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‘De volwassene daagt de kinderen
uit verder te denken of een andere
oplossing te zoeken’

G

oed speelgoed kan spel verrijken
en daarmee extra kansen voor
ontwikkeling bieden. Zoals iedereen weet die met jonge kinderen werkt,
hoeft goed speelgoed niet duur of ingewikkeld te zijn. Waar we niet altijd bij stilstaan,
is dat speelgoed soms onvermoede kansen
biedt om samen met kinderen bijzondere
verschijnselen te observeren en daarover in
gesprek te gaan.

Speelgoed,
Gangbaar speelgoed

Het spel van jonge kinderen is de motor van hun
ontwikkeling. Terwijl kinderen opgaan in hun spel,
ontwikkelen zij zich op allerlei gebied: hun taalvaar
digheid, hun sociale vaardigheid, hun denken, hun
motoriek – er is vrijwel geen domein van de kind
ontwikkeling dat niet door spel gestimuleerd kan
worden. Speelgoed kan daarin behulpzaam zijn en
biedt goede kansen om met kinderen in gesprek te
gaan. Hoe kun je kinderen daarin stimuleren en wat is
de rol van de volwassene in deze gesprekken?
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Een knikkerbaan is gangbaar speelgoed in
gezinnen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleutergroepen. Kinderen kunnen
eindeloos stukjes van de baan aan elkaar
bevestigen, de knikkers laten rollen, de baan
geheel of gedeeltelijk afbreken en weer
opnieuw beginnen. Zolang kinderen dit spel
alleen spelen is het vooral een motorische
activiteit, gericht op het bouwen van de
baan. Spelen ze samen, dan komt er een
sociaal element bij, dat bijvoorbeeld te
maken zal hebben met wie wat mag doen.
Maar het wordt pas echt een uitdagend spel,
als er iemand bij komt zitten die zich hardop
afvraagt hoe het nu eigenlijk komt dat de
knikker in dat groene bakje terechtkomt en
niet in dat gele. Of die zich afvraagt of je de
baan ook zo kunt verbouwen dat de knikker
niet die ene kant opgaat, maar die andere
kant. Dit soort vragen zet kinderen aan het
denken: ja, hoe komt dat eigenlijk? En als

ik dit stuk nu eens daar vastmaak, dan gaat
die knikker toch…? En dat is nu een mooie
taak voor een pedagogisch medewerker.

Academische taal
De taal die hoort bij het denken over dit
soort vragen, wordt ‘academische taal’
genoemd. Academisch betekent hier: de
taal van redeneren, argumenteren, onderzoeken, verklaren. Dat klinkt misschien
hoogdravend. Maar in de juiste context van

woord, dat kinderen vooral goed leren (en
leren gebruiken) in een situatie waarin het
woord nodig is, zoals hier. Ook het woord
‘controleren’ is onderdeel van het academisch taalgebruik. Deze woorden worden
niet opgevat als ‘moeilijk’, omdat ze op
een natuurlijke wijze in de situatie worden
gebruikt. Kinderen nemen in het gesprek
dergelijke constructies en begrippen over
om hun eigen gedachten onder woorden te
brengen.

Met jonge kinderen op onderzoek

taal en denken
een interessant spel is dit voor kinderen
niets ongewoons. Sterker nog, als kinderen
geboeid worden door het spel, letten ze
uit zichzelf goed op in het gesprek met de
volwassene om de woorden en formuleringen op te pikken die ze nodig hebben om
hun eigen redeneringen onder woorden
te brengen. Een volwassene zegt bijvoorbeeld bij de knikkerbaan: ‘Ik denk dat het
balletje hier naar de andere poot gaat. En
dan hier, bij dit gaatje, gaat hij daarlangs
weer terug. Dus als je hem hier loslaat, dan
komt hij hier uit, dat denk ik. Zullen we
eens controleren of dat klopt?’ Het kind
ervaart zo hoe je kunt praten over de poten
van de baan, over de route van het balletje
en over de mogelijkheid om vast te stellen
of een voorspelling klopt. De constructie
‘als…, dan…’ is een typisch voorbeeld van
academische ‘redeneertaal’ die betrekking
heeft op een voorspelling of een verklaring.
‘Daarlangs’ is een veelgebruikt functie-

Taal en denken
Het is duidelijk dat taal en denken hand in
hand gaan, juist bij dit soort spel. De volwassene voegt aan een gewone spelsituatie
een dimensie toe die de nieuwsgierigheid en
het denken van kinderen prikkelt. Nog een
voorbeeld: er komt een periscoop op tafel,
die de kinderen samen onderzoeken. Ze zien
tot hun verbazing dat als je erin kijkt, je iets
ziet dat achter je is. Hoe kan dat? Wat zit
er eigenlijk in die periscoop? De begeleidster kijkt en praat met de kinderen mee en
de kinderen krijgen volop de kans om hun
eigen ideeën naar voren te brengen: ‘Hier
gaat er iets in en dan draait-ie het om.’ Wat
is dat dan, dat daarin gaat? En hoe moet je
de periscoop draaien om die ballon daar te
zien? Door opmerkingen te maken, twijfels
op te roepen en vragen te stellen, stimuleert
de volwassene de kinderen om hun eigen
veronderstellingen te formuleren en te
toetsen. De kinderen redeneren, observeren,

benoemen, trekken conclusies. Terwijl zij dit
doen, zetten zij hun taal- en denkvermogen
in en komen ze, al denkend en pratend, telkens een stapje verder in hun ontwikkeling.

De rol van de volwassene
Het is duidelijk dat de volwassene een belangrijke rol speelt in de hierboven beschreven situaties. Die rol kan het best omschreven worden als: samen met de kinderen
op onderzoek gaan. De volwassene denkt
mee, praat mee, redeneert mee en vraagt
mee. Hoe zou het kunnen dat…? Maar als
je nou eens…? Hé, maar nu vraag ik me
toch af hoe…? De volwassene geeft geen
antwoorden en legt niet uit. Het is immers
een gezamenlijke ontdekkingstocht! Zij geeft
ruimte, zij daagt de kinderen uit om verder te
denken, een andere oplossing te zoeken, een
voorspelling te doen. Wel biedt zij de kinderen
de taal aan die zij zoeken om hun gedachten
te verwoorden. Maar het is zeker geen woordenschatlesje. Ze gebruikt de begrippen en de
zinsconstructies als natuurlijk onderdeel van
het spel. De manier waarop zij hardop denkend
meedoet in het spel fungeert voor de kinderen
als een model – een voorbeeld voor hun eigen
denken en praten.
De rol van de volwassene kan
als volgt samengevat worden:
Taal aanbieden: sleutelwoorden en
•	
-constructies gebruiken als onderdeel
van het spel (Kijk, de blokjes gaan bewegen als je aan het hendeltje draait.)
• Denken stimuleren: vragen, dilemma’s
en tegenstellingen opwerpen (Hé, maar
net zei je dat… En hoe zit het dan
met…? Wat ik me nu afvraag, is…)
• Taalproductie stimuleren: doorvragen,
twijfel zaaien, kinderen op elkaar laten
reageren (Hoe wist je dat? Volgens Timo
klopt dat niet.)
• Responsief zijn: interesse tonen in de >
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(Advertentie)

Om talent te simuleren heb je geen speciaal speelgoed nodig. Het is de werkwijze die het verschil maakt.

•

•
•

•

zienswijze van het kind, meedenken
(Zullen we ze één voor één tellen? Oké,
doe maar eens, kijken hoe dat gaat.)
Samen ontdekken: niet willen uitleggen,
eigen veronderstellingen loslaten (O, dus
die lucht duwt het autootje vooruit. Maar
hoe zou dat nou komen?)
Ruimte geven: kinderen de tijd geven,
ook eens je mond houden (Hmm…)
Creativiteit belonen: originele vondsten – ook ‘onzinnige’ – serieus nemen
(Hé, daar had ik nog helemaal niet aan
gedacht. Hoe zouden we nu kunnen
uitvinden of dat klopt?)
Niet voorzeggen: vertrouwen op de
denkkracht van de kinderen

Andere voorbeelden
Om talent te stimuleren heb je dus geen
speciaal speelgoed nodig. Het is de werkwijze
die het verschil maakt. Die kan toegepast
worden met heel gewoon speelgoed, zoals
kralen (patronen rijgen), Kapla of Lego (bouwen volgens plan), boerderijdiertjes of een
winkeltje (sorteren), een luchtspuit (luchtdruk
waarnemen). Een mooi voorbeeld is ook
het maken van een foto van twee identieke
voorwerpen van verschillend formaat, bijvoorbeeld dierfiguurtjes of autootjes. De uitdaging
is dan om een foto te maken waarop de twee
voorwerpen, die in werkelijkheid van verschillende grootte zijn, even groot lijken te zijn.
Een prachtig onderzoekend spel waarin de
kinderen de effecten van perspectief ervaren.

Talenten ontwikkelen

werkwijze is om kinderen te bevestigen en
te stimuleren in hun creatieve denkkracht.
De basis hiervoor is de nieuwsgierigheid die
kinderen eigen is. Die nieuwsgierigheid maakt
kinderen tot gedreven onderzoekers, die zonder enig probleem ‘out of the box’ denken –
een vaardigheid die veel volwassenen vreemd
is. Creativiteit, enthousiasme en authentieke
nieuwsgierigheid zijn kenmerken van deze
jonge onderzoekers. Zodra zij wat ouder zijn
en opgenomen worden in het reguliere onderwijs, worden deze talenten al snel in een
keurslijf gestopt van denken volgens vooraf
bepaalde regels. Dat is te betreuren, want
daardoor gaat veel origineel talent verloren.
En dat terwijl we originele denkers juist hard
nodig hebben om de uitdagingen aan te gaan
van een toekomst waarin het bedenken van
creatieve oplossingen belangrijker zal zijn dan
het toepassen van regels. <

Taalontwikkeling op
Leve het jonge kind
Op het tweede jaarcongres
Leve het jonge kind
verzorgt Kees Broekhof
een deelsessie over Speel
goed en taalontwikkeling.
Het congres vindt plaats op
28 mei 2013 in de Jaarbeurs
Utrecht. Ga voor meer
informatie en aanmelding
naar www.hetjongekind.nl

Het Speel Goed Boek
Een team onder leiding van emeritus hoog
leraar Jan de Lange, met medewerkers van
Sardes, Naturalis Biodiversity Center en de lerarenopleiding
Ipabo, heeft een boek samengesteld waarin de in dit artikel
beschreven benadering van speelgoed en kindontwikkeling is
uitgewerkt voor 16 verschillende typen speelgoed. Per soort
speelgoed wordt beschreven waarom het geschikt is om het
denkvermogen te stimuleren, hoe je het denken en praten
kunt stimuleren en welke talenten van kinderen op deze wijze
worden aangesproken. Het boek is in eerste instantie gericht op
ouders, maar biedt ook zeker inspiratie voor beroepskrachten
die werken met jonge kinderen. Het boek verschijnt eind mei,
de site is te bekijken vanaf 1 juni op www.hetspeelgoedboek.nl

Het uiteindelijke doel van de hier beschreven
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