
Spee e el lp zi rmethodiek

inspireren

inleven interveniëren

De drie i’s van 
Speelpleziermethodiek

Drie dagelijks terugkerende speel-leerroutines
zorgen voor een goede balans tussen geleid, begeleid en vrij spel

1. Geleid spel

Demonstratiespel in de grote groep
In een rol, met of zonder pop, koppelt de 
volwassene thematische spelhandelingen 
aan nieuwe woorden. 

 Aansluitend pantomime spel 
 Volwassene en kinderen beelden, net alsof, 

de gedemonstreerde spelhandelingen uit. 
Kinderen ervaren zo lijfelijk de betekenis

 van de nieuwe woorden.

 2. Begeleid spel
     

Samen spelen in kleine groepjes in niveaus
     
De volwassen spelpartner prikkelt
de kinderen tot spelen en gesprek. 
Nieuwe woorden worden zo 
spontaan herhaald.

 

 

Niveau 1: Iedereen speelt dezelfde rol, 
kinderen èn volwassene. Met of zonder pop.

 

 Niveau 2: Ieder kiest en speelt zijn eigen rol.
 De volwassene begeleidt (in een rol) het spel. 

 
 Niveau 3: Kinderen spelen zelfstandig een vooraf zelfbedacht speelplan. 

De volwassene begeleidt de voor- en nabespreking.

 3. Niet begeleid spel 
 

Vrij spel 
 Elke dag is er gelegenheid voor vrij spel in de diverse 

speelhoeken. Vaak zie je dat kinderen hierbij de eerder 
gedemonstreerde en begeleide spelhandelingen imiteren, 
uitbreiden en verwoorden. De volwassene faciliteert, 

 observeert en verrijkt (waar nodig) kindvolgend het spel.
         
          

Download de uitgebreide video-instructie: 
Hoe te werken met Speelpleziermethodiek (kosten: € 1,80) 



Spee e el lp zi rmethodiek
biedt houvast en structuur om kinderen in

spelende interactie tot ontwikkeling te brengen

Trainers
Margot Wouterse-Schmitz is de ontwikkelaar, uitgever en trainer 
van Speelpleziermethodiek. Daarnaast verzorgt zij inspirerende en 
interactieve presentaties over spel en spelstimulering op congressen, 
scholen, opleidingen en kinderdagverblijven. 

Neem contact op met Margot via: 
info@speelpleziermethodiek.nl

Gecertificeerde Speelpleziertrainers van 
BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning en
Bazalt en HCO verzorgen graag bij u op locatie:

Invoering van het VVE-programma Speelplezier 
Maatwerk Speelpleziermethodiek
Interactieve Speelplezier Workshops

                   info: gerliebremmers@bco-onderwijsadvies.nl

                       en                  info: m.ebeli@hco.nl

Kijk ook eens op

www.speelpleziermethodiek.nl of 
www.speelplezier.tv 

en download de uitgebreide video-instructie: 
Hoe te werken met Speelpleziermethodiek

(kosten: € 1,80) 

Speelpleziermethodiek, 
dé basis voor spelend leren bij voor- en 
vroegschoolse educatie

Het VVE-programma Speelplezier is door het NJi 
erkend als een goed onderbouwd, volledig integraal 
programma. De speel-leerroutines voor spelstimulering 
(zie poster op achterzijde) worden aangevuld met 
Speelplezier tussendoortjes. Dit zijn korte, krachtige en 
steeds terugkerende spelactiviteiten, waarbij bewegingen of 
handelingen worden gekoppeld aan taal of rekenen. 

Een Speelplezier certificeringstraject bestaat uit 
trainingsbijeenkomsten, video-cursussen en begeleiding op 
de werkvloer.  Ter ondersteuning van de beroepskracht 
in de uitvoering van het programma Speelplezier, zijn 
speelplankaarten, weekplanningen, video-instructies, 
interactiekaarten en een kindvolgsysteem beschikbaar.

Maatwerk
In dreumes-, peuter- en kleutergroepen kan de methodiek 
ook op maat worden geïntegreerd binnen de eigen 
werkwijze. Speelpleziermethodiek wordt eveneens, 
aangepast aan de doelgroep, ingezet binnen het speciaal 
onderwijs. 

Speelplankaarten en video-instructies zijn verkrijgbaar in 
de webwinkel  www.speelpleziermethodiek.nl
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