt 
gebruik van zowel gezelschapsspelletjes als van speelgoed. Naast de bekende Nederlandse 
spelletjes bied je ook spelletjes uit andere culturen aan. Je houdt rekening met de 
verschillende leeftijden van de kinderen en brengt voldoende variatie aan in de spellen om 
het aantrekkelijk te maken voor de kinderen. Je houdt ook rekening met de veiligheid. Bij 
het uitvoeren zijn ook de speluitleg en spelbegeleiding belangrijke punten van beoordeling. 

 
2. bijzonderheden 
Deze demonstratieopdracht doe je in tweetallen. De opzet van de spelletjesmiddag is zo 
gekozen dat beide studenten een speluitleg geven en een spel begeleiden. Vanwege de 
beschikbare tijd is het niet haalbaar om een hele middag te gaan spelen. Daarom zet je 
minimaal vijf en maximaal zeven spelletjes of speelgoedplekken uit. Dit moeten spelletjes 
en speelgoed zijn uit verschillende categorieën. De overige spelletjes en speelplekken die je 
tijdens deze middag zou organiseren, beschrijf je in het bijbehorende verslag. 

 
3. voorbereiding  
Het maken van het verslag:  
• Kies een leeftijdscategorie en beschrijf wat de ontwikkelingsfase van de kinderen voor 

invloed heeft op de keuzen van spelletjes, speelmateriaal en de manier van begeleiden. 
• Maak een lijst van geschikt speelgoed en geschikte spelletjes voor de middag. 
• Maak een keuze voor het speelgoed en de spelletjes die je voor de demonstratie gaat 

gebruiken. Denk bij het maken van de keuzen aan: 
– dat er vijf tot zeven groepen, die tegelijkertijd spelen, zijn en maar twee 

spelbegeleiders  

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl 
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– dat de hele lesgroep deelnemer aan de spelletjes middag is 
– dat de tijd nodig voor alle activiteiten maximaal 10 minuten is en dat alle 

activiteiten ongeveer dezelfde tijd nodig hebben.  
• Werk deze spelletjes en speelmaterialen die je gebruikt bij de demonstatie verder uit 

aan de hand van onderstaande punten. 
– naam spel of speelgoed 
– welke materialen nodig 
– eisen aan de ruimte  
– groepsgrote waarmee met het spel of speelgoed gespeeld kan worden 
– bijzonderheden waar tijdens de uitvoering op gelet moet worden 
– mogelijkheden om te variëren (makkelijker of moeilijker maken, interessant 

houden) tijdens de uitvoer. 
• Maak een tijdschema voor de spelletjesmiddag. Denk daarbij ook aan een drink- en 

snackmoment.  
• Bedenk goed hoe je de demonstratie gaat organiseren. Er zijn vijf tot zeven groepjes 

die een spelletje spelen of met speelgoed spelen en maar twee spelbegeleiders. Hoe 
verzorg je de groepsindeling, de uitleg en de begeleiding? 

• Schrijf evaluatievragen op. 

 
 
4. uitvoering  
Je laat zien kinderen te kunnen begeleiden bij spelletjes en spelen en overzicht te kunnen 
houden over de gehele groep.  
 
5. beoordeling 
De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie kun je achter in dit boek 
vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 
• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 
• Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training voeg je toe aan 

de woordenlijst. 
• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio. 
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Overal ter wereld wordt er gespeeld. Er zijn tal van spelmogelijkheden en steeds worden er 
weer nieuwe spelletjes bedacht en ontworpen. De winkelschappen liggen dan ook vol met 
veel verschillende spelletjes. Door zo veel keus weet je vaak niet welk spelletje voor welk 
kind leuk en geschikt is. Om daar uiteindelijk toch achter te komen, ga je nu eerst 
verschillende categorieën spelletjes rubriceren. 
 
• Vul samen met een medestudent het onderstaande schema in. Probeer zo veel 

mogelijk spelletjes te noemen die passen in de betreffende categorie. In elk vak staat al 
een voorbeeld. 

 

 
• In het bovenstaande schema heb je zo veel mogelijk spellen ingevuld. Niet elk spel is 

geschikt voor elke leeftijdsgroep. Maak een tweede overzicht waarin je dezelfde 
spellen indeelt op basis van leeftijd. Maak een lijst voor de onderbouw, middenbouw 
en bovenbouw. Vul het schema in. 
 

>Gezelschapsspelletjes

Doelstellingen
• Je kunt het belang van gezelschapsspelletjes spelen met kinderen benoemen. 
• Je kunt verschillende gezelschapsspelletjes beschrijven en benoemen. 
• Je kunt de verschillende categorieën gezelschapsspelletjes beschrijven. 
• Je kunt aangeven welke spelletjes voor welke leeftijdsgroep geschikt zijn. 
• Je kunt een spel uitleggen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 
• Je kunt een spelhandleiding herschrijven. 
• Je kunt zelf een spelletje bedenken en ontwikkelen. 
• Je kunt dit spel zelf uitleggen aan je groepsgenoten en dat met hen spelen. 

1. Opdracht: Verschillende spelletjes! 

Theoriebron 1: 
Overzicht 
gezelschaps-
spelletjes 

1. Spel 
waarbij je 
niets nodig 
hebt 

2. Spel met 
potlood en 
papier 

3. Spel met 
kaarten 

4. Bordspel 5. Spel met 
stenen, 
fiches en 
dergelijke 

6. Spel met 
vraag en 
antwoord/ 
quiz 

Ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet 

Boter-kaas-en-
eieren 

Pesten Dammen Domino Pim-pam-pet 
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Kinderen worden tegenwoordig vaak overspoeld met mooie spullen. Veel speelgoed is ook 
nog eens zo gemaakt dat je je eigen fantasie bijna niet meer hoeft te gebruiken. Als 
kinderen dan een keer niet mogen computeren of televisiekijken, kunnen ze zich niet meer 
vermaken. Ze moeten aangeleerd krijgen hoe ze met niets toch kunnen spelen. Om 
kinderen dat aan te kunnen leren, moet je zelf weten hoe je met niets een spelletje kunt 
spelen. Dat ga je leren in deze oefening. 

 
Voorbereiding 
• Deze oefening doe je in drietallen. 
• Ga op zoek naar ‘waardeloos’ materiaal (dozen, wc-rollen, doppen enzovoort). 
• Schrijf ieder vijf dingen op die je wilt spelen (zie www.factor-e.nl voor tips). 
• Schrijf ieder vijf manieren op hoe je wilt spelen (zie www.factor-e.nl voor tips). 

 
Uitvoering 
• Kies samen uit de lijst met dingen die je wilt spelen één ding wat jullie gezamenlijk 

willen spelen. 
• Kies uit de lijst met hoe je wilt spelen ook één item. 
• Ga nu experimenteren hoe je kunt spelen wat jullie hebben gekozen met het 

‘waardeloze’ materiaal dat jullie verzameld hebben. 
• Bedenk vervolgens nog meer mogelijkheden wat je met dit ‘waardeloze’ materiaal zou 

kunnen doen. Bedenk iets creatiefs, iets cognitiefs, iets constructiefs, iets motorisch en 
iets sociaals. Speel van ieder categorie één spel uit. 

Van 4 jaar tot 7 jaar Van 7 jaar tot 10 jaar Van 10 jaar tot 13 jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Oefening: Spelletjes met niets  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Controle 
• Hebben jullie een spel bedacht met het ‘waardeloze’ materiaal dat jullie verzameld 

hebben? 
• Hebben jullie geëxperimenteerd met het materiaal en welke spellen je er allemaal mee 

kunt doen? 
• Hebben jullie vervolgens nog spellen bedacht en gespeeld in de categorieën sociaal, 

cognitief, creatief, constructief en motorisch? 
 
Reflectie 
• Hoe verging het je om ‘waardeloos’ materiaal te verzamelen?  
• Hoe vond je het om spelmogelijkheden te bedenken met dit materiaal? 
• Hoe verliep het experimenteren met het materiaal? 
• Wat vond je van de spellen die jullie bedacht hebben in de verschillende categorieën? 
• Hoe zou je het spelen met niets toepassen in je toekomstige werkveld? 
 
Neem je bevindingen en je spelideeën op in je trainingslogboek 
 

 
Tekenen is een oerdrift van kinderen. Het is een zeer goed middel voor kinderen om zich 
te uiten en te communiceren. Vooral jonge kinderen kunnen dat nog niet goed met 
woorden. Op papier kunnen ze dan toch kwijt wat ze kwijt willen. Daarom is tekenen erg 
belangrijk. In deze oefening ga je verschillende spelletjes doen met potlood en papier. 
  
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen 
• Verzamel papier en poloden, stiften, of krijtjes.  
• Bedenk wat jij vroeger altijd zelf deed met papier en potlood. 
• Wissel je herinneringen met elkaar uit en probeer daar een spelletje uit te halen dat 

jullie gaan spelen. 
 
Uitvoering 
• Speel het spel uit dat jullie in de voorbereiding bedacht hebben. 
• Pak vervolgens een nieuw vel papier (of gebruik de achterkant indien mogelijk). 
• Kies uit de volgende spelletjes drie die je wilt gaan spelen: ruziemaken op papier en het 

weer goedmaken, samen een poppetje maken, spiegeling, monsters zoeken, hokje 
veroveren. (Op www.factor-e.nl vind je de uitleg voor elk van deze spelletjes.) 

• Voer de drie spelletjes uit op papier en spreek af dat je tijdens de spelletjes niet met 
elkaar praat. 

• Bespreek ieder spelletje met elkaar na en geef daarbij antwoord op de volgende vragen: 
– Hoe vond je het om te doen? 
– Hoe verliep de samenwerking op papier? 
– Wat is je opgevallen in de manier waarop jullie op elkaar reageerden tijdens het 

tekenen in stilte? 
– Wat vind je van het eindresultaat? 

 
Controle 
• Hebben jullie zelf een tekenspel kunnen bedenken aan de hand van je eigen 

herinneringen? 
• Hebben jullie drie tekenspelletjes uitgevoerd uit de voorbeelden? 
• Hebben jullie de spelletjes nabesproken? 
 
 
 

3. Oefening: Spel met potlood en papier  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Reflectie 
• Wat vond je van spelen met papier en potlood? 
• Hoe zou je deze manier van spelen inzetten in het werken met kinderen? 

Beargumenteer dit. 
 
Neem je ervaringen op in je trainingslogboek. 
 

 
Vorige week heeft een collega afscheid genomen omdat ze een andere baan heeft 
gevonden. Als afscheidscadeau heeft ze de bso-groep een spel kaarten cadeau gedaan. De 
meeste kinderen kennen het spelletje pesten wel, maar weten niet dat je er nog meer 
leuke spelletjes mee kunt doen. Daarom ben jij op het idee gekomen om de kinderen 
nieuwe kaartspelletjes aan te leren. 

 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in viertallen. 
• Zorg voor een pak kaarten. 
• Bespreek in je groepje welke kaartspelletjes je allemaal kent en wissel je kennis met 

elkaar uit. 
• Zoek vervolgens op internet of je nog meer kaartspelletjes kunt vinden. Zoek er dan 

ook de spelbeschrijving bij op. 
 

Uitvoering 
• Kies samen minstens vier kaartspelletjes uit die je samen gaat spelen. Kies ten minste 

twee spellen die jullie nog niet kennen. 
• Om de beurt ben je de spelbegeleider. De spelbegeleider legt het spel uit en bewaakt 

de voortgang van het spel. Daarbij wordt gelet op het nastreven van de spelregels. 
• Speel de verschillende spelletjes. 
 
Controle 
• Hebben jullie vier verschillende kaartspellen gekozen en gespeeld? 
• Is iedereen van jullie een keer spelbegeleider geweest? 
 
 

4. Oefening: Een kaartspel spelen   
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Reflectie 
• Hoe verging het je om spelbegeleider te zijn? 
• Wat vond je lastig en wat ging je goed af? 
• Welk van de spelletjes die jullie hebben gespeeld zou je kinderen aanleren en waarom? 
• Welk van de spelletjes die jullie hebben gespeeld zou je niet aan kinderen van de bso 

aanbieden? Waarom niet? 
 
Verwerk je ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Er zijn tegenwoordig zo veel bordspellen op de markt dat je ze onmogelijk allemaal al een 
keer gespeeld hebt. Ieder spel heeft weer andere regels en doelstellingen. Een bordspel 
vraagt dan vaak ook om een extra goede begeleiding. Het is daarom goed om veel 
bordspellen te spelen en te oefenen met het begeleiden van zo’n spel. Dat ga je nu 
oefenen. 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen of viertallen, afhankelijk van de spellen die je 

kiest. 
• Verzamel zo veel mogelijk verschillende bordspellen. Neem ze mee van thuis of leen ze 

ergens. Misschien zijn er op school ook bordspellen aanwezig die je kunt gebruiken. 
Wissel eventueel uit met andere groepjes. 

• Kies ten minste drie bordspellen uit waarvan je twee in ieder geval niet kent. 
 

Uitvoering 
• Spreek af dat je om de beurt de spelbegeleider bent en dus het spel uitlegt aan de 

anderen. 
• Speel ieder gekozen bordspel eenmaal. Spreek af hoelang je het spel speelt. Sommige 

spellen kunnen wel een uur of langer doorgaan. Het is dan niet nodig om het spel 
helemaal uit te spelen. 

• Bespreek ieder gespeeld spel na en let dan vooral op de volgende punten: 
– Hoe was de speluitleg? 
– Hoe verliep het spel (waren er tijdens het spelen nog onduidelijkheden)? 
– Voor welke kinderen zou dit een leuk spel zijn en waarom?  
– Wat leert een kind van dit spel? 
 

Controle 
• Hebben jullie ten minste drie bordspellen gekozen en gespeeld? 
• Is iedereen een keer spelbegeleider geweest? 
• Hebben jullie ieder spel nabesproken? 
 
Reflectie 
• Hoe is het je vergaan om spelbegeleider te zijn? 
• Welke feedback heb je gekregen tijdens het nabespreken van je speluitleg? Wat vond 

je daarvan? 
• Welke spellen heb je gespeeld en aan wie zou je deze spellen aanbieden? Waarom? 
• Wat kunnen kinderen leren van de gekozen bordspelen? 
 
Verwerk je bevindingen in je trainingslogboek. 
 
 
 
 

5. Oefening: Speel een bordspel   
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Op de bso zijn drie jongens die graag met klein materiaal spelen. Ze gebruiken vooral 
stenen, knikkers, fiches en andere kleine spulletjes om hele parkoersen uit te zetten voor 
hun miniatuurpoppetjes. Op zich spelen ze er erg leuk mee, maar andere kinderen hebben 
er last van dat al die spullen zo veel ruimte innemen op de vloer. En eerlijk gezegd word jij 
er ook wel eens gek van. Tijd om ze een alternatief te bieden! 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen. 
• Verzamel zo veel mogelijk verschillende materialen aan stenen (domino bijvoorbeeld), 

fiches en ander klein materiaal dat bij spelletjes gebruikt wordt. 
• Bespreek met elkaar of je vroeger zelf ook met dit materiaal speelde en wat je er dan 

mee deed. Leg aan elkaar uit welke spellen je zelf vroeger deed met dit materiaal. 
 

Uitvoering 
• Je hebt in de voorbereiding besproken wat je vroeger met dit materiaal deed. Voer dat 

nu uit. 
• Vervolgens gaan jullie lekker experimenteren met dit materiaal. Kun je er iets mee 

bouwen? Kun je er iets moois van leggen? Kun je er een spel mee bedenken? 
Brainstorm over een aantal ideeën en probeer ze daarna uit. 

• Misschien kom je al spelend op nieuwe ideeën. Probeer deze dan ook uit. 
• Bedenk in ieder geval vijf verschillende spellen die je met het verzamelde materiaal kunt 

spelen en speel deze ideeën ook uit. 
 
Controle 
• Heb je verschillende soorten stenen, fiches en ander klein materiaal verzameld? 
• Heb je minstens vijf verschillende spelideeën bedacht en uitgespeeld? 
 
Reflectie 
• Hoe verliep het experimenteren met dit materiaal? 
• Zijn jullie op nieuwe ideeën gekomen of hebben jullie gebruikgemaakt van bestaande 

spelideeën? Motiveer je antwoord. 
• Welke van de door jullie bedachte spelideeën zou je de jongens uit het voorbeeld 

aanbieden als alternatief? Beargumenteer je antwoord. 
• Wat zou het de jongens opleveren qua leermoment? 
 
Neem je spelideeën en je ervaringen op in je trainingslogboek. 
 

 
De kinderen van de 8+-groep vervelen zich. Alle spellen uit de kast hebben ze al een keer 
gespeeld en ze hebben geen zin om in de stromende regen naar buiten te gaan. Er 
dreigen wat ruzies te ontstaan en dus bedenk jij iets uitdagends: een quiz! 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen. Voor de uitvoering zoek je nog twee andere 

tweetallen om de oefening samen mee te doen. 
• Kies een onderwerp dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar aanspreekt 
• Bedenk minstens 15 vragen over dit onderwerp. 
• Bedenk ook in welke vorm je de quiz gaat brengen om het aantrekkelijk te maken; 

alleen antwoord geven op een vraag is natuurlijk erg saai. Breng er dus een leuk 
spelelement in. Misschien strijden de twee andere tweetallen wel tegen elkaar? 
 

6. Oefening: Spelen met stenen, fiches enzovoort  

7. Oefening: Doe een quiz   
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Uitvoering 
• Verdeel onderling de taken wie het spel uit gaat leggen en wie het spel gaat leiden. 
• Beeld je in dat de andere twee tweetallen kinderen zijn tussen de 8 en 12 jaar. 
• Leg ze het spel en de bedoeling uit. Let daarbij op hoe je het brengt. Het is de 

bedoeling dat je ze enthousiast maakt en dat ze het spel snappen.  
• Zorg ervoor dat je het spelelement duidelijk naar voren laat komen. 
• Laat de tweetallen de quiz spelen. Stel de vragen dus! 
• Sluit het spel aan het eind netjes af, zorg voor een duidelijke afronding. 
 
Controle 
• Hebben jullie een interessant onderwerp gekozen? 
• Hebben jullie een duidelijke taakverdeling gemaakt? 
• Is het spel duidelijk uitgelegd, begeleid en afgerond? 
 
Reflectie 
• Hoe verliep de voorbereiding van deze quiz? 
• Hoe is de uitvoering gegaan? Verliep het zoals jij het bedacht had? 
• Sprak het onderwerp aan en kon je de anderen enthousiast krijgen? 
• Hoe is de spelvorm ontvangen? 
• Denk je dat jullie quiz de kinderen van de 8+-groep aan zal spreken? Waarom wel of 

niet? 
 
Beschrijf je bevindingen in je trainingslogboek. 
 

 
Globaal worden spelletjes verdeeld in de volgende leergebieden: motorisch, sociaal, 
cognitief, constructief en creatief. 
• Ga nu zelf op zoek naar de verschillende leermomenten in spelletjes. Kies van elk 

ontwikkelingsgebied een spel uit het schema dat je eerder in opdracht 1 hebt gemaakt. 
Leg uit waarom en hoe het spel bijdraagt aan het ontwikkelingsgebied van een kind.  

1  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

2  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

3  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

4  ________________________________________________________________________________________________________________________________  

5 _________________________________________________________________ 

 

 

Neem dit schema op in je trainingslogboek. 

 
• Denk terug aan vroeger toen je zelf veel speelde. Was er begeleiding aanwezig? Zo ja 

wat deed deze begeleiding? Wat heb je ervan geleerd? Hoe vond je het dat er 
begeleiding bij was?  
 

• Zoek in boeken, op internet of vraag aan een ervaren begeleider wat het belang is van 
het begeleiden van een spel. 
  

8. Opdracht: Leren van spelen 

9. Opdracht: Spel begeleiden  
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• Probeer ook antwoord te krijgen op de vraag waar een goede begeleiding aan moet 
voldoen. Waar moet volgens jou een goede begeleiding aan voldoen en waarom? 

 
• Discussieer in een klein groepje over de gevonden antwoorden en wat volgens jullie 

het belang van spelbegeleiding is. 
 
Beschrijf het proces van deze opdracht in je trainingslogboek. 
 

 
In de vorige opdracht heb je opgezocht en bedacht waar een goede spelbegeleiding aan 
moet voldoen. Je gaat die kennis nu toepassen. 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in viertallen. 
• Kies gezamenlijk vier spellen uit die je gaat spelen. 
• Verzamel de materialen die je nodig hebt om de spellen te spelen. 
• Lees het werkmodel Gezelschapsspelletjes aanleren en begeleiden door. 
• Om de beurt is een van jullie de spelbegeleider. 

 
 
Uitvoering 
• De spelbegeleider zorgt voor de juiste spelomgeving. Hij gebruikt hiervoor het geleerde 

uit de vorige opdracht. Hij gebruikt het werkmodel als uitgangspunt voor deze 
oefening. 

• Na de voorbereiding introduceert hij het spel en legt het spel uit. 
• De spelbegeleider begeleidt het spel dat de andere drie studenten spelen. 
• De spelbegeleider zorgt dat het spel netjes wordt afgerond en de materialen worden 

opgeruimd. 
• De spelbegeleider schrijft voor zichzelf op wat hij goed vond gaan en wat hij anders 

had willen doen. 
• De spelers maken aantekeningen van goede punten en verbeterpunten voor de 

spelbegeleider. 
• De beurt wordt gewisseld, een andere student neemt de functie van spelbegeleider op 

zich en volgt de zes punten die hiervoor beschreven staan. 

10. Oefening: Spel begeleiden  

Werkmodel 
Gezelschaps-
spelletjes 
aanleren en 
begeleiden 
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• Wanneer alle vier spellen gespeeld zijn en dus alle studenten een keer spelbegeleider 
geweest zijn, wisselen jullie je ervaringen en feedback met elkaar uit. 

 
Controle 
• Is iedereen een keer spelbegeleider geweest? 
• Heb je de oefening uitgevoerd aan de hand van het werkmodel? 
• Hebben jullie elkaar feedback en complimentjes gegeven over het begeleiden van een 

spel? 
 
Reflectie 
• Hoe verging het je om de kennis van het begeleiden van een spel toe te passen? 
• Wat ging er goed en wat had beter gekund? 
• Welke feedback en complimenten heb je van je medestudenten gekregen? 
• Kon je je daarin vinden? 
• Beschrijf in je eigen woorden wat je hebt ervaren als zijnde het belang van 

spelbegeleiding. 
 
Beschrijf het proces en je bevindingen in je trainingslogboek. 
 

 
Peter en Jorick zijn allebei 8 jaar en verzot op spelletjes. Ze spelen hele middagen 
verschillende spelletjes en zijn erg vindingrijk. Zo verzinnen ze vaak andere regels voor de 
spellen. Daar gaat het dan ook vaak mis. Jorick wordt snel boos wanneer Peter weer eens 
zegt dat de regels heel anders zijn en vervolgens een zelfverzonnen regel op tafel legt. 
Door de vele wisselingen in de regels zijn ze het overzicht helemaal kwijt. Aan jou de taak 
om het onderwerp regels aan te kaarten. 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in drietallen. 
• Kies drie gezelschapsspellen die door twee personen gespeeld kunnen worden (bij 

voorkeur spellen die je nog niet eerder gespeeld hebt). 
• Overleg wie van jullie de begeleider is bij welk spel. Alle drie zijn jullie dus één keer 

spelbegeleider. 
 

Uitvoering 
• Ga alle drie apart van elkaar zitten met het spel dat je straks gaat begeleiden. 
• Vat je spel samen in minimaal drie en maximaal zes spelregels. Dit mogen bestaande, 

maar ook zelfverzonnen regels zijn. Schrijf ze op.  
• Bepaal onderling in welke volgorde je de spellen gaat spelen. Wie van jullie is de eerste 

spelbegeleider, wie de tweede en wie de derde? 
• De eerste spelbegeleider vertelt de doelstelling van het spel, maar legt de spelregels 

niet uit. Laat de studenten het spel spelen zonder de regels te benoemen. Spreek ze 
tijdens het spelen wel aan op de regels die ze niet nakomen. (De spelbegeleider heeft 
zijn spelregels op zijn papier staan.) 

• De tweede spelbegeleider legt het spel uit en benoemt tevens de spelregels die hij 
heeft opgeschreven.  

• Tijdens het spel let de tweede spelbegeleider op het nastreven van de spelregels. 
• De derde spelbegeleider legt zijn spel uit en benoemt de spelregels van het spel. 
• Tijdens het spel verandert de spelbegeleider de spelregels. Iedere spelregel wordt 

minimaal eenmaal veranderd. 
• Bespreek de drie spellen na aan de hand van de volgende vragen: 

– Wat is jullie opgevallen bij het spelen van deze drie spellen? 
– Wat hebben jullie als prettig en minder prettig ervaren? 
– Wat vinden jullie van spelregels in het algemeen? 

11. Oefening: Regels   
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Controle 
• Hebben jullie drie verschillende spellen gespeeld? 
• Hebben jullie deze spellen gespeeld met respectievelijk geen, wel en veranderende 

spelregels? 
• Hebben jullie de spellen en hun regels nabesproken? 
 
Reflectie 
• Leg uit wat je hebt ervaren rondom spelregels middels deze oefening 
• Wat is jouw visie over spelregels? 
• Zou jij spelregels altijd strak hanteren of zou je er soepel mee omgaan? Motiveer je 

antwoord. 
• Hoe zou jij het gesprek over spelregels met Peter en Jorick aanpakken? 
• Waarom zou je dat op deze manier doen? En met welk te verwachten resultaat? 
 
Voorzie je traininglogboek van je ervaringen uit deze oefening. 
 

 
Bij de meeste gezelschapsspelletjes is een handleiding aanwezig. Ze zijn er in allerlei 
soorten en maten. Sommige handleidingen zijn heel duidelijk, terwijl anderen nogal wat 
vragen op kunnen roepen.  
Ga thuis of bij vrienden en familie op onderzoek uit en kies een handleiding die makkelijk 
leest en een handleiding die moeilijk leest.  
• Beantwoord dan de volgende vragen. 
 

– Van welk spel is de makkelijke handleiding?  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

– Van welk spel is de moeilijke handleiding? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat maakt de makkelijke handleiding makkelijk te lezen? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat maakt de moeilijke handleiding moeilijk te lezen? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

12. Taalopdracht: De spelhandleiding  
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

– Wat zou de schrijver van de moeilijke handleiding van de schrijver van de 
makkelijke handleiding kunnen leren? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

– Herschrijf de moeilijke handleiding zodat deze ook makkelijk te lezen is. Gebruik 
daarvoor een lege bladzijde die je toevoegt aan je trainingslogboek (onder 
vermelding van deze opdracht). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Natuurlijk is het leuk voor kinderen om bestaande (bord)spelen te spelen, maar het is ook 
erg leuk om een spel te spelen dat de kinderen nog niet kennen. In tweetallen ga je een 
bordspel ontwerpen waarbij je rekening houdt met de wensen van kinderen omtrent 
spelletjes.  
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen. 
• Kies als doelgroep een van de volgende drie mogelijkheden: 4-6, 7-9, 10-12 jaar. 
• Zorg dat je spel zo origineel mogelijk wordt, maar niet te ingewikkeld. Het moet 

uitdagend zijn voor kinderen. Kies voor een van de vijf ontwikkelingsgebieden waar de 
nadruk van jullie spel op ligt. 

• Maak een mindmap van een onderwerp waarin voor jullie centraal staat waaraan een 
goed spel moet voldoen. 

• Maak een schets van hoe jullie spel eruit komt te zien en welke materialen je wilt 
gebruiken om het spel te maken. Denk ook aan eventuele pionnen, fiches, kaarten, 
vragen en antwoorden. 

 
Uitvoering 
Ontwikkel je spel volgens de volgende richtlijnen: 
 
• Beschrijving van het spel: 

– De handleiding is in correct Nederlands geschreven. 
– De handleiding bedraagt circa één A4'tje. 
– De handleiding zorgt ervoor dat het spel vrijwel direct gespeeld kan worden. 

 
• Spelregels: 

– Ze zijn in correct Nederlands geschreven. 
– Er is een hanteerbaar aantal spelregels. 

13. Oefening: Ontwerp een spel 

Werkmodel: 
Mindmap 
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• Uitstraling: 

– Het spel is voorzien van ten minste een speelbord. 
– Het spel is verder voorzien van fiches, kaarten, pionnen of andere materialen. 
– Het spel nodigt uit om gespeeld te worden. 

 
Controle 
• Is jullie spel geschikt voor jullie doelgroep? 
• Is het spel compleet/volledig?  
• Speel het spel en beantwoord de vraag: Wat zou tijdens het spelen voor problemen 

kunnen zorgen? 
• Neem deze problemen weg in een tweede versie. 
 
Reflectie 
• In hoeverre heb je je ingeleefd in de doelgroep voor wie je het spel hebt gemaakt? 
• Wat zou je de volgende keer anders doen wanneer je een spel voor kinderen moet 

ontwikkelen? 
• Wat maakt jullie spel zo uitdagend voor kinderen? 
• Wat leren de kinderen door het spelen van jullie spel? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
De meeste spelletjes zijn leuk en zien er aantrekkelijk uit. Speelgoedfabrikanten denken 
immers commercieel en willen winst maken op hun product. Toch zijn er ook genoeg 
spelletjes die helemaal niet zo leuk zijn. Hoog tijd dus om een saai spel in een nieuw jasje 
te steken. 
 
Voorbereiding 
• Deze oefening voer je uit in tweetallen. 
• Ga voor jezelf na welke spelletjes je eigenlijk helemaal niet graag speelt. 
• Vraag of andere mensen er ook zo over denken. 
• Hoe komt het dat jullie die spelletjes niet leuk vinden? 
• Wat zou je eraan kunnen veranderen om ze wel leuk te maken? 
 
Uitvoering 
• De antwoorden uit de voorbereiding ga je gebruiken om je spel leuk te maken. 
• Verzin nieuwe regels of pas een ander onderdeel aan van het spel. Zorg voor minimaal 

drie aanpassingen. 
• Maak het spel uitdagend voor spelers.  
• Knip, plak, teken en schilder om het spel er ook leuk uit te laten zien. 
 
Controle 
• Heb je een bestaand spel compleet in een nieuw jasje gestoken? 
• Heb je minimaal drie veranderingen toegepast op het spel? 
 
Reflectie 
• In hoeverre is het spel dat jullie gepimpt hebben, verbeterd ten opzichte van de 

originele versie? Onderbouw je antwoord. 
• Een spel maken kun je zelf. Hoe kun je ervoor zorgen dat een saai spel op de bso 

ineens weer favoriet is? 
• Als dit een activiteit zou zijn voor kinderen op de bso, hoe zou je dit dan aanpakken?  

14. Oefening: Pimp a game  



 

 
Spelen met kinderen 1: Speel-goed 18 

 

 

 
Bso De Duikelaar heeft een Wii en drie computers met internet. Op regenachtige dagen 
willen veel kinderen van de computers gebruikmaken. Dit leidt regelmatig tot ruzie.  
 
Voorbereiding 
• Maak een lijst van Wii- en computerspelletjes die geschikt zijn voor de leeftijden 4- 8 

jaar en 9-12 jaar.  
• Bespreek met elkaar welke regels er nodig zijn voor het gebruik van de Wii en de 

computer. 
• Bespreek hoe de computers beveiligd kunnen worden zodat de kinderen niet op alle 

sites op internet kunnen. 
• Bedenk een manier om met gebruik van de Wii en de drie computers tien kinderen 

tegelijkertijd actief bezig te houden. 

 
 
Uitvoering 
• Speel enkele van de op jullie lijst staande spelletjes op de computer. 
• Zoek een andere groep op en bespreek de regels, de manier om de computer te 

beveiligen en de manier om meerdere kinderen actief bezig te houden.  
 
Controle 
• Is het gelukt om een lijst van geschikte spelletjes te maken? 
• Hebben jullie spelletjes uit de verschillende leeftijdscategorieën gespeeld? 
• Hebben jullie je bevindingen met een andere groep besproken?  
 
Reflectie 
• Hoe vind je het dat bso’s ook computers hebben? 
• Zou jij kinderen stimuleren om computers te gebruiken om mee te spelen? 

Beargumenteer waarom wel of niet.  
 
Beschrijf jouw proces en jouw ervaring in je trainingslogboek. 

15. Oefening: De spelcomputer  
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In de loop der jaren zijn er veel verschillende gezelschapsspelletjes ontstaan. Een groot 
aantal daarvan is zeker geschikt voor (jonge) kinderen. Hieronder volgt een overzicht van 
verschillende spelcategorieën. 

Spelletjes zonder hulpmiddelen 
Spelletjes kun je altijd en overal spelen. Ook wanneer je geen hulpmiddelen, zoals een 
dobbelsteen of pionnen, tot je beschikking hebt. Denk maar aan simpele spelletjes als ‘Ik 
zie, ik zie wat jij niet ziet’ en ‘Dirigentje' of 'Moordenaartje’, die veel in de klas gespeeld 
worden. Het voordeel van deze spelletjes is dat je ze in een verloren vijf minuten kunt 
spelen. Zeker op de bso kunnen deze spelletjes aan het eind van een dag of activiteit of 
tijdens het eten gespeeld worden. 

Spelletjes met potlood en papier 
Ook met een paar kleine hulpmiddelen zijn genoeg leuke spelletjes te bedenken. Denk aan 
het simpele ‘Boter-kaas-en-eieren’, maar ook aan ‘Kamertje verhuren’, ‘Galgje’ en ‘Vier op 
een rij’. Dit zijn spelletjes die je vaak in twee- of drietallen speelt. Kinderen kunnen dit zelf 
spelen als ze een stuk papier en een potlood krijgen. Galgje is een spel dat je ook in een 
grote groep kunt spelen. 

Spelen met kaarten 
Kaartspelletjes zijn er in allerlei soorten en maten. Voor jongere kinderen heb je 
bijvoorbeeld ‘Pesten’ en ‘Memory’, voor oudere kinderen ‘Jokeren’, ‘Ezelen’ en ‘Toepen’. 
Soms zijn kinderen zelf ook in staat om spelletjes te bedenken met een simpel dek kaarten. 
Ook veel andere kaartspelletjes zijn in de winkel te verkrijgen, zoals ‘Monopoly Deal’, 
‘Uno’, ‘Skipbo’ en ‘Boem’. Het voordeel van spelen met kaarten is dat je weinig materiaal 
hebt en dus niet veel hoeft klaar te leggen en op te ruimen. Ook is de spanningsboog van 
deze spelletjes vaak korter. 

Bordspelen 
De bekendste categorie gezelschapsspelletjes is misschien wel die van de bordspelen. Er is 
een eindeloze rij op te noemen van bordspelletjes waarvan ‘Ganzenbord’ en ‘Mens-erger-
je-niet’ slechts enkele voorbeelden zijn. Bordspelen worden vandaag de dag nog steeds 
ontwikkeld en ontworpen en er zijn zelfs prijzen door de fabrikanten te winnen. 
Waarschijnlijk kun je zelf nog veel meer bordspelen bedenken. 

Spelen met stenen, fiches en dergelijke 
Domino is een prima voorbeeld van een spel dat gespeeld wordt met stenen en fiches. 
Ook ‘Vlooien schieten’ is zo’n spel waarbij fiches weggeschoten worden met als doel deze 
in een bakje te verzamelen. Spelletjes met stenen en fiches zijn vooral geïntegreerd in 
bordspelletjes, waaronder ‘Monopoly’ (waarbij naast een dobbelsteen en pionnen ook 
huisjes, hotels, bankbiljetten en kanskaarten voorkomen). In het fantasiegenre heb je 
tegenwoordig ook allerlei spelletjes met bijvoorbeeld draken, ridders, krijgers en kastelen. 

Spelen met vraag en antwoord 
De quizspelletjes zijn er ook in allerlei soorten en maten. Vooral ‘Triviant’ is hier een heel 
bekend voorbeeld van. Hierbij wordt naar veel algemene kennis gevraagd. Maar er zijn 
intussen ook veel quizspelletjes op televisieprogramma’s gebaseerd, zoals ‘Weekend 
Miljonairs’ en ‘Ik Hou van Holland’. 

>Theoriebron 1: Overzicht 
gezelschapsspelletjes
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Spelletjes waarbij je moet bewegen 
Er zijn ook enkele spelletjes bedacht waarbij je moet bewegen. Een bekend voorbeeld van 
zo’n spel is ‘Twister’. Maar ook ‘Hinkelen’ is een veelvoorkomend spel op menig speelplein. 

Verschillen in gezelschapspelletjes voor jonge en 
oudere kinderen 
Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen spelletjes voor jonge en voor oudere 
kinderen. Jonge kinderen hebben immers minder kennis dan oudere kinderen en hun fijne 
motoriek is veel minder goed ontwikkeld dan bij oudere kinderen. Bovendien liggen de 
interesses ook ver uit elkaar. Voor jonge kinderen zijn andere dingen belangrijk dan voor 
oudere kinderen. In het schema hieronder zie je enkele van deze verschillen tussen jonge 
en oudere kinderen. 
 

Jonge kinderen (0-7) Oudere kinderen (8-12) 

Vinden visuele aantrekking erg belangrijk: het 
spelletje moet felle kleuren hebben, geluid maken 
enzovoort. 

Vinden uitstraling van een spel belangrijk: Bevat het 
spel een onderwerp dat de kinderen aanspreekt? 
Heeft de doos een mooi ontwerp? 

Stoppen nog van alles in hun mond. De spelletjes 
mogen daarom geen kleine onderdelen bevatten. 

Vinden het interessant als er in een spel veel te 
ontdekken valt. Gebruik van veel verschillende 
kaarten, fiches, pionnen en mogelijkheden zijn 
daarom extra leuk. 

Kunnen nog niet lezen. Het gebruik van kleuren en 
plaatjes in een spel is daarom extra belangrijk. Of 
geluid, zoals bij het spel ‘Hondje waf’ waar het 
aantal blafjes van de hond het aantal vakjes vooruit 
aangeeft. 

Kunnen al goed lezen en willen graag zelf de 
handleiding doorpluizen. Spelletjes met tekst zijn 
alleen maar interessanter. De plaatjes zijn er alleen 
nog om het spel op te leuken. Ze zijn minder 
functioneel. 

Vinden herkenning leuk. Het spel moet herkenbare 
figuren bevatten. 

Houden van mysterie. Ze lossen graag problemen op. 
Ze spelen graag met geld en willen nadenken over 
moeilijke vraagstukken. Het spel moet voldoende 
uitdaging bevatten. 

Vinden het spel belangrijker dan het winnen. Hechten veel belang aan het competitiegehalte in 
een spel. Oudere kinderen zijn erop uit om te 
winnen. 

Zijn motorisch nog niet zo sterk. Het spel moet 
hanteerbaar zijn voor de kleine kinderhanden, maar 
de materialen moeten groot genoeg zijn om goed 
vast te kunnen pakken. 

Zijn niet alleen motorisch goed ontwikkeld, maar ook 
cognitief. Ze denken graag vooruit. Spellen waar een 
beroep gedaan wordt op strategie zijn bij oudere 
kinderen populair. 

Hebben een korte spanningsboog. Het spel mag 
daarom niet te lang duren en mag niet te veel regels 
bevatten. Dat kunnen ze niet onthouden. 

Kunnen al goed spanning opbouwen en zich langere 
tijd concentreren op één spel. Het spel mag dan ook 
best een halfuur of langer duren. 
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Het begeleiden van een spel vraagt vaak meer van een begeleider dan je op het eerste 
gezicht zou zeggen. Een spelletje moet namelijk duidelijk worden uitgelegd, goed worden 
bekeken en regels moeten consequent worden gehanteerd. Behalve met het spel, heb je 
te maken met de kinderen die gestuurd en begeleid moeten worden.  
Het onderstaande stappenplan is een middel om een duidelijke speluitleg te geven en het 
spel optimaal te begeleiden. 
 
1. voorbereiding (handleiding) 

Voordat je een spel uit kunt leggen, zul je zelf eerst moeten weten hoe het spel 
gespeeld wordt. Je kunt dat samen met een kind bekijken, maar vaak hebben ze er het 
geduld niet voor. 
Een belangrijk hulpmiddel bij het begrijpen van een spel, is de handleiding. Deze is 
echter vaak in moeilijke taal geschreven en dus niet direct voor kinderen geschikt. Zorg 
er dus voor dat je de handleiding aandachtig hebt gelezen en het doel en de werkwijze 
van het spel snapt. Dan kun je overgaan tot het uitleggen van het spel. 

 
2. uitleg 

Om een spel uit te leggen, kun je de handleiding voorlezen. Dit zal door de kinderen 
echter niet op prijs worden gesteld en ze zullen er ook weinig van begrijpen. Het is saai 
en duurt veel te lang. Je bent nog maar amper begonnen met lezen of je zult de 
aandacht van de kinderen alweer kwijt zijn. Je zult als pedagogisch medeweker de 
informatie uit de handleiding moeten vertalen naar begrijpelijke tekst voor het kind. 
Een goede uitleg is duidelijk, roept weinig tot geen vragen op en is vooral gedoseerd 
(het bevat dus niet te veel informatie). Een voorbeeld zorgt voor een duidelijker beeld 
van het spel en is dus een pre bij de uitleg.  
Een hulpmiddel bij een duidelijke instructie is het praatje-plaatje-daadjeprincipe: 

 
Praatje: 
Je geeft een korte doch duidelijke instructie over het spel. 
Plaatje: 
Je doet een stukje van het spel voor of laat een plaatje zien van hoe het spel gespeeld 
moet worden. Je zorgt dus voor een visueel voorbeeld. 
Daadje: 
Je laat de instructie uitvoeren door de kinderen. 

 
Overige tips bij de uitleg zijn: 
• Zorg voor een positieve, enthousiaste opening om de aandacht te trekken van de 

kinderen. Bijvoorbeeld: wie wil er meedoen met een spannend spel? 
• Kies je plek van uitleg strategisch: zorg dat je goed gezien en gehoord wordt en bij 

voorkeur niet gestoord kunt worden.  
• De beste uitleg is uitleg die in stapjes gegeven wordt. 
• Begin met het klaarzetten van het speelbord. Laat de kinderen alle figuren, pionnen, 

fiches, kaartjes enzovoort klaarzetten. Laat ze ook alvast een kleur, pion of positie 
kiezen. Als dat eenmaal duidelijk en verdeeld is, hoeven ze zich daar geen zorgen 
meer om te maken en kunnen ze beter naar de speluitleg luisteren. 

• Leg dan stap voor stap uit wat er gedaan moet worden. Maak de uitleg visueel 
door de stappen uit te spelen op het speelbord. Voordat je het spel echt gaat 
spelen, zet je alles weer terug op de juiste plek. 

>Werkmodel: 
Gezelschapsspelletjes aanleren 
en begeleiden
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• Maak goed duidelijk wat het doel van het spel is zodat de kinderen weten waar ze 
naartoe werken met het spel. 

• Als er veel regels bij het spel zitten, stel dan voor om het spel te gaan spelen en de 
regel uit de handleiding voor te lezen op het moment dat de regel zich voordoet. 
Kinderen kunnen nog niet zo veel regels onthouden en het wordt lastig voor ze om 
naar een lange uitleg te luisteren. Ze willen het liefst zo snel mogelijk beginnen, dus 
zorg ervoor dat je de meest noodzakelijke regels uitlegt en de rest van de regels 
toevoegt tijdens het spel. 

• Laat de kinderen zo snel mogelijk beginnen met het spel. 
 
3. begeleiding 

Het kan zijn dat kinderen begeleiding nodig hebben bij het tellen. Dat kun je zelf doen 
als begeleider, maar je kunt ook een ander kind dat meespeelt vragen om dat te doen. 
Dan houd je als begeleider toezicht. 
 
Veel spellen hebben zo veel regels dat kinderen ze niet allemaal kunnen onthouden. Jij 
als begeleider bent er dan om de regels te bewaken en ze uit te leggen. Hoe vaker een 
kind een spel speelt, hoe beter het de regels kan onthouden en hoe minder jij als 
begeleider nodig bent. 
 
Soms ontstaat er ruzie tijdens een spel. Dan vindt een kind dat de ander vals speelt of 
de regels niet goed snapt. Dan wordt er van jou als pedagogisch medewerker wel 
enige bemoeienis gevraagd. Kinderen kunnen kleine ruzies vaak heel goed zelf 
oplossen. Soms moet je als pedagogisch medewerker preventief te werk gaan. Is het 
bijvoorbeeld duidelijk dat de kinderen zich gaan vervelend, dan bied je als pedagogisch 
medewerker een nieuwe spelregel aan, ga je zelf meespelen of doe je een andere actie 
om te voorkomen dat het vervelen de overhand gaat krijgen en uiteindelijk uitmondt in 
ruzie.  
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:   

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 
• De student leverde een positieve bijdrage in 

zijn groepje. 
• De student leverde een actieve bijdrage in 

de les. 

  

Persoonlijk  
verslag 

Compleet 
• Het persoonlijk verslag bevat alle 

onderdelen. 

 
Trainingslogboek 
• Het is goed bijgehouden. 
• Het is netjes en verzorgd. 
 
STARR 
• Er is van meer opdrachten een STARR 

gemaakt. 
• De STARR bevat de onderdelen situatie, 

taak, actie, resultaat en reflectie. 
• De STARR geeft aanleiding tot 

verbeterpunten. 

  

Demonstratie • De schijf van vijf is benut.  
• Er is voldoende rekening gehouden met de 

veiligheid. 
• De uitleg was duidelijk en bondig. 
• Het verslag is verzorgd en volledig: 

– beschrijving van de kinderen 
– lijst van spelletjes en speelgoed 
– keuze voor de demonstratie is verder 

uitgewerkt 
– planning voor de middag 
– beschrijving aanpak demonstratie 
– evaluatievragen zijn opgesteld  

• Het reflectieverslag is helder en volledig. 
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Datum: ......................................... 
 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Taalgebruik Mondeling taalgebruik 
 
Schriftelijk taalgebruik 
De teksten zijn in correct Nederlands geschreven. 
 

  

Overig 
 
 

   

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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