
Leren met 
Speelplezier 
Steeds meer vve-locaties in Den Haag willen aan de slag met 

spelend leren in de vorm van een nieuw vve-programma of als 

aanvulling op hun huidige vve-programma. Vanuit deze behoefte 

is het HCO een unieke samenwerking aangaan met de ontwikkelaar 

van Speelpleziermethodiek, Margot Wouterse-Schmitz. In deze HCO 

Nieuws vertelt Margot in het kort over het ontstaan en de inhoud 

van haar vve-methodiek.
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Margot Wouterse-Schmitz

In 2001 is Margot door voormalig Consent Onderwijsadvies (Limburg) 

gevraagd of ze vanuit haar eigen ervaring een alternatief vve-programma 

met spel en concrete richtlijnen als uitgangspunt kon maken. Margot: 

‘Ik heb hiervoor veel eigen onderzoek verricht en boeken gelezen om 

antwoord te krijgen op vragen als: wat doet het kind tijdens zijn spel en 

wat heeft het nodig om een leerervaring op te doen? Toen ik het vve-

programma in concept presenteerde, was iedereen laaiend enthousiast. 

Ook collega’s gespecialiseerd in taal en rekenen en de Inspectie van het 

Onderwijs heb ik betrokken.’ Het vve-programma is daarna door het

Nederlands Jeugdinstituut erkend. 

Routines

De basis van Speelpleziermethodiek zijn vier routines (red: zie kader). 

Margot licht toe: ‘De laatste paar jaar ben ik veel met het vrije spel bezig. 

Terwijl ik samen met de leidster of leerkracht door haar groep loop, geef 

ik à la minute handvatten voor observatie en meespelen. Dat is ook waar 

op vve-locaties in Den Haag veel behoefte aan is. Maar om vrij spel goed 

te laten verlopen, gaan de andere routines daar eerst aan vooraf.’ Veel 

Haagse professionals hebben om die reden afgelopen jaar een training 

over de routine demonstratiespel gevolgd. Volgens Margot is dit spel een 

voorwaarde om het spel in de hoek te inspireren. ‘Je ziet dat kinderen die 

van nature moeite hebben om tot spel te komen, de leidster of leerkracht 

na dit spel imiteren. De spelkwaliteit in de hoek gaat daardoor onmiddel-

lijk omhoog. De routine daaropvolgend is dat je het spel uitbeeldt, zodat 

de kinderen tijdens het bewegen met hun lichaam de combinatie van taal 

en spel zien, horen en voelen. Bijvoorbeeld het lijflijk ervaren van het 

begrip broeden.’

Begeleid spel in de kleine groep 

Bij de routine begeleidspel bepaalt de leidster of leerkracht de spel-

vorm en een onderwerp. Het spel vindt in kleine groepjes plaats, zodat 

er aandacht is voor ieder kind. Margot: ‘In de hoek gaat de volwassene 

meespelen, stelt zich onwetend op en redeneert hardop.’ Margot vindt dit 

zelf het meest typerende van Speelplezier; de volwassene is actief, zit op 

ooghoogte, haar handen zijn altijd in beweging en praat terwijl ze bezig 

is. Ze gaat verder: ‘De kracht is wel dat de flow van het spel behouden 

blijft. Dit is het moeilijkste. Als je in een winkelhoek kinderen allerlei 

vragen over geld stelt, zie je vaak dat ze dichtklappen. Ze hebben dan het 

idee dat ze iets goeds moeten produceren. Terwijl als jij hardop redeneert: 

“Nu heb ik een spons en een vaatdoekje” en jezelf de vraag stelt: “Hoeveel 

moet ik nu betalen?”. Dan zal het kind hier spontaan op reageren.’ 

Hoeken

‘De bouwhoek en het atelier zijn van die ondergeschoven kindjes’, 

onderstreept Margot. ‘Ik heb nu aparte trainingsmodules gemaakt om 

deze schitterende hoeken een nieuwe impuls te geven. Bij de inrichting 

van deze hoeken houd je jezelf voor: welke leerervaring kan het jonge 

kind in deze hoek opdoen en welke spelvormen en materialen heb ik 

hiervoor nodig?’ Volgens Margot vereist dit een andere manier van kijken 

naar spel. ‘Tijdens de trainingsmodules ervaren leidsters en leerkrachten 

al spelend de spelmogelijkheden in hun hoeken. Een leidster gaf me laatst 

enthousiast terug: “Nu zie ik meer dan vroeger!”.’ 

Maandag 8 februari organiseerde HCO een voorlichtingsbijeenkomst 

Speelpleziermethodiek. Tijdens deze bijeenkomst lichtte Margot 

Wouterse-Schmitz samen met Kim Cober (HCO) de Speelpleziermethodiek 

en de samenwerking met het HCO aan 35 geïnteresseerden toe. Kon u er 

niet bij zijn en heeft u vragen over de trajecten Speelpleziermethodiek 

die van start gaan? Neem contact op met Kim Cober, via k.cober@hco.nl. 

Speel-leerroutines

De Speelpleziermethodiek bestaat uit vier dagelijks terugkerende 

speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren en biedt 

een balans tussen vrij en (be-)geleid spel. Het gaat om de routines:

- het demonstratiespel in de grote groep

- het aansluitend pantomimespel in de grote groep

- de begeleide spelactiviteit in de kleine groep

- vrij spel


