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• In samenwerking met Marianne Boogaard, Dorian de Haan, Levineke van der 
Meer, Dorina Veldhuis, Hermien de Waard
• In samenwerking met professionals van: 
• CBS de Boomgaard, de Achtbaan en pedagogisch medewerkers PC Voorn-

Spelenderwijs en KDV Saartje in Utrecht
• de voor- en vroegschool van de Julianaschool in Schagen
• de voor- en vroegschool van de Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam
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Meespelen in doen-alsof spel: 
van onderzoek naar praktijk

• Aanleiding voor en opzet van onderzoek
• Ontwerp van de aanpak: tien kernelementen
• Verstoort of versterkt meespelen?
• meespelen verhoogt kwaliteit van doen-alsof spel

• Case studies:
• combinatie van kernelementen is noodzakelijk
• individuele verschillen in verbeteren van vaardigheden

• Vooruitblik

Opzet 3

Hoe zit dat in 
jouw instelling?

Wat kun je in 
jouw instelling 

doen?

Handelingsverlegenheid in de praktijk

• Hoe verbeter ik de kwaliteit van spel? Want als ik mee ga spelen, 
verstoor ik toch dat spel? 
• Hoe stimuleer ik de taalontwikkeling? Ik ben vooral bezig met 

woordenschat, maar wil ook wat doen met echte communicatie en 
met complexere taal en denken.
• Ik vind het lastig om taal- en speldoelen in de praktijk te combineren.

à Hoe zet ik mijn begeleidingsrol tijdens spel in om tegelijk kwaliteit 
van spel en van taal- en denkontwikkeling te stimuleren?
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Nieuwe onderzoeksinsteek: 
combinatie taal & spel
Omdat:
• Leeropbrengsten vooral door rol professional in interactie
• In doen-alsof spel wordt taal als communicatiemiddel ingezet
à Kansen: kwaliteit van doen-alsof spel verbeteren

Als doelen spelontwikkeling & doelen taalontwikkeling 
à spel vormt krachtige bron voor taalontwikkeling
à taal vormt krachtige bron voor spelontwikkeling

5Opzet

Educational Design Research

Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de kenmerken van volwassene-kind 
interactie in doen-alsof spel die zowel de taalontwikkeling van kinderen 
stimuleert als de kwaliteit van hun spel?

• stap 1: ontwerp van het prototype Taal-in-Spel
• stap 2: onderzoek naar de werking van het prototype
• stap 3: definitieve versie van de aanpak Taal-in-spel
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Stap 1: plg’s van professionals en onderzoekers

• 3 professionele leergemeenschappen: 24 professionals
• per plg: pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten & onderzoekers
à expliciete en impliciete praktijkkennis 

gecombineerd met inzichten uit theorie en onderzoek

• bijeenkomsten: werkversies van prototype
• individuele coaching bij video-opnames 
à gezamenlijke reflectie op realiseren van taal- en speldoelen

7Ontwerp van de aanpak

Stap 3: 10 kernelementen
UITGANGSPUNTEN:
1. Plezier in het spel staat voorop, voor kinderen en professionals
2. Schep spelsituaties waarin kinderen taal nodig hebben, met jou en 
met elkaar
3. Betrek alle kinderen in communicatie, dus ook de laagtaalvaardige, 
stille of minder actieve kinderen
VERKENNEN:
4. Observeer eerst goed waar de kinderen mee bezig zijn in hun spel 
voordat je mee gaat spelen

www.taalinspel.nl
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vervolg kernelementen

VERBINDEN:
5. Ga mee in het spel van de kinderen: stap in de doen-alsof wereld
6. Schep ruimte voor eigen bijdragen van kinderen en ga daarin mee
7. Betrek kinderen op elkaar
VERRIJKEN:
8. Benut kansen in het doen-alsof spel om kinderen tot (complexe) 
denktaal uit te dagen
9. Verdiep en verbreed het spel
10. Gebruik een probleem of creëer een probleem
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Bij de tandarts

• Juf Nienke
• 3-jarigen: Haifa en Denise

Kijkvragen:
Waar zie je goede kwaliteit van spel en taal bij de kinderen?
Welke kernelementen past de juf toe?
Wat is nog lastig?

10Ontwerp van de aanpak

Doen-alsof spel bij jullie?

1. Waar zit spel in jullie beleid en dagprogramma?
• Wat voor spel? Ook doen-alsof spel?
• Hoe verhoudt zich dat tot jullie doelen?
• Wat is de rol van de pm’ers/leerkrachten en bij dat spel?

2. Waar zien jullie kansen?

11Ontwerp van de aanpak

Stap 2: Onderzoek naar werking prototype 

Onderzoeksvraag 2: Hoe implementeren professionals de kernelementen in 
de praktijk en wat voor effect heeft dat op taal en spel van de kinderen?

• Meervoudige case studie: N = 8
• Case = professional + 2 kinderen
• Data: 3 speelsessies per case
• Elke sessie:

- episode 1 = voordat professional meespeelt 
- episode 2 = terwijl professional meespeelt
- episode 3 = nadat professional heeft meegespeeld

12Meespelen versterkt
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Soorten gegevens: multi method

Kwalitatief:
• Startvragenlijst
• Eindbesprekingen in de groepen
• Interpretatiegesprekken bij de filmopnames
• Achtergrond van kinderen en professionals
• Spelsituaties

Kwantitatief:
• Transcriberen en coderen van de filmopnames 
• Analyses: Kwaliteitsprofielen

13Meespelen versterkt

Kwantitatieve gegevens
Professional Kinderen
v Gerichtheid van de professional
v Nonverbale of verbale bijdrage aan 

het gesprek
v Spelbegeleidingsrol 
v Ruimte scheppen voor taalinbreng 
v Prikkeling of verbazing 
v Stimuleren van complexe denktaal 
v Probleem inbrengen
v Verrijken van spel 
v Kinderen op elkaar betrekken 

v Welbevinden
v Betrokkenheid
v Spelniveau
v Niveau van samenspel
v Verbaliteit van de bijdrage
v Beurtinitiatief in het gesprek
v Onderwerpsinitiatief in het 

gesprek
v Omvang van de inbreng in het 

gesprek
v Taaldenkniveau
v Niveau van verbeelding

14Meespelen versterkt
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Resultaten: de grote lijnen
• Kinderen hebben plezier in het spel: hoog niveau van 

welbevinden, met en zonder de professional
• Meespelen versterkt de betrokkenheid van de kinderen
• Meespelen stimuleert rollenspel en samen spelen
• Kernelementen zijn toepasbaar:
• bij peuters en kleuters
• bij moedertaalsprekers en bij tweede-taalleerders
• in alle fasen van een thema
• in diverse educatieve settingen en benaderingen

17Meespelen versterkt

Gelegenheid om mee te spelen

Gelegenheid = tijd, rust, ruimte, …

1. In hoeverre hebben jullie professionals daadwerkelijk gelegenheid 
om mee te spelen met een paar kinderen?

2. Wat zou hen helpen om meer gelegenheid te creëren?
• organisatie binnen de groep
• bemensing
• afspraken / beleid in de instelling
• …

18Meespelen versterkt
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Profiel van professionals
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Vergelijking tussen de cases

• Gemiddelden op de variabelen
• Hoge score: standaarddeviatie of meer boven gemiddelde
• Lage score: standaarddeviatie of meer onder gemiddelde

à identificatie van meer/minder succesvolle taal-spelsituaties
à nuanceringen en dilemma’s bij de 10 kernelementen

21Case studies

Twee cases: juf Marian en juf Debbie

Beide hoge score op kernelement 9. Verdiep en verbreed het spel : 66%
Maar over de sessie in het geheel: Marian hoog, Debbie laag

• videofragment situatie 1 
• beschrijving situatie 2

Bespreek met elkaar: 
In welke kernelementen zit het verschil?

22Case studies

Meespelen, maar niet dominant

5. Ga mee in het spel van de kinderen: stap in de doen-alsof wereld

6. Schep ruimte voor eigen bijdragen van kinderen en ga daarin mee

23Case studies

Rollen in spelbegeleiding

24
Case studies
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5. Ga mee in het spel van de kinderen: stap in 
de doen-alsof wereld
• Juf Marian: top score op spelbegeleiding: 

100% binnen het spel volgend en leidend
• Juf Debby: 

57% binnen het spel volgend en leidend, 24% dominant (binnen), 4% directeur/instructeur
(buiten)

• Kadija bij juf Marian: 
• betrokkenheid: maximaal
• spelniveau: gemiddeld
• onderwerpsinitiatief: top score: 64%
• verbeeldende taal: gemiddeld

25Case studies

6: Percentage uitingen op totaal
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6: Ruimte scheppen en beurt nemen

27

44%

12%

2%

15%

27%

Juf Marian

Bew er ing en Lui st er r esponsen Op en vr aag

Ge sl ot en vraag Ge en r ui m te

44%

20%

17%

0%

19%

Kadija

I nit at ief  na ui t ing pr of I nit ia ti ef  na ui ti ng ki nd I nit ia ti ef  na eige n ui t ing

Ant w oor d na vr aag pr of Ant w oor d na vr aag kind

Case studies

Resultaten case studies: aanpak

• Combinatie van kernelementen is noodzakelijk
• Uitgangspunten en Verkennen zijn echt voorwaardelijk voor Taal in 

spel (1-4)
• Zonder Verbinden (5-7) heeft Verrijken (8-10) niet het gewenste 

effect. Verrijken is belangrijk, maar daarbij moet Verbinden wel op 
peil blijven.

28Case studies

Resultaten case studies: 
individuele ontwikkeling professionals
Grote individuele verschillen in realiseren kernelementen: 

grote verschillen in ontwikkeling van de vaardigheden 
om mee te spelen in doen-alsof spel 
en daarbij taaldoelen en speldoelen integreren

1. Hoe krijgen jullie professionals zicht op hun eigen vaardigheden 
hierin? 

2. Hoe kunnen jullie die professionals ondersteunen in hun 
ontwikkeling van vaardigheden om mee te spelen in doen-alsof 
spel?

29Case studies

Vooruitblik

Project Kwaliteit van Taal, Spel en Denken (2018-2020)

• Diverse belemmerende factoren
• Wat werkt voor jou als professional en wat ondersteunt de

kinderen in hun ontwikkeling?
à Elementen ontwikkelen voor adaptieve training

30Vooruitblik
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