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AGENDA

I N H O U D S O P G A V ESpelen is leren! 
Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als 
kinderen zich veilig en prettig voelen, gaan ze op 
onderzoek uit om de wereld om zich heen te ontdek-
ken. Ze stellen vragen over wat ze zien en beleven. 
Spelen is de manier om de wereld om je heen te 
ontdekken en onderzoeken. Aan ons de mooie taak 
om kinderen de ruimte te geven voor dit proces en 

ze hierin te begeleiden. In deze nieuwsbrief zijn inspirerende voorbeelden van spelend leren binnen de Utrechtse VVE 
praktijk te lezen. Wij wensen jullie veel speel- en ontdekplezier samen met de kinderen!

Nicoline Stufkens, Eline Overeem en Ruth Heuvelman
Redactie

Kun je een beeld schetsen van 
de ontwikkelingen van Voor- en 
vroegschoolse educatie in de 
stad Utrecht van de start tot nu? 
In 2000 kwam VVE naar 
Nederland en in 2001 werd het 
in de stad Utrecht besproken. 
Er kwamen toen ook de eer-
ste subsidiemogelijkheden voor 
VVE. Er waren destijds alleen 
nog maar peuterspeelzalen, 
sommige van een welzijnsor-
ganisatie, andere particulier. 
Tussen 2001 tot 2006 zijn deze, 
samen met de scholen, om-
gebouwd naar VVE locaties. Dit gebeurde stapsgewijs, in 
tranches van ongeveer 10 locaties per jaar. We zijn gestart in 
de wijken met een hoge concentratie laag opgeleide ouders 
en scholen met veel gewichtenleerlingen. Van 2006 tot 2011 
zijn we verder gegaan met de uitbreiding hiervan in meer ge-
mengde wijken en de nieuwe wijken Leidsche Rijn en Vleuten 
de Meern. Dat leverde weer nieuwe vragen op. Hoe geef je in 
deze wijken vorm aan VVE? Mede op basis van het onder-
zoek van Annika de Haan naar de VVE-groepen in Leidsche 
Rijn  is de omslag gemaakt naar gemengde peutercentra: 
groepen met VVE-plaatsen én peuterspeelzaalplaatsen, zodat 
kinderen samen opgroeien. Die gemengde groepen zien er 
afhankelijk van de wijk wel anders uit. Zo zijn er in Overvecht 
en Kanaleneiland relatief veel VVE plaatsen en in Leidsche 
Rijn weer meer peuterspeelzaalplaatsen per groep. De laatste 
jaren, van 2011 tot 2017, hebben we echt een slag gemaakt in 
het bereik (95%) door nog beter indicering en toeleiding. Ook 
de kwaliteit is verbeterd: van een strikte omgang met VVE pro-
gramma’s (2001) naar de kunst van het spelend leren (2017). 
VVE niet als een schools programma inzetten, maar kansen 
pakken en interventies doen waar nodig. 

Waar loopt de stad Utrecht voorop ten aanzien van Voor- en 
vroegschoolse educatie?
We zijn niet voor niets bij de inspectiemeting eind 2015, de 
beste VVE stad van Nederland geworden. We lopen voorop 
met een sluitende aanpak, onder andere in de samenwerking 
met Jeugdgezondheidszorg. We lopen voorop in educatieve 

kwaliteit. De samenwerking met de Universiteit Utrecht is daar-
bij heel belangrijk. We hebben met elkaar een scherper beeld 
neergezet van kwaliteit. Ook lopen we voorop in het eigenaar-
schap van en de samenwerking met de verschillende partners. 
En we hebben met elkaar steeds gekeken doen we het goede, 
doen we het goede goed en wat kan beter? De combinatie 
van wetenschap, beleid en uitvoering is daarbij buitengewoon 
belangrijk geweest. We zijn ook veel dank verschuldigd aan de 
Universiteit Utrecht.

Wat is essentieel aan de samenwerking ten aanzien van VVE 
in de stad Utrecht? 
De samenwerking loopt over meerdere assen. Van 
Jeugdgezondheidszorg, ouders, Spelenderwijs-Utrecht, 
sociaal-domein-instellingen (Bibliotheek, Voorleesexpres, 
Buurtteam ed.), de Utrechtse schoolbesturen tot de weten-
schap. Essentieel hierbij is dat we een gemeenschappelijke 
visie delen: het Utrechts Kwaliteitskader voor Educatie van 
Het Jonge Kind. Iedereen spreekt dezelfde taal. Dit is wat we 
geloven, dit is wat we willen, dit is wat we doen en dit gaan we, 
zo nodig, verbeteren met elkaar. Iedereen staat voor zijn eigen 
taak, is daartoe bekwaam en vanuit daar zoek je, in een cultuur 
van vertrouwen, steeds weer de samenwerking. Dat maakt dat 
de samenwerking werkt. 

Wat heeft je persoonlijk geraakt in de afgelopen VVE jaren?
De betrokkenheid van iedereen in het werkveld heeft mij 
persoonlijk geraakt. Er werkelijk voor willen gaan. Hoe hard er 
gewerkt en geleerd wordt met en van elkaar! Met een prachtig 
resultaat voor de kinderen. Toen we begonnen in 2001 had-
den we niets en kijk nu eens waar we, 15 jaar later, met elkaar 
staan. Dromen, Durven, Doen. Zo is het echt gegaan. 

Waar ben je trots op rondom VVE in de Stad Utrecht?
Iedereen staat voor de gezamenlijke visie dat VVE de belang-
rijkste bouwsteen is voor het streven naar gelijke kansen voor 
kinderen, zoals beschreven in de Heckman curve (Heckmann, 
2008). Deze curve geeft aan dat voor iedere geïnvesteerde 
euro in onderwijs en zorg, het meest rendement wordt behaald 
bij de jongste kinderen. Investeren in jonge kinderen betekent 
dus investeren in de samenleving. Uit verschillende onderzoe-
ken: internationaal, nationaal (Pre-COOL) en Utrechts onder-
zoek (Leseman, de Haan, Henrichs) is gebleken dat VVE alleen 

werkt wanneer het van goede kwaliteit is. En wij hebben een 
kwaliteit behaald die zorgt voor echte effecten bij de kinderen. 

Hoe denk / hoop je dat VVE er in 2022 uitziet? 
We staan aan de vooravond van grote veranderingen op het 
gebied van VVE. Onduidelijk is wat het budget voor het on-
derwijsachterstandenbeleid in de toekomst zal zijn en hoe de 
harmonisatie vorm gaat krijgen. Dat het er over 5 jaar anders uit 
ziet is zeker. Ik hoop dat onze uitgangspunten overeind blijven: 
streven naar een hoog bereik, een hoge kwaliteit en een mooie 
doorlopende leerlijn. Verder hoop ik dat we er in zijn geslaagd 
de samenwerking met ouders te versterken, zodat we blijvend 
met elkaar kunnen werken aan de ‘pedagogische civil society’ 
(versterking van een positieve sociale opvoed- en opgroeiom-
geving) met kansen voor ieder kind. 

Welke tips geef je mee voor de toekomst?
Blijf elkaar inspireren en blijf leren van elkaar. Borg met elkaar 
wat we hebben opgebouwd en besef hoe belangrijk je bent 
als professional als het gaat om kansen voor jonge kinderen. 
Het gaat daarbij echt om vakmanschap. Als jij goed bent in je 
vak, maakt dat de kans voor een kind op een goede school-
loopbaan en een mooie toekomst, groter. Als je dat beseft, heb 
je genoeg intrinsieke motivatie om door te gaan volgens mij. 

De Heckmann curve (Heckmann, 2008)

Gelijke kansen voor jonge kinderen; VVE in de stad Utrecht van start tot nu
Voor deze laatste editie van de VVE Nieuwsbrief hebben we Ina Vugts, coördinator Het Jonge Kind / VVE voor de Gemeente Utrecht geïnterviewd over VVE in de stad Utrecht. 
 
Door: Ruth Heuvelman, MSc. (Expertise Centrum Het jonge kind, CED-Groep)
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Kaleidoscoop (NJI)
Het NJI heeft recent 2 nieuwe publicaties 
over het VVE programma Kaleidoscoop 
uitgegeven. In de publicatie ‘Actief lerend 
de wereld ontdekken’ wordt een pleidooi 
gehouden om het spel van kinderen serieus 
te nemen. Het spel is essentieel voor 
hun brede ontwikkeling en de professional 
kan hier een rol innemen. Meer info over 
‘Actief lerend de wereld ontdekken’ op de 
website van het NJI

In de publicatie ‘Betrokkenheid als kompas; 
Scaffolding in Kaleidoscoop’ beschrijft o.a. 
Annerieke Boland op welke manieren 
de professional tijdens het spel aan kan 
sluiten bij de verschillende behoeften van 
kinderen. Meer info over ‘Betrokkenheid 
als kompas’ op de website van het NJI

Een 3e publicatie over executieve functies 
volgt in het voorjaar van 2018

Kijk! (Bazalt)
KIJK! Webbased heeft een nieuwe lay-out en vormgeving! Daarnaast zijn er 
enkele aanpassing gedaan in het groepsrapport, het ouderraport en de module 
beredeneerd aanbod. Een nieuwe functie binnen webbased is het heropenen van 
afgesloten registraties door de beheerder van KIJK!. Let op: Niet alles is mogelijk! 
Wat er precies is veranderd is te lezen in de vernieuwde handleiding webbased ,die 
ook te vinden is onder de knop documentatie in Kijk! webbased. Meer informatie 
is te lezen in de Kijk! nieuwsbrief 1-2 en de Kijk! nieuwsbrief 0-4 die per mail door 
Bazalt is verspreid onder de gebruikers.

Schatkist (Zwijsen) 
Ook de laatste ankers van Schatkist editie 3 zijn klaar. Dat betekent dat Schatkist 3, 
op de leerlingsoftware na, compleet is voor gebruik in groep 1-2. 

ECCESS seminar
Op donderdag 9 vond het 6e ECCESS seminar plaats, georganiseerd door de 
Universiteit Utrecht. Het onderwerp was Inclusieve opvang en educatie: Wat doen 
organisatie- en stelselkenmerken ertoe? Het was een inspirerende dag met onder 
andere een toespraak door Dr. Thomas van Huizen over het economisch belang 
van het bereiken van kinderen in achterstandssituaties. Er waren twee workshops 
rondes met onder andere de volgende onderwerpen: Diversiteit en inclusie in een 
hybride stelsel – zijn alle typen kinderopvangorganisaties even effectief?, Interculturele 
en meertalige educatie: kan technologie helpen?, Ouders en professionals over 
diversiteit en inclusie: internationale interviewstudies en breuken in de doorgaande 
lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. De dag werd afgesloten door Michel 
Vandenbroeck van de Universiteit van Utrecht, met een doordringende boodschap 
dat ‘Universele toegang tot voorschoolse educatie niet hetzelfde is als gelijke kansen’. 

A G E N D A 

18-20 januari 2018 
Kindvak
Locatie: Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, www.Kindvak.nl

13 maart 2018
Netwerkbijeenkomst VVE/OB coördinatoren PCOU

11 april 2018
Netwerkbijeenkomst VVE/OB coördinatoren KSU 

23 mei 2018
Stedelijk netwerk Jonge Kind stad Utrecht
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Met medewerking van
Ina Vugts (Gemeente Utrecht), Jolene  Kroder en Renske Middelham (Peutercentrum Hummeltje, Spelenderwijs-
Utrecht), Oktay Demirer (Lukasschool, PCOU) en Sarina Vergunst (OBS de Panda, SPO-Utrecht).

Wilt u extra exemplaren van de Nieuwsbrief VVE ontvangen? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.

Dit was de laatste papieren nieuwsbrief VVE Utrecht. Nieuws over ontwikkelingen op het gebied van 
VVE in de stad Utrecht vindt u voortaan op www.nuvoorlaterutrecht.nl.  

Mocht u de nieuwsbrief Het Jonge Kind van de CED-Groep willen ontvangen, geef u dan op via www.cedgroep.nl.

Nu voor later Terugblik en Vooruitblik
Op 27 juni 2017 is het project Nu voor later feestelijk afgesloten met een Parade in 
de Hommel. Het project Nu voor later is officieel als project gestopt per 1 juli 2017. 
Wat blijft is de gemeenschappelijke Utrechtse visie op het jonge kind, het UKK met 
de speerpunten, Lerende Netwerken, de website www.nuvoorlaterutrecht.nl en 
Masterclasses. Uit een interview met de projectleiders Carla Sanders en Nel van 
Loon: ” Wat we met z’n allen in Utrecht hebben bereikt, is echt heel bijzonder. We 
zijn het aan onszelf verplicht om wat we met elkaar tot stand hebben gebracht te 
onderhouden en verder uit te bouwen. Dat betekent kritisch en innovatief blijven. Blijf 
de website bezoeken om op de hoogte te blijven.” (Bron: www.nuvoorlaterutrecht.nl/). 

Utrechts Kwaliteits Kader is vernieuwd 
Op 26 september 2017 is het vernieuwde Utrechts Kwaliteits kader verschenen. 
Het nieuwe UKK (versie 3, 2017 ) is via de Utrechtse besturen naar alle locaties 
verspreid. Belangrijkste toevoegingen zijn een hoofdstuk over samenwerking 
met ouders en een hoofdstuk over een optimale overgang van voorschoolse 
voorzieningen naar het basisonderwijs. Het UKK is ook te downloaden op de 
website van Nu voor later-Utrecht.

Certificering Uk & Puk
Natasja Kortekaas en Mirjam Vrijland van Peutercentrum Marcus, Spelenderwijs 
Utrecht hebben op 1 november 2017 het VVE-certificaat Uk & Puk ontvangen.  
Van harte gefeliciteerd!
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Colofon Nieuwsbrief VVE          Deze nieuwsbrief is een uitgave van de CED-Groep en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht,  
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.



V V E  P R A K T I J K  U T R E C H T

V V E  P R A K T I J K  U T R E C H T

Spelend leren in groep 3 
Door: Eline Overeem, drs. (Expertise Centrum Het jonge kind, CED-Groep)

Spelend leren op peutercentrum Hummeltje, Spelenderwijs 
Interview met Jolene Kroder en Renske Middelham, pedagogisch medewerksters bij peutercentrum Hummeltje, Spelenderwijs-Utrecht.

Door: Ruth Heuvelman, MSc (Expertise Centrum Het jonge kind, CED-Groep)

Van visie naar ontdekkend en spelend leren in de groep 
Door: Nicoline Stufkens, drs. (Expertise Centrum Het jonge kind, CED-Groep)

V V E  P R A K T I J K  U T R E C H T

Veilige basis
De belangrijkste voorwaarde voor jonge 
kinderen om tot ontwikkeling te komen door 
middel van spelend leren is een goede 
veilige basis creëren, vertellen Jolene en 
Renske. Beide zijn sinds juni 2015 werkzaam 
bij peutercentrum Hummeltje. Renske en 
Jolene investeren daarom bewust in de 
relatie met ouders en kinderen. Vanuit het 
inspectiebezoek kwam naar voren dat de 
kinderen bij peutercentrum Hummeltje 
worden gezien. Dat bevestigt voor Jolene 
en Renske, samen met de andere collega’s, 
dat zij op de goede weg zijn. Met een 
vast dagritme, vaste rituelen en standaard 
signaalliedjes voor elke overgangsmoment 
creëren Jolene en Renske voorspelbaarheid 
en daarmee een gevoel van veiligheid. 
Ook bij Kaleidoscoop (VVE-programma) 
is het dagritme doornemen een belangrijk 
onderdeel van de dag. Samen met de 
kinderen kijk je vooruit en terug en bespreek 
je wat je gaat doen en hebt gedaan. 

Rondslingerende sleutelbossen en oude 
mobieltjes
Om het spelend leren te stimuleren is kritisch 
gekeken naar de speel-leeromgeving. De 
hoeken zijn open en overzichtelijk, waardoor 
je goed zicht houdt op de kinderen. De 
materialen zijn gelabeld en beter toegankelijk, 
waardoor de kinderen deze zelf kunnen 
pakken. Dit bevordert de zelfstandigheid 
en het zelfvertrouwen. In het atelier pakken 
kinderen alles zelf, stempeltjes, restjes 
papier en tekenmateriaal. Kinderen die 
hier spelen kijken eerst rond en maken 
vervolgens een gericht plannetje wat ze 
willen gaan doen. Het type materialen in 
de groep is ook aangepast. De plastic 
bouwblokken zijn vervangen door houten 
blokken. Ook zijn er veel open materialen 
toegevoegd. Deze prikkelen de fantasie. 
Het is leuk om te zien dat ieder kind het 
materiaal weer anders gebruikt. De een 
gebruikt de PVC-buizen om auto’s doorheen 
te laten rijden en de ander gebruikt het om 
zand of water door te laten lopen. In de 
ontdekhoek liggen schelpjes, bierdopjes, 
kurken en veren. Alles is geordend in laatjes 
met foto’s van het materiaal op de voorkant. 
De kinderen spelen er graag. Ze sorteren 
dan bijvoorbeeld uit zichzelf de schelpen. 
Ook het spelen met schelpenzand, een 
belangrijke vorm van senso-patisch spel, 
is favoriet. Het voelen, vullen en weer leeg 
laten lopen van flessen vinden ze heerlijk. 

In de huishoek staan veel echte materialen, 
zoals een koffiezetapparaat, waterkoker, 
oude mobieltjes en een afstandsbediening. 
Ook ligt er een grote bos met echte sleutels. 
Ze gebruiken de sleutels om de deur van 
de huishoek te openen of bij het houten 
stuur. Er kwam een keer iemand vragen 
van wie de bos met sleutels was die op 
de grond lag, niet wetende dat deze 
voor de kinderen is om mee te spelen. 
Echte materialen hebben een enorme 
aantrekkingskracht op de kinderen. Je hoeft 
er niks extra’s voor te doen. Belangrijk is 
wel om het te introduceren aan de kinderen. 

Ze pakken het vervolgens uit zichzelf. Het 
spreekt tot de verbeelding en stimuleert 
het spel.

Geld vergeten in de apotheek. Wat nu?
Jolene en Renske spelen veel mee met de 
kinderen. Zij kijken daarbij goed naar het 
kind en proberen bij zijn/haar spel aan te 
sluiten. Zij maken daarbij gebruik van de VAT 
principes (volgen, aanpassen, toevoegen). 
Per situatie en per kind kijken ze wat er nodig 
is. Een tip is gewoon letterlijk bij de kinderen 
gaan zitten. Door te gaan zitten, breng je 
rust. De kinderen komen dan vaak even bij 
je kijken, je kijkt zelf naar het spel van de 
kinderen en kijkt of je wat kunt toevoegen. 
Soms zijn Jolene en Renske juist bewust 
even heel stil. Zoals laatst in de bouwhoek. 
Een jongetje, dat normaal weinig zegt, ging 
ineens praten. Om hier ruimte aan te geven 
blijven Jolene en Renske dan wat meer op 
de achtergrond. Voorspelen in de grote kring 
geeft input voor het spel. Het spel dat je hebt 
voorgedaan in de kring, zie je dan later terug 
in het spel van de kinderen. Soms brengen 
Jolene en Renske kleine probleempjes in 
tijdens het meespelen. 

Laatst hadden ze een ziekenhuishoek en 
speelde Jolene dat zij in de apotheek was, 
maar haar geld was vergeten. De een komt 
met de oplossing om naar huis te gaan en 
het geld daar op te halen, de ander om de 
volgende keer het geld te mogen meenemen 
en dan te betalen. Dat is echt mooi. 

Kijken naar de kinderen en kijken naar je 
eigen handelen
Om de ontwikkeling van de kinderen 
te stimuleren is het belangrijk dat je de 
verschillende ontwikkelingsgebieden kent 
en ook weet waar de kinderen zijn in hun 
ontwikkeling. Je kijkt steeds per kind en 
per ontwikkelingsgebied naar wat ze nodig 
hebben en daar probeer je in het spel zo 
goed mogelijk bij aan te sluiten. Jolene en 
Renske kijken ook naar wat ze zelf kunnen 
veranderen in hun handelen. Reflecteren op 
je aanbod en je handelen en dit zo nodig 
aanpassen aan je groep is een belangrijke 
voorwaarde voor spelend leren. Steeds 
kijken wat je kan doen om de ontwikkeling te 
stimuleren. Kom gerust eens langs. De deur 
staat voor je open! 

Sarina is VVE-coördinator en leerkracht van groep 2-3 op OBS de Panda. De afgelopen 
jaren heeft Sarina gewerkt aan het realiseren van spel in het aanbod van groep 3. Nu er dit 
schooljaar, naast een groep 3, ook een combinatiegroep 2-3 is, wordt dit verder uitgebouwd. 

Welke plaats heeft spel in het aanbod van groep 3?
Vorig jaar was er al meer ruimte voor spel in het aanbod van groep 3. Er was een bouwhoek in 
de klas en we hadden K’nex, Kapla, klei en diverse gezelschapsspelletjes waarmee de kinderen 
regelmatig speelden. Wegen werd geoefend met een balansweegschaal en echte materialen. 
Ook opdrachten uit de rekenmethode rond meten werden handelend, in echte situaties ervaren. 
Soms was er ook een thema hoek bij het anker van Veilig leren lezen. Dit schooljaar breiden we 
dit verder uit, zowel in groep 3 als in 2-3. 

Waarom vinden jullie dit zo belangrijk?
Kinderen zijn als ze naar groep 3 gaan echt 
nog niet uitgespeeld. De spelontwikkeling 
loopt gewoon door na de leeftijd van 6 jaar. 
Ruimte geven aan deze doorlopende ontwik-
keling maakt dat de kwaliteit van het spel 
hoger wordt. Zo zie je in groep 3 echt coö-
peratief rollenspel ontstaan. Ook worden er 
prachtige bouwwerken gemaakt. Dat wat de 
kinderen geleerd hebben laten ze handelend 
zien in het spel. Die transfer naar het toepas-
sen van kennis is heel belangrijk. Daarbij biedt 
spel ruimte voor interactie wat weer stimule-
rend werkt voor de mondelinge taalontwik-
keling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Overigens past dit manipuleren, leren door te 
doen, eigenlijk ook beter bij de motorische 
ontwikkeling van de kinderen van groep 3. 
We zagen voorheen bijvoorbeeld dat veel 

kinderen verkrampt schreven. Het echte schrijven in schrijfschriftjes bieden we daarom nu pas 
vanaf januari aan. Tot die tijd werken we groot met verf, wasco, klei, zand ed. aan geletterdheid. 
De kleuters in groep 2-3 gaan hier heel natuurlijk in mee, mits er interesse voor is. 

Meer spel vraagt ook iets van je klassenmanagement, denk ik?
Een goed klassenmanagement en strakke planning is voorwaardelijk om ruimte voor spel te 
creëren. We werken in groep 2-3 de hele dag vooral in kleine groepjes, eigenlijk zoals we dat 
ook doen in de kleutergroepen. Daarnaast krijgen we ook veel hulp van de collega’s van groep 
1-2. De kleuters uit groep 2-3 gaan twee keer per dag met de groepen 1-2 mee naar buiten. Dat 
geeft mij en mijn collega dan ruimte om een leesinstructie te geven. Wanneer groep 3 buiten is 
heb ik tijd voor specifieke groep 2 activiteiten. Een aantal ochtenden is er ook nog ondersteuning 
door een onderwijsassistent. Die gaat dan stil lezen met een groepje en neemt de groep over 
als ik pauze heb. Door het efficiënt benutten van de beschikbare tijd en mensen is er, naast je 
instructies, meer tijd over voor spelend leren. 

Als ik het lokaal van 2-3 binnenloop lijkt het of ik een kleutergroep binnenloop.
Klopt. Zeker in groep 2-3 zie je de keuzes in het aanbod duidelijk terug in de inrichting van 
de groep. De kinderen, ook die van groep 3, hebben geen vaste tafel. De instructies worden 
gegeven aan de instructietafel en daarna gaan de kinderen aan een groepstafel of in een hoek 
aan de slag. Dit scheelt ruimte in het lokaal. Tijdens de Kinderboekenweek bijvoorbeeld werd er 
veel geschreven in de brievenbushoek. En in de piratenhoek deden kinderen ervaring op met het 
werken met plattegronden.

Wat is je advies aan collega’s die ook meer spel in groep 3 willen realiseren?
Het komt er vooral op neer dat je doet wat kinderen nodig hebben. Dat vraagt om het maken 
van keuzes in het programma. Overigens ligt ook bij ons de focus in groep 3 op het leren lezen 
en rekenen. Daar gaat nog altijd de meeste tijd in zitten. Echter, het besef dat er een alternatief 
is voor het verwerken aan tafel, biedt ruimte aan spel. We zoeken naar manieren om kinderen 
het geleerde handelend te laten ervaren en toepassen middels spel. Die mindset, samen met 
het geloof in de ontwikkeling van kinderen, geeft ontspanning. Kleine veranderingen hebben een 
groot effect!

Oktay Demirer, VVE en Onderbouw-
coördinator van de Lukasschool, vertelt 
over de stappen die er in de onderbouw 
genomen zijn naar aanleiding van de ana-
lyse van de VVE 0-meting aan het eind van 
het schooljaar 2015 – 2016. 
Oktay: “Uit de VVE 0-meting kwamen pun-
ten naar voren die gerichte- en school spe-
cifieke aandacht vroegen voor de komende 
schooljaren. Daarop zijn wij als team aan 
de slag gegaan met het onder de loep 
nemen van onze huidige visie en missie en 
het bepalen en vorm geven van een nieuwe 
visie en missie.” In een startbijeenkomst is 
het team aan de slag gegaan met dertig 
onderbouw gerelateerde uitspraken. Ieder 
teamlid selecteerde zijn of haar tien meest 
belangrijke uitspraken. De gekozen uitspra-
ken werden besproken en samen kwam 

men tot leidende visie-uitspraken voor de 
onderbouw. Oktay geeft aan: “Het was heel 
erg inspirerend. De betrokkenheid en eigen 
inbreng was enorm groot”. Aan het eind van 
de bijeenkomst stonden de volgende drie 
stellingen bovenaan: 
• Spelend leren door ervaren; 
• Ontdekken en probleem oplossen; 
•  Leren van elkaar en in interactie met 

anderen waarbij de leerkracht de zelf-
standigheid van kinderen stimuleert. 

Welke stappen heb jij en je onderbouwteam 
vervolgens genomen?
“De wensen van mijn team, maar ook de 
verbeterpunten die opgepakt moesten wor-
den, bleken niet haalbaar en toepasbaar 
binnen de huidige werkwijze en visie. Om 
deze reden hebben wij als team begelei-

ding gevraagd van Nicoline Stufkens (CED-
Groep) bij het uitwerken van een nieuwe 
visie en werkwijze. De begeleiding bestond 
uit 10 studiemiddagen verspreid over twee 
schooljaren. Dit gaf iedereen voldoende tijd 
en ruimte om de aangeboden theoretische 
informatie goed te verwerken, zichtbaar te 
maken in de eigen klas en in hun handelen.” 
In het eerste jaar is het team aan de slag 
gegaan met de inrichting van de klas-
sen, het creëren van verschillende spel- en 
educatieve hoeken met echte materialen 
en het samenstellen van themakisten. In 
het tweede jaar vond de verdieping plaats 
en werden er vanuit het team nieuwe aan-
dachtspunten ingebracht die verwerkt zijn in 
een bijgesteld plan van aanpak. De volgen-
de onderwerpen stonden het tweede jaar 
centraal: Vervolg rijke speel/leeromgeving, 

coöperatief leren, verwerking van de doelen 
in de thema-weekplanning en de uitvoering 
van een weektaak. Er vond ook begeleiding 
in de praktijk plaats met behulp van video-
coaching. De focus lag hierbij op de leer-
krachtvaardigheden rond het begeleiden 
van spel en interactie. Coaching on the job 
stelde Oktay in staat om, aan het eind van 
het begeleidingstraject, zelf video-coaching 
toe te passen in zijn onderbouwteam.  
 
Welke ontwikkelingen zag je bij het team?
Oktay ziet dat er meer inzicht is in het be-
lang van het verdiepen en verbreden van 
spel door mee te spelen met kleuters. Ook 
is er meer zicht op de denk- en belevings-
wereld van kleuters. Hij geeft daarbij aan 
dat goede observatie- en spelbegeleidings-
vaardigheden van de leraar een vereiste zijn. 
Oktay: “Ik merk dat de rol van leerkrachten 
verschuift van instructeur naar procesbege-
leider en ik moet eerlijk zeggen dat dit niet 
altijd gemakkelijk is. Daarom gaan wij dit 

schooljaar nog verder met video coaching- 
en begeleiding, zodat wij ons deze nieuwe 
rollen eigen kunnen maken.” 

Wat heeft het jou en je team opgeleverd?
”Om een breed en gefundeerd leerstof-
aanbod in een rijke omgeving te realise-
ren, aansluitend op onze nieuwe missie 
en visie, zijn een goede samenwerking en 
inzet de belangrijkste voorwaarden. Met 
trots mag ik aangeven dat dit bij mijn team 
helemaal gelukt is. De actieve en enthou-
siaste deelname aan dit traject heeft een 
geweldig teamproces opgeleverd. Wij heb-
ben de diverse taken onderling verdeeld 
en samen gewerkt aan een overzichtelijk 
thema-ontwerp, waarin SLO-leerdoelen, de 
tussendoelen van Kijk! en de verschillende 
vakken zoals taal (woordenschat), rekenen, 
motoriek, sociaal- emotioneel, tekenen en 
muziek zijn geïntegreerd. Hierin kan ieder-
een zijn/haar eigen bijdrage terugvinden en 
toelichten waar het nodig is.” 

Wat zijn de vervolgstappen t.a.v. het ontdek-
kend en spelend leren?
”In dit schooljaar ga ik verder met het 
begeleiden in de praktijk met behulp van 
video-coaching. Er zijn drie spelbegelei-
dingstechnieken / rollen waarin de leer-
krachten zich nog verder willen ontwikkelen: 
de speladviseur, spelbegeleider en mede-
speler. Ik maak 2 á 3 keer per schooljaar 
video-opnames. Deze opnames analyseer 
ik samen met mijn collega’s. Mijn persoon-
lijke doel is dat mijn collega’s op den duur 
ook video-opnames van elkaar maken en 
met elkaar analyseren. Daarnaast zijn wij 
bezig om onze kennis verder te verdiepen 
bijvoorbeeld rond het soort vragen die bij je 
spelrol passen.”
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