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Trainingsmaterialen 
bij een VVE-Speelpleziertraining

Het deelnemerspakket

Voor iedere deelnemer aan een VVE- 

Speelpleziertraining moet een Speelplezier 

deelnemerspakket worden aangeschaft. 

Het Speelplezier deelnemerspakket bestaat uit 

een tas met een deelnemersklapper die tijdens 

de training steeds meer gevuld wordt met: 

• aan de bijeenkomsten gekoppelde speel-

leerwijzers met verwijzingen naar de online-

cursus en een competentielijst; 

• een portfolio met daarin  opdrachten en 

aanwijzingen voor de begeleidingsbezoeken;

• relevante bijlagen zoals:   

- ‘Kijk- en doewijzers’ bij de Speelplezier 

instructie-dvd’s op speelplezier tv 

- overzichten e.d. 

Verder bevat de tas nog:

• vier gelamineerde Speelplezier werkkaarten; 

• de publicatie ’Speelplezier, spelenderwijs 

vóór en vroegschoolse educatie’; 

• een flyer. 
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Kijk- en doe-wijzer 

met opdrachten

Bij dvd Speelplezier met tafelpoppenspel

Margot Wouterse-Schmitz
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Speelplezier 

met 

tafelpoppenspel

Voor gebruik in peutergroep en groep 1 t/m 3 

en de BSO

Speelplezier 

met tafelpoppenspel

Tafelpoppenspel is een vorm van poppenspel die 

al heel lang bestaat. Een tafelpoppenspel speel 

je met zelfgemaakte of bestaande popjes en 

knuffels in een eenvoudig decor op een tafel. 

Op deze dvd wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe 

je een vertelspeeltafel kunt inrichten en hoe je 

kunt vóórspelen en meespelen. De kijker krijgt in-

zicht in de koppeling van tafelpoppenspel aan de 

taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwik-

keling als ook de algemene ontwikkeling. De films 

bieden inspiratie tot het maken van de verhalen 

en laten zien hoe de innerlijke gedachtes van de 

diverse personages verwoord kunnen worden.

Ontwikkelaar en trainer van de Speelplezierme-

thodiek Margot Wouterse-Schmitz neemt je mee 

in de groep en geeft praktische tips en aanwijzin-

gen bij de inzet van tafelpoppenspel. Ze demon-

streert het spel voor verschillende doelgroepen 

en becommentarieert de praktijkfragmenten.

Onder de button ‘Doe mee’ vind je spelfragmen-

ten die je samen met de kinderen kunt bekijken 

en naspelen. In ieder filmfragment wordt met 

vrolijke muis, stoere tijger, verlegen haas en lom-

pe olifant een buitenspelsituatie gespeeld. Per 

fragment staat een andere emotie centraal.

De dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ is deel 

4 in de reeks ‘Speelpleziermethodiek’. Eerder 

verschenen: ‘Speelplezier met handpantomime’, 

‘Speelplezier in de bouwhoek’ en ‘Speelplezier 

met (hand)poppen en knuffels’. In 2016 verschijnt 

‘Speelplezier in de exploratiebak en in het atelier’.

Contact

E: info@speelpleziermethodiek.nl 
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Deze DVD is geheel gefinancierd uit eigen middelen. Met de aankoop van dit product maakt u het mogelijk om onze productie te continueren. 

Bevalt de DVD of gebruikt u hem regelmatig, dan willen we u verzoeken om de DVD zelf aan te schaffen en geen kopie te gebruiken.
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Colofon

Presentatie 

Margot Wouterse- Schmitz

Ontwikkelaar en trainer 

Speelpleziermethodiek

Camera en montage

Roger van de Poel

Vormgeving

Peter Wouterse, WoutDesign

Met dank aan:

Manon Visser

Carla Brull  

Mario Wouterse, 

Poppentheater Hupsakee

Studio Media Profile – Landgraaf

Locatie

Studio Media Profile - Landgraaf

OBS De Regenboog - Maastricht 

Productie 

Media Profile -

Roger van de Poel ME

In opdracht van 

Speelpleziermethodiek

Literatuurverwijzing

Heine, H en Wilmink, W (1983). Het 

allermooiste ei. Bloemendaal:  J.H. Gottmer/

H.J.W. Becht bv

Malfait, C en Jeannin (2012). Emoties in de 

kleuterklas. Tielt: Lannoo nv. 

Nulft, D. van den & Verhallen, M. (2002). Met 

woorden in de weer. Bussum: Coutinho.

Steerneman,P (2004).  Leren denken over 

denken en leren begrijpen van emoties. 

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Wouterse- Schmitz, M. (2015). 

Spelstimulering en spelend leren: 

‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ Heerlen: 

Speelpleziermethodiek. 

www.speelpleziermethodiek.nl www.mediaprofile.nl

      ©
 2015 Speelpleziermethodiek

BIJGEVOEGD: poster met de bijbehorende speelplannen

à € 212,- per pakket 

(Inclusief verzendkosten en 9% BTW)
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Het Speelplezier groepspakket

Bij iedere training moet voor iedere peuter- of 
kleutergroep een Speelplezier groepspakket 
worden aangeschaft. Ieder groepspakket bevat 
onderstaande materialen:

• Speelziermethodiek stap voor stap 1

• Speelziermethodiek stap voor stap 2

• Speelziermethodiek stap voor stap 3

• Speelziermethodiek stap voor stap 4
 
Iedere ‘Stap voor stap productie’ bestaat 
uit een map met daarin een handleiding 
met o.a. weekplanningen met bijpassende 
filmfragmenten en een aantal speelplankaarten.

• Alle Speelplezier speelplankaartensets  

• Dvd: ‘Speelplezier met (hand-)poppen en 
knuffels’ met brochure.  

• Dvd: ‘Speelplezier in atelier en exploratiebak’ 
met brochure. 

• Dvd: ‘Speelplezier in de bouwhoek’ met 
brochure. 

• Dvd: ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ met 
brochure. 

• Map: ‘Doe mee met Speelplezier 
tussendoortjes’ met instructie-dvd en 
toegangscode en dvd: ‘Speelplezier met 
handpantomime’.

• Map: met ‘Speelplezier tussendoortjes in 
de 1/4e kleutergroep’ (uitsluitend voor de 
kleutergroepen). 

• Map: ‘Kijk, luister, speel en praat’ met 
instructie dvd en toegangscode (uitsluitend 
voor de kinder- en peuteropvang). 
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Kijk- en doe-wijzer 

met opdrachten

Bij dvd Speelplezier met tafelpoppenspel

Margot Wouterse-Schmitz
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Speelplezier 

met 

tafelpoppenspel

Voor gebruik in peutergroep en groep 1 t/m 3 

en de BSO

Speelplezier 

met tafelpoppenspel

Tafelpoppenspel is een vorm van poppenspel die 

al heel lang bestaat. Een tafelpoppenspel speel 

je met zelfgemaakte of bestaande popjes en 

knuffels in een eenvoudig decor op een tafel. 

Op deze dvd wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe 

je een vertelspeeltafel kunt inrichten en hoe je 

kunt vóórspelen en meespelen. De kijker krijgt in-

zicht in de koppeling van tafelpoppenspel aan de 

taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwik-

keling als ook de algemene ontwikkeling. De films 

bieden inspiratie tot het maken van de verhalen 

en laten zien hoe de innerlijke gedachtes van de 

diverse personages verwoord kunnen worden.

Ontwikkelaar en trainer van de Speelplezierme-

thodiek Margot Wouterse-Schmitz neemt je mee 

in de groep en geeft praktische tips en aanwijzin-

gen bij de inzet van tafelpoppenspel. Ze demon-

streert het spel voor verschillende doelgroepen 

en becommentarieert de praktijkfragmenten.

Onder de button ‘Doe mee’ vind je spelfragmen-

ten die je samen met de kinderen kunt bekijken 

en naspelen. In ieder filmfragment wordt met 

vrolijke muis, stoere tijger, verlegen haas en lom-

pe olifant een buitenspelsituatie gespeeld. Per 

fragment staat een andere emotie centraal.

De dvd ‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ is deel 

4 in de reeks ‘Speelpleziermethodiek’. Eerder 

verschenen: ‘Speelplezier met handpantomime’, 

‘Speelplezier in de bouwhoek’ en ‘Speelplezier 

met (hand)poppen en knuffels’. In 2016 verschijnt 

‘Speelplezier in de exploratiebak en in het atelier’.

Contact

E: info@speelpleziermethodiek.nl 
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Deze DVD is geheel gefinancierd uit eigen middelen. Met de aankoop van dit product maakt u het mogelijk om onze productie te continueren. 

Bevalt de DVD of gebruikt u hem regelmatig, dan willen we u verzoeken om de DVD zelf aan te schaffen en geen kopie te gebruiken.
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Presentatie 

Margot Wouterse- Schmitz

Ontwikkelaar en trainer 

Speelpleziermethodiek

Camera en montage

Roger van de Poel

Vormgeving

Peter Wouterse, WoutDesign

Met dank aan:

Manon Visser

Carla Brull  

Mario Wouterse, 

Poppentheater Hupsakee

Studio Media Profile – Landgraaf

Locatie

Studio Media Profile - Landgraaf

OBS De Regenboog - Maastricht 

Productie 

Media Profile -

Roger van de Poel ME

In opdracht van 

Speelpleziermethodiek

Literatuurverwijzing

Heine, H en Wilmink, W (1983). Het 

allermooiste ei. Bloemendaal:  J.H. Gottmer/

H.J.W. Becht bv

Malfait, C en Jeannin (2012). Emoties in de 

kleuterklas. Tielt: Lannoo nv. 

Nulft, D. van den & Verhallen, M. (2002). Met 

woorden in de weer. Bussum: Coutinho.

Steerneman,P (2004).  Leren denken over 

denken en leren begrijpen van emoties. 

Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Wouterse- Schmitz, M. (2015). 

Spelstimulering en spelend leren: 

‘Speelplezier met tafelpoppenspel’ Heerlen: 

Speelpleziermethodiek. 

www.speelpleziermethodiek.nl www.mediaprofile.nl

      ©
 2015 Speelpleziermethodiek

BIJGEVOEGD: poster met de bijbehorende speelplannen

à € 763,- per 
groepspakket 
(Inclusief 
verzendkosten 
en 9% BTW)
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Je Speelpleziertrainer zal je gedurende de 
training nog digitaal aanleveren: 

• voorbeelden van weekplanningen, oude 
themavoorbeelden, formats voor planning en 
evaluatie;

• Speelplezier groepsoverzichten en 
inlegvellen voor het Speelplezier Groeiboek 
in Word.

N.B.: het Speelplezier aanbod is gekoppeld 
aan het volgen van de ontwikkeling in de 
webbased Groeiwijzer. Vraag naar wens 
een gratis proefaccount aan bij: 

 webmaster@degroeiwijzer.nl
 

Alle Speelpleziermaterialen worden ontwikkeld, geproduceerd en uitgegeven door Speelpleziermethodiek
Margot Wouterse-Schmitz Speelpleziermethodiek info@speelpleziermethodiek.nl

en Mario Wouterse Webwinkel Speelpleziermethodiek webwinkel@speelpleziermethodiek.nl       

In samenwerking met:
Peter Wouterse Wout Design 

(illustraties en vormgeving)
Roger van de Poel en Rémon Ahrens MediaProfile 

(filmproducties en beheer Speelplezier tv)
Toussaint Lemeer Marketing and finance 

(ontwerp en beheer van de Speelplezier website, webwinkel en webbased Groeiwijzer)
 

VVE-Speelpleziertrainingen in company worden verzorgd door Speelplezier gecertificeerde trainers van:

BCO onderwijsadvies en ondersteuning
Info: gerliebremmers@bco-onderwijsadvies.nl  

 

De Bazalt groep 
Info: lvanwaas@bazalt.nl

Spee e el lp zi rmethodiek

Een locatie kan er ook voor kiezen om het eigen leerlingvolgsysteem (LVS) te blijven gebruiken. 
Begeleiding bij het koppelen van het Speelplezieraanbod aan het volgen van de ontwikkeling 
met het eigen LVS kan naar wens extra worden ingekocht bij de organisatie die de Speelplezier 
training verzorgt.  
  


