
Opbrengstgericht werken met jonge kinderen

Investeren in spel 
en spelen

Aleid Beets Kessens is 
Specialist Jonge Kind met 
speciale begeleidings- en 
onderwijsbehoeften, 
orthopedagoog en docent 
Master SEN bij Fontys 
Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg in 
Tilburg

Betekent opbrengstgericht werken dat je aan de slag moet met methoden voor rekenen 
en taal? Dit artikel laat zien dat het de moeite waard is om te investeren in spel en spelen 
met het oog op opbrengstgericht werken. Hoe maak je duidelijk dat spelen leidt tot 
leeropbrengsten? 

‘Als ik kinderen laat spelen in de huishoek, ben 
ik dan opbrengstgericht bezig? Onze direc-

teur wil de tijd voor spelen verkorten. Hij wil dat 
we opbrengstgericht gaan werken en vindt dat 
we daarom met methoden voor rekenen en taal 
aan de slag moeten. Hoe kan ik duidelijk maken 
dat bijvoorbeeld het spelen in hoeken wel degelijk 
leidt tot leeropbrengsten en dat dat beter past bij 
de manier waarop jonge kinderen leren?’

Het woord ‘opbrengstgericht’ blijkt leerkrachten 
af te schrikken. ‘Opbrengstgericht’ is een zake-
lijke term en lijkt vooral om ‘kwantiteit’ te gaan. 
Het klinkt ‘berekenend’; in de financiële wereld 
wordt hiermee ‘rente’ bedoeld. Een belegger wil 
bijvoorbeeld investeren in een bedrijf, op voor-
waarde dat dat iets voor hem oplevert. Aan een 
investering gaat een degelijke oriëntatie vooraf: 
de investeerder verdiept zich in de organisatie van 
het bedrijf, de omstandigheden en de resultaten 
ervan. Hierdoor heeft hij een zo groot mogelijke 
kans op opbrengsten. Gaat deze vergelijking op in 
het opbrengstgericht werken met jonge kinderen? 
In dit artikel laat ik zien dat het de moeite waard is 
om te investeren in spel en spelen met het oog op 
‘rente’ voor de ontwikkeling van het jonge kind. 

Wat is opbrengstgericht werken?
Het themadossier in HJK van december 2012 
geeft uitgebreid antwoord op de vraag: ‘Wat is 
opbrengstgericht werken?’ Ik vat het hier kort 
samen. ‘Opbrengstgericht Werken (OGW) is 
het systematisch, doelgericht werken aan het 
maximaliseren van prestaties’ (Onderwijsverslag 
2008/2009). De kern is ‘doelgericht werken’. Karin 
Westerbeek (2012) legt het als volgt uit: ‘Activitei-
ten voer je uit op basis van gegevens die je hebt 
over de ontwikkeling van een kind, en de doelen 
die je op basis van die gegevens hebt gesteld. 
Opbrengstgericht werken is een middel om ont-
wikkelingskansen van kinderen te vergroten door 
doelgericht en bewust aan te sluiten bij wat een 

kind nodig heeft, weten hoe je zijn ontwikkeling 
het beste kunt stimuleren en reflecteren op het 
eigen handelen.’

Doelgericht werken
Een leerkracht heeft de opdracht om onderwijs te 
geven met het oog op ontwikkeling van kinderen. 
Vanuit die opdracht is het vanzelfsprekend dat zij 
doelgericht en doelbewust werkt en daarom kan 
aangeven wat zij doet en waarom.  
Uit onderzoek blijkt dat we een doel nodig heb-
ben om de aandacht te kunnen richten (Van der 
Veen & Van der Wal, 2012, p.151). Als je niet weet 
in welke richting je wil gaan is het lastig sturen. 
Leerprocessen blijken succesvoller te lopen met 
een duidelijk doel voor ogen.
Het gaat echter om de manier waarop we doel-
gericht werken met het jonge kind. Dit roept drie 
vragen op: op welke manier leert het jonge kind? 
Over welke doelen gaat het? Hoe verhouden zich 
deze doelen tot de ‘speelbehoeften’ van het kind? 
Het antwoord op deze vragen ligt besloten in twee 
aspecten van het onderwijs aan het jonge kind: de 
leeromgeving en de handelingsmogelijkheden van 
de professional.

De leeromgeving is ‘de methode’
Jonge kinderen leren door te spelen. Over dit 
uitgangspunt is veel geschreven en er is veel 
onderzoek naar gedaan (Van der Aalsvoort, 2011). 
Volgens Dewey is spelen ‘de manier van leven’ van 
het kind (Berding, 2011). Vygotsky legt de nadruk 
op het belang van rollenspel voor de ontwikkeling 
(Van Oers, 2011) en Piaget onderkende de bijdrage 
die spel levert aan de sociale en cognitieve ontwik-
keling (Elbers, 2011).  
De inrichting van de klas en alle materialen daarin 
zijn de instrumenten om dit spel en spelen te 
stimuleren. Of zoals Meijer & Meijer (2010) het 
formuleren: ‘De pedagogische gedachte van een 
“voorbereide omgeving” is volgens ons van blij-
vend belang in de kleuterklas. Een beschrijving 
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te oriënteren, te mogen ontdekken en te experi-
menteren. En daarna vooral te mogen oefenen en 
te herhalen.

Doelen formuleren
Wanneer de zorgvuldig ingerichte leeromgeving 
als ‘methode’ gezien wordt, weet de leerkracht 
met welke doelen zij situaties en activiteiten cre-
eert. Een leerkracht die een zandtafel aanbiedt, 
kan allerlei doelen hebben: van het tegemoet 
komen aan het sensopathisch spel en het stimu-
leren van de fijne motoriek tot het ontwikkelen van 
reken-wiskunde-oriëntatie en het stimuleren van 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij elk doel 
zijn ‘zandactiviteiten’ te ontwikkelen. 
Het concreet formuleren van doelen blijkt niet 
altijd gemakkelijk te zijn. Daarvoor is gebruik te 
maken van de doelen zoals die uitgewerkt zijn 
voor Basisontwikkeling door Janssen-Vos (2008). 
Daarnaast heeft de Stichting Leerplanontwikke-
ling (SLO) doelen uitgewerkt voor taal, rekenen en 
sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen 

van de inrichting van de ruimte en van de bezighe-
den die kinderen daarbinnen kunnen ontplooien 
staat daarmee voorop. Dus níét een programma/
materiaal dat een leerlijn of lijn van ontwikkeling 
uitzet die alle kinderen zouden moeten doorlo-
pen.’
Brouwers (2010, p. 370) zegt: ‘Jonge kinderen heb-
ben de uiterst gezonde neiging om actief hande-
lend op hun omgeving te reageren. Daarom ligt bij 
het werk in de onderbouw de nadruk niet zozeer 
op een goed doordachte programmering, maar 
op het inrichten van een goed doordachte speel-
leeromgeving die aan die behoefte tot handelen 
en exploreren tegemoet komt. Met zo’n inrichting 
kan de leerkracht het handelen van kinderen 
sturen, zonder ze – zoals Wild het formuleerde – 
“het avontuur een kind te zijn” te ontnemen (Wild, 
2002. p. 108)’.
In die inrichting treft het kind de materialen aan 
die uitnodigen om aan de slag te gaan. Die hem 
het gevoel geven kundig te zijn, het zelfvertrouwen 
versterken en hem doen groeien in zijn ontwik-
keling in de meest brede zin van het woord. In de 
Reggio Emilia benadering wordt over het belang 
hiervan gezegd: de omgeving is, naast het kind 
zelf en de volwassenen om hem heen, ‘de derde 
pedagoog’ (Edwards, Gandini & Forman, 1998, 
p.235). 
De inrichting én de materialen daarin zorgen dus 
samen voor een inspirerende leeromgeving met 
spelactiviteiten die leiden tot ontplooiingsmoge-
lijkheden. De onderwijsdoelen zijn ‘verborgen’ in 
al deze materialen en situaties en in de manier 
waarop de leerkracht deze aanbiedt. Daar moet 
zij zich bewust van worden én ze moet ze onder 
woorden kunnen brengen.

De leerkracht is de sleutel tot de opbrengst
Pameijer, Van Beukering en De Lange zeggen het 
klip en klaar in hun boek over handelingsgericht 
werken: de leerkracht doet ertoe. Uit onderzoek 
van Marzano (2007) blijkt dat de leerkracht de 
belangrijkste factor is die invloed heeft op de leer-
ling (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, 
p. 23). Als de leerkracht zich daarvan bewust is, 
wordt duidelijk dat het niet de methode is die het 
verschil maakt, maar de professional. Zij is de 
sleutel tot de opbrengst. Wat heeft de leerkracht 
dan nodig om te investeren in spel met het oog op 
rente?

Ruimte bieden
De leerkracht die met haar onderwijsaanbod wil 
aansluiten bij de wijze waarop jonge kinderen 
leren en daarmee het spelen centraal stelt, geeft 
kinderen de ruimte. Vertaald in concreet handelen 
is dat: de leeromgeving bewust inrichten en ver-
volgens kinderen de gelegenheid bieden om zich 

Het observeren van kinderen in hun spel is van belang om hun ontwikkeling te volgen 
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De derde dimensie is het observeren ‘met de 
handen’. Dat betekent: ingaan op het geobser-
veerde, handelen, in interactie gaan met het kind, 
meespelen. Dat is nodig om een beter beeld te 
krijgen van het kind, om áchter het gedrag, achter 
het spelen te kunnen kijken en vragen die er zijn 
over de ontwikkeling te kunnen beantwoorden. 
Om een goede interactie tot stand te brengen 
moet de leerkracht niet alleen sensitief, maar ook 
responsief zijn (Stevens, 1997). Dat is het op het 
juiste moment en op de juiste manier reageren op 
die signalen. Daardoor kan het onderwijsaanbod 
afgestemd worden: de leerkracht kan situaties 
creëren waarin het kind zich lekker voelt en het 
beste van zichzelf kan laten zien. Ingaan op de 
interesses en mogelijkheden van het kind kan de 
ingang zijn voor het aanbieden van andere spelsi-
tuaties en daardoor uitzicht bieden op ontwikke-
ling.
Het noteren van observaties is noodzakelijk en 
biedt steun voor dit proces. Er zijn veel manieren 
om te registreren; er zijn bijvoorbeeld mooie (digi-
tale) systemen voor ontworpen. In het kader van 
dit artikel voert het te ver hierop in te gaan.
Samengevat leidt goed observeren en registreren 
tot kansen zien, kansen grijpen en kansen creë-
ren.

Ketelmuziek uit de huishoek
Kinderen slaan al spelend hun eigen weg in, 
waardoor vooraf bedachte doelen niet altijd 
behaald worden. Nu wordt het interessant! Want: 
wat maakt dat het kind een andere weg kiest? 
Het komt dan aan op het heroverwegen van de 
gestelde doelen. Is er voldoende afgestemd op de 
‘speelbehoeften’ van het kind? Bijstellen is dan de 
kunst! Een praktijkvoorbeeld maakt dit duidelijk.

van twee tot zeven jaar. Deze doelen zijn goed in 
combinatie met elkaar te gebruiken. Zie:  
www.slo.nl/jongekind/doelen

Observeren, registreren en afgestemd handelen
Als het uitgangspunt is ‘Play=Learning’ (Hirsh-
Pasek en Golinkoff, 2008), betekent dat, dat het 
observeren van kinderen in hun spel van belang 
is om de ontwikkeling te volgen en op basis 
daarvan, waar nodig, het kind daarin te begelei-
den.
Eerder heb ik dit observeren verdeeld in drie 
‘dimensies’: observeren met hoofd, hart en han-
den (Beets Kessens, 2009). Observeren met het 
hoofd: betekent weten wat je ziet. Daarvoor moet 
de leerkracht kennis hebben van de ontwikke-
lingspsychologie. Doordat de gangbare ontwik-
keling gekend is kan het andere of opvallende 
herkend worden.
De tweede dimensie is: observeren met het hart. 
Dat betekent aanvoelen en invoelen van wat 
gezien wordt. Hier speelt intuïtie een rol. Van 
belang is dat de leerkracht zich hiervan bewust 
wordt en zich inspant om datgene wat zij aanvoelt 
onder woorden te brengen. Dat wordt ook wel 
genoemd: sensitief zijn. Het is de gevoeligheid 
voor het waarnemen van signalen of problemen 
bij een ander en de emotionele betekenis daarvan 
kunnen inschatten. Het betekent ook: genieten. 
Kijken naar kinderen levert veel vreugde op. Het 
uitstralen van die vreugde komt ten goede aan het 
gevoel van veiligheid en vertrouwen van het kind. 
Maar het houdt ook in dat er gevoelens van irri-
tatie kunnen zijn bij het zien van bepaald gedrag. 
Het toelaten van dat gevoel, je daar bewust van 
worden en het kanaliseren heeft een sterke signa-
lerende werking.
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De inrichting en bijbehorende materialen zorgen samen voor een inspirerende leeromgeving met spelactiviteiten 
die leiden tot ontplooiingsmogelijkheden
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In dit voorbeeld is sprake van ontwik-
kelingsbevorderende interventies, ofwel 
‘investering’. Pompert (2012) verwoordt 
het zo: ‘Het belangrijkste is dat er een 
zone van naaste ontwikkeling tot stand 
komt. Dat wil zeggen dat kinderen in acti-
viteiten betrokken raken die hen uitdagen 
om meer te willen doen en kunnen, dan 
ze op dat moment zelfstandig aan kun-
nen. Concreet betekent dit dat leerkracht 
en leerlingen samen werken en samen 
spelen en dat in dat samenspel duidelijk 
wordt welke interventies nodig zijn.’ Om 
in ‘opbrengstgerichte’ termen te spreken: 
zoals een ‘belegger’ heeft de leerkracht 
van dit kind zich verdiept in zijn spel en 
heeft daarin geïnvesteerd door hem de 
ruimte hiervoor te bieden en materialen 
en activiteiten aan te reiken waarmee hij zich ver-
der kon ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van 
de muziek, dat tevens cognitieve ontwikkelings-
aspecten bevat, maar ook in sociaal-emotioneel 
opzicht! Wie weet zal zijn ketelmuziek uitgroeien 
tot concertuitvoering! ‘Rente’ voor zowel het kind 
als de leerkracht!

Met dank aan René Huijerjans van basisschool Harlekijn  
te Baexem.

Een leerkracht maakte opnamen 
van zijn leeromgeving, terwijl de 
kinderen er speelden en werk-
ten. Onverwachts gebeurde het 
volgende. Een jongen had in de 
huishoek de emaillen pannetjes van 
het fornuisje omgedraaid en was 
daarop met lepeltjes als drumstok-
ken muziek aan het maken. Tinke-
lende, ritmische ‘ketelmuziek’ klonk 
door het lokaal! Bij de bespreking 
van dit fragment vertelde de leer-
kracht:

‘Het was de camera die maakte 
dat ik niet in interactie ging met 
het kind, zoals ik anders gedaan zou hebben. 
Daardoor heeft hij meer dan een half uur zitten 
drummen, kreeg complimenten van andere kin-
deren en applaus. Hij was verbaasd en gelukkig 
met de aandacht en vond het geweldig dat een 
ander kind op zijn muziek ging dansen. We heb-
ben samen deze week glazen potten bij elkaar 
gezocht om te vullen met water om daarop met 
stokjes muziek te maken. Andere kinderen heb-
ben gevraagd of hij hun wil leren drummen. 
Later in die week koos hij ervoor met klei te 
gaan werken. Even later zat hij op de deksel van 
de klei-emmer te drummen met twee kleispa-
tels! Toen heb ik hem meegenomen naar de 
muziekkast van de bovenbouw. Daar hebben we 
drie bongo’s, enkele klankstaven en kloppers in 
verschillende hardheden uitgezocht. De rest van 
de werkles heeft hij weer heerlijk zitten uitpro-
beren hoe dat allemaal klonk.’

Toen ik de leerkracht vroeg naar zijn doelen, ant-
woordde hij het volgende:

‘Mijn eerste en belangrijkste doel is de ver-
groting van motivatie door betrokkenheid. Bij 
deze beelden en vervolgactiviteiten denk ik aan 
emotionele ontwikkeling: een kind dat zich door 
het maken van muziek emotioneel kan uiten. 
De ontwikkeling van gevoel voor maat en ritme 
zie ik langs komen. En op sociaal gebied liggen 
er kansen: hij heeft nu zijn bongo’s en klanksta-
ven klaarstaan, maar daar spelen ook anderen 
mee. Hij springt bij om te helpen, en ze laten 
zich helpen! Hij is een voorbeeld voor andere 
kinderen: je hoort nu vaker muziek uit de huis-
hoek. Ze imiteren hem en tonen zo respect voor 
hem. Zijn zelfvertrouwen groeit. In het komende 
thema gaan we de muziekhoek gebruiken om 
liedjes te spelen. Daarbij zal er geteld kunnen 
worden en worden nieuwe woorden gebruikt die 
betekenis gaan krijgen. Muzieknotatie middels 
stippen en strepen kan dan naar voren komen 
en notatie van teksten middels letterstempels 
of picto’s.’

•  Boomsma, C. & Bosch, W. (2012). Opbrengstgericht 
werken en spel. JSW 96 (8), pp. 40-43.

•  Boomsma, C. & Bosch, W. (2012). Leeropbrengsten 
in de zandbak. JSW 96 (9) pp. 14-17.

Opbrengstgericht spelen vraagt van de leerkracht:
•   ruimte geven aan kinderen;
•   inzicht in de ontwikkeling van het kind;
•   inzicht in de ontwikkeling van het spelen;
•   inzicht in de ontwikkeling en manieren van leren;
•   kunnen observeren;
•   het zien van de mogelijkheden van materialen;
•   creativiteit en fantasie om handelingsgericht af te stemmen op de talenten, 

belangstelling en begeleidings- en onderwijsbehoeften (‘speelbehoeften’) van het kind.

Congres Leve het  
jonge kind!
Tijdens het 2e Jaarcon-
gres Leve het jonge kind! 
op 28 mei 2013 in de 
Jaarbeurs Utrecht ver-
zorgt Aleid Beets Kessens 
de deelsessie ‘Investeren 
in spel’. HJK-abonnees 
ontvangen € 30,- korting 
op de deelnameprijs. Kijk 
op: www.hjk-online.nl en/of 
www.hetjongekind.nl


