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Observeren van spel 

 

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende spelniveaus van kinderen, de 

spelkwaliteit en intensiteit van het spel biedt observeren een bron van informatie.  

Goed observeren betekent in de cyclus van Opbrengstgericht werken: data verzamelen. 

 

 

Opdracht 4 

- Maak een observatie van het fragment uit Heden Werkzaam of Bouwen op het Kleed 

- Maak hierbij gebruik van bijgevoegde observatielijst 
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SPELOBSERVATIELIJST  

 

Naam: 

Datum: 

Ingevuld door: 

Speelhoek: 

 

SPELKWALITEIT  Aandacht nodig Geen aandacht nodig 

Inhoud Spelopbouw 

Repertoire 

regels 

 

Eenvoudig 

Beperkt 

Houdt zich niet aan  

de spelregels 

Complex 

Gevarieerd 

Houdt zich wel aan  

de spelregels 

Omgeving Ruimte 

 

Materiaal 

 

Gebruik van materiaal 

Te beperkt 

Te expansief 

Te weinig soorten 

Te veel soorten 

Spel door materiaal bepaald 

Goed, normaal 

Goed, normaal 

Materiaal gebruikt ten 

dienste van het spel 

 

Stijl Zelfstandigheid 

 

Betrokkenheid 

 

Activiteit 

Geen eigen inbreng 

afhankelijk  

Weinig doorleefd, vlak 

Te sterk betrokken 

Passief 

Overactief 

Voldoende zelfstandig 

Doorleefd enthousiast 

Goed, adequaat 

Spelduur Concentratie Kort weinig geconcentreerd Voldoende, kan spel 

volhouden en afmaken 

Motoriek Grove bewegingen 

 

 

Fijne bewegingen 

Beweegt houterig onhandig 

valt veel 

Onhandig, krampachtig 

 

Beweegt normaal 

 

Goed, adequaat 

Aanvullende observaties 
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SAMENSPEL  Aandacht nodig Geen aandacht nodig 

 

Symmetrie 

 

Initiatief nemen tot 

samenspel 

 

Spelideeën naar voren 

brengen 

 

Aanpassen 

 

 

Zelden 

Alleen maar 

 

Weinig ideeën, volgzaam 

Alleen eigen ideeën 

 

Houdt te sterk vast aan eigen 

idee 

Past zich te veel aan, doet na 

 

Voldoende 

 

Oppert voldoende 

suggesties 

Kan zich voldoende 

aanpassen aan inbreng 

van anderen 

 

 

Delen 

 

Delen van materiaal 

 

Kan materiaal niet delen met een 

ander 

 

Kan goed samen een 

ander met hetzelfde 

materiaal spelen 

 

 

Contact 

 

Voor zichzelf opkomen 

 

Taalgebruik 

 

Gaat conflicten uit de weg 

Raakt veel en snel in conflicten 

verzeild 

Kan zich niet voldoende duidelijk 

uiten tegenover anderen 

Brengt de eigen spelhandelingen 

niet onder woorden 

 

Komt voldoende voor 

zichzelf op 

 

Kan zich voldoende 

begrijpelijk uiten 

Verwoordt de eigen 

handelingen voldoende 

 

 

Aanvullende observaties 
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