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Je gaat je verdiepen in de spelontwikkeling van kinderen. Sommige zaken zullen je bekend 
voorkomen, andere zaken zijn nieuw voor je. We gaan in deze cursus nog eens kort in op 
de ontwikkelingsgebieden van kinderen, het stimuleren van hun beweeggedrag en het 
begeleiden van spelactiviteiten. Verder leer je spelletjes en activiteiten begeleiden en kun je 
omschrijven wat er zo belangrijk is aan spel. Want wist jij al dat spel voor kinderen ook een 
vorm van communiceren is? 
 

Beoordeling 
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek 
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn: 

• actieve deelname aan de lessen 

• nette uitwerking van de opdrachten 

• afgeronde processtappen voor het maken van de beroepsproducten. 
 

Je toekomstige collega: 

 
  
   
    
 

>Over deze cursus

Doelstellingen
• Je kunt vertellen over de achtergrond van spelontwikkeling bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. 

• Je kunt spelletjes en activiteiten begeleiden. 

• Je kunt vertellen over het belang van spelbegeleiding. 

• Je kunt het belang van spel voor de ontwikkeling benoemen. 

• Je kunt met spel en spelmateriaal aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. 

Naam: Trees van Ommen 

Werkzaam bij: Bso De Kleine Piraat 

Medewerkers: Twee pedagogisch medewerksters, één administratief medewerker en één 
locatieleidster. 

Werkzaam als:  Pedagogisch medewerkster 

Soort 
werkzaamheden: 

Begeleiden van groepen in de bso 

Over de 
werkomgeving: 

Je werkt met kinderen van diverse leeftijden, verdeeld over twee groepen. 

Wat er leuk is aan je 
werk: 

Het werk met kinderen is uitdagend, leerzaam en gezellig. 

Grootste blunder: Ergens in februari, nu een jaar of vier geleden, zouden we carnaval vieren en 
verkleed komen. Ik had ’s ochtends zo’n haast dat ik me helemaal vergat te 
verkleden. Uiteindelijk heb ik toen maar een tafellaken om mezelf gewikkeld en 
een bezemsteel gepakt. De kinderen vonden dat ik er stom uitzag.   

Waar je aan werkt: Ontwikkeling van kinderen en jezelf. 
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Beroepsproduct: Tweede map Sport, spel en spelen 
 

Dit beroepsproduct inleveren voor:  

Je gaat een map voor sport, spel en spelen ontwikkelen die gebruikt kan worden in de 
kinderdagopvang en op de bso. De inhoud bestaat uit: 

• een inleiding over het belang van sport, spel en spelen 

• een overzicht van spelmateriaal, gerangschikt naar leeftijden 

• spelbegeleiding (een handleiding voor medewerkers) 

• vijf voorbeeldspelkaarten. 
 
Processtappen  
• Maak een planning. 

• Maak een taakverdeling. 

• Ontwikkel je eindproduct: 
– een map Sport, spel en spelen. 

 
Laat elke processtap goedkeuren door je docent voordat je begint aan de volgende 
processtap. 
 
 ‘De punten waarop je beroepsproduct wordt beoordeeld, kun je achter in dit boek 
vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’.’ 
 
Eisen aan het beroepsproduct (1) 
Het beroepsproduct bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een inleiding over het belang van sport, spel en spelen 
– Deze inleiding is gebaseerd op de theorie. 

• een overzicht van spelmateriaal, gerangschikt naar leeftijden 
– Er is een verantwoorde keuze voor leeftijden gemaakt. 
– Het spelmateriaal sluit aan bij de leeftijd. 
– Het spelmateriaal wordt kort omschreven. 

• een handleiding voor medewerkers bij spelbegeleiding 
– In deze handleiding wordt duidelijk hoe medewerkers een spel moeten 

begeleiden en hoe zij met kinderen kunnen spelen. 
– Deze handleiding is gebaseerd op de theorie. 

• vijf voorbeeldspelkaarten 
– Ze zijn geschreven in een eigen ontwikkeld format. 
– Spelkaarten moeten zo ontwikkeld zijn dat ze geschikt zijn om door kinderen 

gebruikt te worden om een keuze voor een sport/spel te kunnen maken en voor 
de pedagogisch werkers om het spel in korte tijd op te kunnen starten.  

 
Overige eisen: 
• Het beroepsproduct is in correct Nederlands geschreven. 

• Het beroepsproduct is netjes en zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor lay-out. 

Werkmodel: 
Samenwerking-
scontract  

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Noteer deze woorden in de woordenlijst achterin en zet de betekenis erbij. 
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• Hoeveel redenen kun jij bedenken waarom sport en spel zo belangrijk zijn voor 
kinderen? Schrijf ze hieronder op. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

• Zoek op YouTube naar het filmpje ‘lachende baby, verstoppertje spelen met cyrile’. 
Bekijk het filmpje. Leg aan de hand van theoriebron 1 uit hoe de sociale en de 
emotionele ontwikkeling gestimuleerd worden. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

>Het belang van sport, spel en 
spelen  

Doelstelling 
• Je kunt aangeven waarom sport, spel en spelen zo belangrijk zijn. 

Opdracht 1: Het belang van spel 

Opdracht 2: Sociale en emotionele ontwikkeling 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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• Lees theoriebron 1 over de spelontwikkeling van kinderen. Beantwoord daarna de 
volgende vragen. 

 
1. Hoe wordt de cognitieve ontwikkeling bij kinderen gestimuleerd door het spelen 

van spelletjes? 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

2. Noem twee spelletjes die de cognitieve ontwikkeling van kinderen stimuleren. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

 

• Zoek op YouTube naar ‘Flink bouwen met de blokjes’. Bekijk het filmpje. Welke 
ontwikkelingsgebieden worden hier gestimuleerd? Leg uit waarom. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

Opdracht 3: Cognitieve ontwikkeling 

Opdracht 4: Filmpje 

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Om kinderen goed te kunnen begeleiden tijdens het spel is het belangrijk om meer te 
weten over de achtergrond van hun spelgedrag. Want wat houdt spelen nu eigenlijk in? 
Waarom is het voor een kind belangrijk om te kunnen en te mogen spelen? En waar moet 
je op letten bij het begeleiden van spel en spelen? Deze vragen staan in deze theoriebron 
centraal. 

Wat is spelen? 
Voor kinderen is spelen heel normaal, ze doen het vrijwel de hele dag. Spelen is onderdeel 
van de kinderfase. Spelenderwijs ontdekt een kind de wereld om zich heen. Je kunt 
spreken van ‘spel’ als een kind vrijwillig actief bezig is. Een kind dwingen om te spelen is 
dan ook onmogelijk. 
 
Spel is meer dan alleen maar ‘leuk’, al zal dit het antwoord zijn dat je van veel kinderen 
zult krijgen als je ze vraagt waarom ze spelen. Achter spel gaan allerlei processen schuil, 
die een kind helpen in zijn verdere ontwikkeling. Spel stimuleert zowel de lichamelijke, 
sociaal-emotionele als cognitieve ontwikkelingsgebieden. Maar behalve dat heeft spel nog 
meer functies.  
 

 
    
Behalve de zogenoemde vier functies van spel kun je spel ook zien als manier om te 
communiceren, een manier om te verwerken en een manier om boodschappen uit te 
wisselen. 
 
Spel als communicatiemiddel 
Kinderen zijn minder goed, zoals volwassenen, in staat om over hun gevoelens te praten. 
Problemen blijven daarom vaak zitten en worden niet snel opgelost of opgemerkt. Toch 
laten kinderen via hun spel zien wat er in ze omgaat. Spel is op die manier hun taal. Ze 
willen iets laten zien, hun ouders en opvoeders ergens op attenderen. Een van de 
belangrijkste functies van spel is communiceren. 
 
Verwerking 
Via spel kan een kind gevoelens en verlangens kenbaar maken en heeft het ook de 
mogelijkheid om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het kind dat een bezoek aan de dokter naspeelt. Het bezoek heeft indruk gemaakt, maar 
het kind kan er niet over praten. Een kind zal een fantasiespel spelen om deze ervaring te 
verwerken. Als ouder of opvoeder kun je hier vervolgens op inspelen.  
 
Boodschappen geven en ontvangen 
Spel biedt het kind ook de mogelijkheid om op een veilige manier boodschappen te geven 
en te ontvangen waarmee het in de realiteit niet durft om te gaan. Daarnaast biedt 

>Theoriebron 1: Belang van 
spelen

De vier functies van spel 

Ontspanning Verwerking Oefening Zelfverwerkelijking 

Spelen geeft plezier, dus 
een kind kan zich 
makkelijker ontspannen. 

Door een (rollen)spel te 
spelen of na te bootsen, 
verwerkt een kind 
dagelijkse en/of 
traumatische 
gebeurtenissen. 

Een kind dat in 
beweging is, oefent 
volop vaardigheden, 
zoals de grove en fijne 
motoriek bij het spelen 
met puzzels. 

Middels spel kan een 
kind laten zien wie hij is 
en wat hij wil. 
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fantasiespel kinderen nieuwe mogelijkheden, nieuwe gevoelens en nieuwe gedachten. 
Hiervan wordt bij speltherapie dankbaar gebruikgemaakt. Over speltherapie lees je meer in 
theoriebron 4. 
 
Stimuleren van ontwikkelen 
Door kinderen te laten spelen en mee te laten doen aan sport, stimuleer je hun 
ontwikkeling optimaal. Zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel als cognitief vinden er allerlei 
ontwikkelingen plaats.  

Verschillende ontwikkelingsgebieden 
 
Lichamelijk ontwikkelingsgebied 
De ontwikkeling van het lichaam wordt van jongs af aan, vaak heel ongemerkt, 
gestimuleerd. Als een kind puzzels maakt bijvoorbeeld. Dan werkt een kind tegelijkertijd 
aan het cognitieve ontwikkelingsgebied en aan het lichamelijke ontwikkelingsgebied. 
Wanneer hij dan ook nog eens samenspeelt met iemand anders, wordt ook aan het 
sociale ontwikkelingsgebied gewerkt. De motorische ontwikkeling, onderdeel van de 
lichamelijke ontwikkelingstaak, wordt optimaal gestimuleerd. Een kind moet immers 
puzzelstukjes vastpakken en die op de juiste plek zien te krijgen. Hoe kleiner de stukjes 
worden, hoe meer uitdaging het kind zal krijgen. Maar behalve puzzels zijn er tal van 
andere spelactiviteiten waardoor de lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd, 
bijvoorbeeld tikspelletjes, aanwijsspelletjes en verstoppertje. Ook door constructiespel, 
zoals het bouwen van torens en huisjes, wordt het lichamelijk ontwikkelingsgebied 
gestimuleerd.  
 
Sociaal en emotioneel ontwikkelingsgebied 
Bij een baby begint de ontwikkeling van het sociaal en emotioneel ontwikkelingsgebied al 
heel snel. Zelfs met baby’s kun je spelen. Het zijn wel niet zulke ingewikkelde spelletjes als 
op latere leeftijd, maar toch hebben ze wel degelijk een functie. Juist door als ouder met je 
baby te spelen, werk je aan de sociale en emotionele ontwikkelingstaak. De baby zal zich 
op deze manier sneller aan de ouder hechten. Naarmate een kind ouder wordt, groeit ook 
het sociaal en emotioneel ontwikkelingsgebied. Zo vormen samen spelen met anderen en 
het zich kunnen handhaven in een spel de belangrijkste punten voor de sociale 
ontwikkeling van een kind. Op jonge leeftijd al leert een kind samen met anderen een spel 
te spelen. De emotionele kant zien we terug in het risico om te verliezen, de manier 
waarop een kind daarmee leert omgaan en het omgaan met speelse gebeurtenissen. Ook 
winnen, verliezen, vals spelen en twijfelgevallen tijdens het spel spelen hierbij een grote rol.  
 
Cognitief ontwikkelingsgebied 
Behalve aan de sociale en emotionele ontwikkelingstaak komt het spelen van spelletjes ten 
goede aan de cognitieve ontwikkeling. Een kind leert veel van spelletjes spelen. Denk 
bijvoorbeeld eens aan kwartetspelletjes. Door dit soort denkspelletjes leert een kind dat 
bepaalde termen bij elkaar horen en wordt het ordenen en categoriseren geoefend. Hoe 
meer verschillende kwartetspelletjes met het kind worden gedaan, hoe beter het is. Als de 
kinderen iets ouder zijn, komen ze ook toe aan de ontwikkeling van hun algemene kennis. 
Bijvoorbeeld door spelletjes als Triviant. 
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsleden:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok:  

Cursus:  

Onderwerp:  

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

Processtappen 
beroepsproduct 1 

• Maak een planning. 

• Maak een taakverdeling. 

• Ontwikkel jullie eindproduct: 
– een map ‘Sport, spel en spelen’  

  

Beroepsproduct 1 Het beroepsproduct bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

• een inleiding over het belang van sport, 
spel en spelen 
– Deze inleiding is gebaseerd op de 

theorie. 

• een overzicht van spelmateriaal, 
gerangschikt naar leeftijden 
– Er is een verantwoorde keuze voor 

leeftijden gemaakt. 
– Het spelmateriaal sluit aan bij de 

leeftijd. 
– Het spelmateriaal wordt kort 

omschreven. 

• een handleiding voor medewerkers bij 
spelbegeleiding 
– In deze handleiding wordt duidelijk 

hoe medewerkers een spel moeten 
begeleiden en hoe zij met kinderen 
kunnen spelen. 

– Deze handleiding is gebaseerd op 
theorie. 

• vijf voorbeeldspelkaarten 
– Ze zijn geschreven in een eigen 

ontwikkeld format. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:     Paraaf deelnemer:  
 
 
 
……………………………………… …………………………………….... 
  
 

Beoordeling Criteria Voldoende Onvoldoende 

Vervolg 
Beroepsproduct 1 

– Spelkaarten moeten zo ontwikkeld 
zijn dat ze geschikt zijn om door 
kinderen gebruikt te worden om een 
keuze voor een sport/spel te kunnen 
maken en voor de pedagogisch 
werkers om het spel in korte tijd op 
te kunnen starten. 

  

 Overige eisen: 
• Het beroepsproduct is in correct 

Nederlands geschreven. 

• Het beroepsproduct is netjes en 
zorgvuldig uitgewerkt, met oog voor lay-
out. 

  

Actieve deelname in 
de les 

   

Opdrachten De opdrachten zijn volledig uitgevoerd en 
de gevraagde vereisten (zoals video-
opnamen en verslagen) zijn aanwezig. 

  

Mondeling en 
schriftelijk 
taalgebruik 

Er is in correct Nederlands verslag gelegd en 
antwoord gegeven op de vragen. 

  

Overig 
 

   

Eindbeoordeling: Onvoldoende Voldoende Goed > 
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