
Spelend leren:  
een nieuwe impuls

Uitdagende hoeken, eigen schrijfproducten van de kleuters  
en zelf gemaakte knutsels die ingezet worden tijdens het spel.  
Op OBS De Leeuwerikhoeve wordt er sinds kort gewerkt aan  
de implementatie van de methode VVE-speelplezier. Omdat de 
vorige methode niet die broodnodige impuls gaf, wordt sinds  
kort met behulp van spelvormen de ontwikkeling van jonge  
kinderen gestimuleerd. We spraken met directeur Lars Berkhout 
en VVE-coördinator Voorschool Daniëlle Moormann.
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Spelend leren 
Je zou het niet zeggen, maar tot voor kort kende de 
onderbouw op deze school een overkill aan leerkracht- 
gestuurde doelen die naar het kind gezonden werden. 
Dit resulteerde in ongelukkige leerkrachten die een 
enorme werkdruk ervoeren en matig betrokken kleuters 
die niet meer nieuwsgierig waren. Tijd voor verandering.
 
Het onderbouwteam, de peuterleerplek ’t Leeuwerikje 
en kindercentrum Nina Dak onderzochten samen welke 
methodes beter aansluiten bij deze kinderen. De term 
‘spelend leren’ viel al snel. Maar dit container begrip 
moest met elkaar verkend worden: “Hoe ziet dit er dan 
uit, wat verstaan de teams eronder en hoe willen we  
dit vormgeven?”

Het kan ook anders
We verkennen hoe we in een moeilijkere context 
(lerarentekort), goed toekomstbestendig onderwijs 
kunnen verzorgen. Daniëlle Moormann: “In samen-
werking met Stichting Opera tion Education en met 
behulp van Het Onderwijsvragenboek spraken we  
over de inrichting van het huidige onderwijs op de 
school. Vragen als ‘waarom het jaarklassensysteem?’  
en ‘waarom de standaard lesmethodes?’ zijn door het 
team beantwoord en er is met elkaar nagedacht over 
mogelijke veranderingen in het huidige onderwijs-
systeem.” Het gevoel dat onderwijs ook anders 
vormg egeven kan worden, is iets dat duidelijk leeft  
bij dit schoolteam. 

Onderwijsadviseurs Mariëlle Ebeli en Joke Brans 
zorgden er tijdens verkennende gesprekken voor dat 
alle betrokkenen dezelfde taal spraken. Vanuit deze 
basis zijn er vervolgstappen gezet: gezamenlijke 
trainingen, brainstormsessies over de nieuwe structuur 
en de inrichting van de speelleeromgeving kregen een 
plek in het scholingsaanbod. Zo kent het gebouw 
bijvoorbeeld uitdagende hoeken waarin de betekenis-
volle lees- en schrijfactiviteiten zijn geïntegreerd.

Implementatiedip 
Terwijl de oude manier van lesgeven wordt losgelaten, 
hebben leerkrachten zich de nieuwe structuur nog niet 
eigen gemaakt. Dat zorgt voor de bekende ‘implemen-
tatiedip’. Leerkrachten en pedagogisch mede werkers 
hebben houvast en structuur nodig om uit deze dip te 
klimmen.

Het antwoord van Mariëlle en Joke: de opbouw van  
de trainingen aanpassen en meer handreikingen doen 
om het aanbod completer te maken. Zo verdwijnt  
de onrust en komt er weer energie vrij. De kracht  
van dit traject zit hem in de gegeven ruimte voor 
nieuwe patronen en de aandacht voor het hogere  
doel van onderwijs aan het jonge kind. Lars vult aan:  
“De gezamenlijke visie is hierbij leidend. Dit zorgt voor 
draagkracht en gedeeld eigenaarschap: de school-
leiding faciliteert en denkt mee.”

Vergroot rendement
Al sinds de start neemt de betrokkenheid van de 
kinderen enorm toe. Ze kunnen zich langer concen-
treren en hebben veel meer interactie. Niet alleen met 
elkaar, maar ook met de leerkracht en de speelleer-
materialen. Het rendement van het aanbod is groot. 

Eerst is het tijd om te werken aan de routines, te  
zorgen voor groei in het aanbod en het verder vorm-
geven van het onderwijsprogramma. Daarna kijken  
we naar de overgang van groep 2 naar groep 3 en  
de ontwikkel behoeften van deze kinderen. Nu is het 
zoeken naar een reële stap, passend in de tijd. En zoals 
Lars dit verwoordt: “We zitten midden in het proces. 
We zijn er nog niet, maar de eindbestemming is in 
zicht!” 

Joke Brans en Mariëlle Ebeli zijn Jonge Kind Specialist en Speelplezier- 
trainer bij HCO. Zij versterken als onderwijs adviseurs de rol van pedagogisch 
mede werkers, leerkrachten en directies. Joke en Mariëlle hebben elkaar 
gevonden en versterkt in het aanbod Spelend Leren. Mariëlles focus  
ligt op spel, spelend leren en spelbe geleiding. Joke is een echte speler.  
Zij combineert haar theaterervaring met haar onderwijs ervaring in haar 
werk als coach en trainer.
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