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Samenvatting:
Aanleiding onderzoek:
Dit rapport is het verslag van een onderzoek met als onderzoeksdomein “spelen”.
Daarin wordt spelen in het algemeen belicht, en buitenspel in het bijzonder.
De keuze voor dit onderzoeksonderwerp heeft verschillende aanleidingen:
 een ontbrekende teamvisie op spelen bij basisschool de Ceder
 onvoldoende kennis van en inzicht in speel(plein)wensen van kinderen en het
team maakt het lastig is om budget voor het speelplein verantwoord te besteden
 signalering van verveelde kinderen of kinderen die tijdens pauzes moeilijk tot
spelen komen
De beginsituatie op de Ceder leverde de volgende probleemstelling op:
 De mogelijkheden tot buitenspelen op de Ceder worden onvoldoende benut en
sluiten onvoldoende aan op de visie van het bestuur en de Ceder t.a.v. de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
 De mogelijkheden tot buitenspelen op de Ceder worden onvoldoende gezien als
instrument om (leer)achterstanden te helpen wegwerken resp. te voorkomen.
Gewenste situatie / lange termijndoel van het onderzoek:
Voor kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur is het creëren van een
krachtige, veilige en inspirerende speel/leeromgeving op de Ceder zeer gewenst. Dit
kan positief bijdragen aan het uitbannen van verveling, preventief aanpakken van het
ontstaan van (leer)achterstanden, preventief aanpakken van pestgedrag en
optimaliseren van concentratie bij leerlingen.
Een dergelijke leeromgeving kan mede door herinrichting van de speelplaatsen tot
stand komen. Voorwaarde is een breed gedragen visie van bestuur en team op
buitenspelen.
Doelen onderzoek (korte termijn):
 Onderzoeken of een “breed gedragen gedegen visie op buiten spelen van de
Ceder” haalbaar is, zodat er een kader ontstaat voor het ontwerp van een
kwalitatief goed ingerichte speelplaats.
 Onderzoeken in hoeverre het team de spelbeleving van kinderen op de
speelplaats kan beïnvloeden door het aanbieden van nieuw spelmateriaal en het
doen van spelsuggesties.
Deze onderzoeksdoelen zijn vertaald naar de onderzoeksvraag:
Wat kan het Cederteam op korte en lange termijn doen om kinderen op de
schoolspeelplaats meer en gevarieerder te laten spelen met als doel verveling of
pesten te voorkomen en de persoonlijke ontwikkeling en concentratie van leerlingen te
bevorderen?
Deze onderzoeksvraag heb ik in 15 deelonderzoeksvragen opgesplitst waarvan er 9
vanuit de literatuur beantwoord zouden kunnen worden. De andere 6 betreffen
deelvragen die door praktijkonderzoek moeten worden vastgesteld.
Literatuur:
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Veel pedagogen kennen een hoge waarde toe aan spelen voor kinderen vanwege de
bijdrage aan de lichamelijke, geestelijke, motorische, zintuiglijke, sociaal-emotionele
en cognitieve ontwikkeling, alsook voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn en van
voorstellingsvermogen. De Stichting Leerplan Ontwikkeling ziet spel als voorwaarde
om te groeien in de bewuste leeractiviteit.
De literatuur geeft het speelmateriaal, de speelbagage en de speelruimte aan als de 3
factoren die van groot belang zijn bij het prikkelen van het spelen bij kinderen.
Daarvan zijn het toevoegen van speelmateriaal en het vergroten van de speelbagage
doorgaans makkelijker te realiseren dan het aanpassen van de speelruimte.
Buitenlands onderzoek leert dat een groenere speelplek (t.o.v. een traditionele
speelplek ) in verschillende opzichten een aanzienlijke meerwaarde te bieden heeft:
- meer mogelijkheden tot sociale inclusie
- hogere speelkansen en speelmogelijkheden
- toename in betrokkenheid tot het milieu
- verbetering van schoolsuccessen
Onderzoeksmethoden:
Na de theoretische onderbouwing worden 6 onderzoeksfases beschreven en de 4
onderzoeksmethoden, die bij dit onderzoek zijn gebruikt: team enquête, leerling
enquête, experiment speelmateriaal en speelbagage, en interviews.
Onderzoeksgroep:
De enquêtes zijn afgenomen bij de leerkrachten (44% respons) en alle leerlingen van
de groepen 4 en 5. Bij het experiment waren eveneens de kinderen van groepen 4 en
5 betrokken. Bij de twee interviews zijn 3 ervaringsdeskundigen bevraagd.
Resultaten team enquête:
Alle ondervraagden vinden dat de onderwijsvisie weerspiegeld moet zijn in de
buitenruimte, maar dat deze bij de Ceder ontbreekt. Ook wordt spelen belangrijker
gevonden dan de school op dit moment uitdraagt. De ondervraagden zouden meer
ontwikkelings- en ervaringsgericht willen werken dan programmagericht. De
ondervraagden onderschrijven in meerderheid de speelvisie van W.J. Bladergroen.
De visies van E. Vermeer en P. Petersen komen op de 2e resp. op 3e plaats.
Alle ondervraagden vinden herinrichting van het speelplein wenselijk, met een
voorkeur voor speels en ontdekkende speelruimte met natuurlijke materialen.
De kinderen prefereren een kleurrijk speelterrein met veel speeltoestellen. Het
favoriete speelterrein van de leerkrachten komt bij de kinderen op de 2e tweede
plaats. Overige wensen van de leerkrachten zijn o.a.: gebruik van zones, betere
afscherming van het verkeer, hoogteverschillen met klimmogelijkheden, meer
afwisseling in ondergrond en groenbeplanting, speelplaats inzetten bij vakken (o.a.
biologie, gym, wiskunde, aardrijkskunde), aanleggen van schooltuin. Een
meerderheid acht externe hulp (bijv. een ontwerpbureau) wenselijk, evenals het
betrekken van kinderen, ouders en buurtbewoners bij het herinrichtingsproces van de
speelplaatsen.
T.a.v. speelbagage leven de volgende opvattingen en wensen:
- Een duidelijke afsprakenlijst voor de pleinwacht met positief geformuleerde regels
voor kinderen en gericht op verhoging van de spelvreugde.
- Het aanreiken van spelsuggestie door de volwassenen
- Onderzoeken van de mogelijkheden om groepsdoorbrekend buiten te spelen.
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- Aan beschikbaar speelmateriaal gaat de voorkeur uit naar: krijt, groot springtouw,
elastiek, softbal, set kaatsballen, diabolo en stelten.
Resultaten leerling enquête:
95% van de leerlingen vindt dat de speelpleinen toe zijn aan verandering. De voorkeur
gaat uit naar een kleurrijk speelterrein met de nadruk op speeltoestellen. Jongens
prefereren een speels ontdekkend speelterrein met natuurlijke materialen. De top 10:
kamp maken, voetbal, rolschaatsen, klimmen, tekenen, tikkertje, toneel, verstoppertje,
muziek luisteren en glijden. 29% van alle kinderen zeggen dat ze zich (bijna) nooit
vervelen, 26% doet dat juist (heel) vaak en 45% verveelt zich 61% van alle
ondervraagden zegt (bijna) nooit gepest worden, 10% wordt juist (heel) vaak gepest
en 29% wordt soms gepest.
Resultaten experiment:
Bij 25% van de kinderen neemt de spelvreugde in de 2e week toe t.o.v. de 1e, week
waarbij geen sprake was van nieuw speelmateriaal. Bij jongens ligt dit percentage
hoger (37%) dan bij de meisjes (17%). Bij 13% van de onderzoeksgroep (waarvan
15% meisjes en 10% jongens) is er sprake van een afname van de spelvreugde in de
2e week. Minder dan 1% van de totaal opgevoerde argumenten heeft betrekking op
het speelmateriaal. In 72% van alle argumenten is de speelactiviteit zelf de verklaring
van de spelbeleving. Omdat veel speelactiviteiten onlosmakelijk verbonden zijn aan
het materiaal (bal bij voetballen, touw bij touwtje springen) is het belang van het
materiaal voor de spelbeleving van de kinderen evident.
Bij 25% van de kinderen neemt de spelvreugde in de 3e week toe t.o.v. week 1 en/of
2. Ook hier scoren de jongens (28%) hoger dan de meisjes (23%). Bij 9% neemt de
spelvreugde in de 3e week af t.o.v. week 1 en/of 2 (meisjes 10 %, jongens 8%).
Resultaten interviews:
Aanbevelingen, advies en opmerkingen van ervaringsdeskundigen en experts o.a:
Herinrichting speelplein:
 Zorg eerst voor de financiële middelen, doe ideeën op bij andere scholen wat
betreft het werven van geld uit fondsen en subsidies
 Creëer betrokkenheid met de diverse partijen (bijvoorbeeld met nieuwsbrief en
informatieavond)
 Kijk vanuit het perspectief van een kind.
 Denk ook aan “Panna veldjes” en verkeerspleinen in het pleinontwerp
 Maak na afloop een onderhoud beheerplan voor het plein
Adviezen vanuit fysiotherapeutische invalshoek:
 Daag spel uit d.m.v. de juiste speelmaterialen (afhankelijk van leeftijd, maar ook
geslacht). Kies bij voorkeur stevige en basale speelmaterialen die ook nog wat aan
de fantasie van het kind overlaten.
 Daag spel uit door een aantrekkelijke speelruimte / buitenruimte te bieden
 Daag kinderen uit tot spel door spelletjes voor te doen. Kinderen spelen minder
buiten t.o.v. vroeger. Iemand moet de taak van het vroegere buurkind (die een spel
voordeed) overnemen.
 Ga met ouders in gesprek over het belang van spelen en buiten spelen voor de
ontwikkeling van kinderen. Maak ze ervan bewust dat ze hun eigen kind een hoop
onthouden als ze uit angst hun kind niet veilig leren omgaan met risico’s.
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Buiten spelen is van belang:
Voor ontwikkeling van zelfvertrouwen en zintuigen, voor het bevorderen van de eetlust
en de aanmaak van melatonine (voor het in slaap kunnen komen), vanwege het
kalmerende effect van de natuurlijke kleuren in de buitenruimte, vanwege het
bevorderen van gevoelens van tederheid (door het voelen van de wind), vanwege de
stimulerende werking van longen en hersenen, omdat het de concentratie bevordert (
bv door het luisteren naar vogels), omdat het gelegenheid biedt aan kinderen om
kattekwaad uit te halen en zich emotioneel te ontladen, omdat het mogelijkheid biedt
om te leren relativeren, en omdat de buitenwereld tegemoet komt aan de
exploratiedrang van kinderen
Conclusie en aanbevelingen:
Het experiment heeft aangetoond dat het aanbieden van speelmateriaal en het
vergroten van de speelbagage door het doen van spelsuggesties een positieve
invloed heeft op de spelbeleving van kinderen. Bij jongens is dit positieve effect groter
en het negatieve effect hiervan minder groot, in vergelijking met meisjes. Op korte
termijn herhaling met ander materiaal en andere spelsuggesties is dus zeker aan te
bevelen.
Een belangrijke conclusie is dat er een groot draagvlak is voor herinrichting van de
speelplaatsen. Speelvisie van het team, maar ook de wensen wat betreft speelruimte,
speelbagage en speelmateriaal zijn duidelijk in kaart gebracht. Vanuit de leerling
enquête zijn (naast de wensen wat betreft speelruimte, speelmateriaal en
speelbehoeften) is de frequentie verveling en pesten inzichtelijk geworden. Dit is in
feite de nulmeting. Het is aan te bevelen verveling en pesten te zijner tijd opnieuw in
kaart te brengen om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een afname op het
gebied van verveling en pesten.
Vanuit de literatuur maar ook vanuit de aanbevelingen en adviezen uit de interviews
zijn er veel aanwijzingen dat een goed ingerichte bij voorkeur groene speelplaats
bijdraagt in gevarieerder spel, meer ontwikkelingsmogelijkheden en een verbeterde
concentratie bij kinderen. Het is hieruit zeer aan te bevelen een externe organisatie
(zoals bijvoorbeeld stichting Springzaad) in te schakelen bij het herinrichtingsproces
van de speelplaatsen en alle wensen en opvattingen en aanbevelingen vanuit de
enquêtes en interviews hierin mee te nemen.
Tot slot:
Naast mijn eigen persoonlijke groei, heeft het onderzoek ertoe geleid dat er duidelijke
antwoorden zijn gekomen op de onderzoeksvragen. De korte termijndoelen zijn
gerealiseerd en de eerste aanzetten voor de realisatie van de lange termijndoelen zijn
inmiddels een feit. Er is met dit onderzoek een grote eerste stap gezet in het
realiseren van een krachtige, veilige en inspirerende speel/leeromgeving op de
speelplaatsen van de Ceder.

Masteronderzoek Dorothé Schimmer- Broere

7

Inleiding:
Dit rapport en het bijbehorende onderzoek heb ik, Dorothé Schimmer-Broere,
uitgevoerd voor basisschool de Ceder, een school binnen de stichting CPOV, in het
kader van het afstudeeronderzoek van de Master SEN Remedial Teacher van Fontys
OSO in Tilburg.
Sinds het behalen van mijn diploma lerares basisonderwijs en mijn diploma
jenaplanonderwijs in 1996, ben ik vrijwel ononderbroken betrokken geweest bij het
onderwijs. Na kort invalwerk verricht te hebben op een Jenaplan-Freinet school, ben
ik gaan werken op een ZMLK-school. Daar heb ik 7 jaar met volle overgave gewerkt
en veel geleerd. Tijdelijk heb ik deze baan gecombineerd met een baan in de
kinderdagopvang. Het kinderdagverblijf waar ik werkzaam was, werkte volgens de
ideeën van Reggio Emilia, een pedagogische visie afkomstig uit Italië, die uit gaat van
de “100” talen van een kind. Kenmerkend aan Reggio Emilia is de grote waarde die
gehecht wordt aan pedagogische kracht die uitgaat van de omgeving waarin het kind
zich bevind. Deze bagage en de speciaal onderwijservaring heb ik meegenomen
naar het reguliere basisonderwijs, waar ik inmiddels ook al 7 jaar werkzaam ben.
Sinds twee jaar ben ik mij serieuzer gaan richten op het specialistische werk dat bij
een rt-er hoort. Vandaar ook dat ik gekozen heb mij bij te scholen tot Master Special
Education Needs.
Protestants Christelijke basisschool de Ceder, waar ik al twee jaar als remedial
teacher werkzaam ben, is een prettige werkplek, met fijne collega’s. Dagelijks gaan
hier ruim 350 kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar school onder begeleiding van een
leerkrachtenteam dat open staat om de overwegend programmagerichte werkwijze
deels te vervangen voor meer ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs. De school
is gedurende dit schooljaar in dit proces begeleid het KPC. (Katholiek Pedagogisch
Centrum). Dit heeft geresulteerd in het helder krijgen van de onderwijsvisie van de
Ceder voor de komende jaren. Ook op bovenschools niveau zijn visie en missie van
het bestuur herschreven en bijgesteld aan de eisen van deze tijd. In de beleidstukken,
waarin de visie van de stichting CPOV beschreven wordt, is o.a. op te maken dat “een
krachtige leeromgeving” hoog in het vaandel staat. Dit onderzoek oogt een steentje bij
te dragen om de buitenruimte van de Ceder daadwerkelijk een “krachtige
leeromgeving” te laten worden.
Gezien mijn specialisatie op het gebied Jenaplanonderwijs en mijn werkervaring op
een Reggio Emilia kinderdagverblijf is de onderwerpkeuze voor dit onderzoek vrij
logisch. Eén van de 4 peilers waar het Jenaplanonderwijs op is gebaseerd, is
“spelen”. Zelf heb ik op de Jenaplanstagescholen en als moeder van 3 kinderen vaak
mogen ervaren welke kracht er schuilt achter “spelen”. Helaas wordt spelen nog al te
vaak afgedaan als een activiteit die aan het “echte werk” vooraf gaat. Ik ben blij dat ik
met dit onderzoek de mogelijkheid heb gekregen om het belang van spelen aan te
tonen en met wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen. Hoop hiermee, mensen te
inspireren en uit te dagen kinderen te laten leren op een manier die het beste aansluit
bij hun levensfase: n.l. spelenderwijs!
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Hoofdstuk 1: Aanleiding onderzoek en probleemstelling
1.1. Aanleiding van dit onderzoek
De totstandkoming van dit onderzoek over buitenspel heeft 4 aanleidingen. Na de
opsomming volgt een korte omschrijving per aanleiding:
1) De invulling van de functie “remedial teaching” op mijn werkplek.
2) Het gegeven dat een kleuterleerling tijdens buitenspelmomenten moeizaam tot
spel komt.
3) “Verveling” van kinderen tijdens buitenspelmomenten.
4) Het verantwoord kunnen besteden van het budget voor het schoolplein.
Ad 1)
Vanuit mijn rol als rt-er, merk ik op dat de invulling van de functie rt op mijn werkplek
veelal remediërend is van opzet. Als kinderen (leer)achterstanden opdoen, wordt de
rt-tijd ingezet om die (leer)achterstand op te heffen. Daar is op zich niets mis mee.
Manieren om het oplopen van (leer)achterstanden te voorkómen, worden gelukkig ook
ingezet. Bijvoorbeeld het aanschaffen van actuele methoden, maar ook het bijscholen
van het team is een preventieve manier. Zelf zou ik als rt-er nog een stapje verder
willen gaan in het aanwenden van preventieve manieren om het ontstaan van
(leer)achterstanden tegen te gaan. Zouden wij bijvoorbeeld meer uit onze kinderen
kunnen halen als we beter zouden aansluiten bij de natuurlijke manier waarop
kinderen leren, namelijk via spel? Zou het scheppen van krachtige leeromgevingen
(waaronder de buitenomgeving) mee kunnen helpen in het voorkomen dat
(leer)achterstanden ontstaan? Zou spel (met de vele ontwikkelingsgebieden die hierbij
terloops getraind worden) de sleutel kunnen zijn bij het tegengaan van
(leer)achterstanden?
Ad 2)
Eveneens vanuit mijn rol als rt-er heeft een collega mij eens de volgende vragen
voorgelegd: “Hoe komt het dat dit meisje uit mijn groep (met cluster 3 indicatie) tijdens
de buitenspelmomenten moeizaam tot spel komt?” “Wat zijn de oorzaken?” “Hoe
krijgen wij haar aan het spelen?” Deze vragen hebben mij ertoe aangezet de literatuur
over spelontwikkeling en buitenspelen erop na te slaan. Wat ik daarbij las, wekte mijn
interesse, met name het belang om als leerkracht kennis te hebben van de
spelontwikkeling en het belang van een krachtige en uitdagende speelruimte.
Ad 3)
Naast rt-er ben ik kartrekker van de werkgroep “speelplaats”. Opmerkingen van
collega’s over de situatie op de pleinen komen op deze manier bij mij terecht.
Collega’s constateren dat sommige kinderen moeizaam tot spel komen tijdens het
buitenspelen in de pauze. Daarnaast merkt men gedrag op, dat sterk doet lijken op
“verveling”. Deze signalen neem ik serieus en de mogelijkheid om onderzoek te
kunnen doen, wil ik graag hiervoor inzetten.
De uitdaging die ik daarmee aanga, is te zoeken naar mogelijkheden die ervoor
zorgen, dat kinderen zich niet vervelen of zelfs niet tot spel komen. Sterker nog:
Welke krachtige speel/leersituatie is tijdens deze informele speel/leertijd te creëren
zodat er sprake is van ontwikkeling op uiteenlopende ontwikkelingsgebieden?
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Ad 4)
De laatste aanleiding voor dit onderzoek over buitenspel komt voort uit de besteding
van het budget voor de speelplaatsen. Voor de speelplaatswerkgroep is het een
lastige klus om een budget voor het spelen op de pleinen verantwoord te besteden,
wanneer de visie van het team op “buiten spelen” onvoldoende bekend en transparant
is. Hetzelfde is te zeggen over de visie van team op de inrichting van de
speelplaatsen. Welk antwoord geeft het team op de vraag: “Wat is een goede
speelplaats?”
1.2 De huidige situatie:
In deze paragraaf begin ik met het belichten van de missie en visie m.b.t. buitenspel
van het bestuur en de school. Vervolgens plaats ik een opmerking die de beschreven
missies en visies in een realistischer perspectief plaatsen. Daarna beschrijf ik
concreet, per speelplaats, het beeld van het buitenspelaanbod op dit moment. Tot slot
leg ik relaties tussen de beschreven missies en visies m.b.t. buitenspel en de
uitwerking daarvan in het huidige buitenspelaanbod.
Visie van het bestuur:
Begin dit schooljaar heeft de werkgroep “strategisch beleid” in opdracht van het
bestuur processen in gang gezet die leiden tot een nieuw strategisch beleidsplan
2009-2013. Dit beleidsplan is nog vers van pers en daarin staat onder meer bij “Visie
van het CPOV” het volgende geschreven:
Krachtige leeromgeving
CPOV biedt kinderen de kans attitudes te ontwikkelen die hen in staat stellen tot een
levenslang leren. CPOV-scholen creëren daarom krachtige leeromgevingen waarin
leerlingen hun unieke talenten maximaal kunnen ontplooien in voor hen
betekenisvolle leersituaties. Deze leeromgevingen bieden de gelegenheid tot het
maken van eigen keuzes en het leren met en van elkaar.
Een vertaling van bovenstaande visie naar onze onderwijstaak:
Het is de taak van de schoolleiding op school te zorgen voor een krachtige leer- en
werkomgeving, een veilig en inspirerend leerklimaat. (concept strategisch plan 2009 2013, blz. 23)
Missie/ visie van de Ceder:
“De Ceder” is een middelgrote protestants christelijke basisschool waar uw kind in
een veilige omgeving een begin maakt met de ontplooiing tot een volwaardig mens.
Op een ontspannen en prettige manier leren de kinderen veel van een hecht
leerkrachtenteam en van elkaar.
Op “De Ceder” worden moderne onderwijsmethoden gebruikt en ook de computer
speelt een grote rol in ons onderwijs.
Bovenstaande tekst is een citaat uit de schoolgids van de Ceder (schooljaar
2009/2010) en geeft de missie van de school weer. In dezelfde schoolgids is op te
maken dat de school:
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kinderen ziet als het kostbaarste bezit van ouders en dat elk kind recht heeft op
een maximale persoonlijke ontplooiing.
zich tot doel stelt te streven naar een optimaal lichamelijk welzijn van kinderen.
is georganiseerd volgens het jaargroepensysteem bestaande uit ruim 350
leerlingen verdeeld over 15 groepen.
het belang van spelen in met name groep 1 benadrukt.
streeft naar onderwijs op maat en zich in dat kader heeft laten scholen tot een
BAS- gecertificeerde school. (“BAS” staat voor bouwen aan een adaptieve
school)

Dit cursusjaar is uitgetrokken, om in samenwerking met het KPC, het strategisch
beleidsplan van alle CPOV- scholen onder de loep te nemen. De eerste uitwerkingen
hiervan zijn merkbaar in de initiatieven om groepsdoorbrekend te werken en het
opstellen van verwerkingsopdrachten volgens het gedachtegoed van Howard Gardner
(Meervoudige Intelligentie).
Huidige buitenspelaanbod:
Dagelijks spelen ongeveer 350 kinderen buiten op de 4 speelplaatsen. De 4
kleutergroepen beschikken over een eigen plein (zie bijlage 1), hanteren eigen
speeltijden en streven ernaar met maximaal 2 kleutergroepen tegelijk buiten te spelen.
Alle overige groepen spelen op een ander moment buiten.

Plattegrond Ceder. www.cpov.nl 20 januari 2010

Speelplaats kleuters:
Op het kleuterplein, dat deels op het oosten en deels op het noorden ligt, staat een
schuurtje voor het losse buitenmateriaal. Daarnaast zijn er op dit plein 2 schommels,
een zandbak, een speelhuisje en een klim- en klautertoestel voorzien van glijbaan.
Gezien de ligging van het plein en de aanwezigheid van grote hoge bomen die veel
schaduw afgeven, is het er al gauw fris.
Speelplaats groep 3:
De twee groepen 3, spelen ten westen van het nieuwbouwgedeelte van het
hoofdgebouw (zie bijlage 1). De overige 3 zijden van deze speelplaats worden
begrensd door een hoog hek. Op dit plein bevindt zich één klimtoestel met
duikelstangen.
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Speelplaats groep 4 en 5:
De groepen 4 en 5 spelen op een apart plein (Cipresplein) tussen het hoofdgebouw
en de dependance (zie bijlage 1). De ruimte rondom deze noodlokalen is ruim. Alleen
langs de noord- en oostzijde hiervan mag gespeeld worden. De ruimtes ten zuiden en
westen van dit gebouw worden alleen gebruikt voor het stallen van fietsen.
Speelplaats groep 6,7,8:
De groepen 6,7 en 8 spelen op het buurtplein (ook wel rode plein genoemd) dat in
bruikleen is van de gemeente (zie bijlage 1). Dit plein ligt ten westen van het
oorspronkelijke hoofdgebouw en wordt aan de schoolkant begrensd door een hoog
hek. Rondom de buitenkant van dit plein liggen parkeerplaatsen, die in directe
verbinding staan met de daaromheen liggende weg. Op deze speelplaats staan 3
duikelstangen en in het midden is een verhoging (soort podium) met daarop
glijstangen die veel weg hebben van een modern kunstwerk. Ook zijn er aan de
buitenkant van dit plein groepjes zwerfkeien geplaatst. Sinds kort staat er een
betonnen blauwe tafeltennistafel op dit plein.
Op alle speelplaatsen zijn hoge, schaduwrijke bomen met lange steile stammen
aanwezig. Ook zijn op alle speelplaatsen knikkerpotjes aanwezig m.u.v. het
kleuterplein.
De ondergrond op alle speelplaatsen bestaat uitsluitend uit stenen of rubberen tegels
Tussen het kleuterplein en het Cipresplein ligt een braakliggend stukje grond.
werkgroepen:
De school heeft 4 leerkrachten aangesteld, die deel uit maken van de
speelplaatswerkgroep. Zij hebben gezorgd dat iedere groep 3 t/m 8 beschikt over een
bak met daarin los buitenspelmateriaal. Begin 2010 is er een blauw betonnen
tafeltennistafel geplaatst op het rode plein. Een clownskopbasket met 4 uitgangen is
besteld en wordt geleverd als de organisatie rond het plaatsen hiervan geregeld is.
De overblijfwerkgroep beschikt over een kast met daarin binnen- en buitenspeelgoed
uitsluitend bedoeld voor het overblijven.
Relatie tussen visie en buitenspelaanbod:
Op dit moment constateer ik, dat de visie omtrent het belang van spelen voor de
kleutergroepen zichtbaar is in het buitenspelaanbod. Daarentegen zie ik dat het
buitenspelaanbod vanaf groep 3 niet in overeenstemming is met de visie van de
school en het bestuur. Een bijna kaal betegeld plein met één speeltoestel voor ruim
50 kinderen biedt te weinig om te kunnen spreken van “onderwijs op maat”,
“maximale persoonlijke ontwikkeling” en “streven naar optimaal lichamelijk welzijn”.
Ook de visie van het bestuur om te zorgen voor een krachtige leer- en werkomgeving
is in deze speelsituatie nauwelijks te herkennen. Wel is er sprake van een veilig
leerklimaat, maar de vraag is of dit veilige leerklimaat ook inspirerend genoeg is. De
strekking van bovenstaande constateringen zijn ook van toepassing op het
buitenspelaanbod voor de groepen 4 t/m 8.
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1.3 Probleemstelling:
In de aanleidingen van mijn onderzoek (zie paragraaf 1.1.) en de beschrijving van de
huidige situatie (zie paragraaf 1.2.) wordt een probleemsituatie beschreven, die als
volgt is samen te vatten:
De mogelijkheden tot buitenspelen op de Ceder:
a) worden onvoldoende benut en sluiten onvoldoende aan op de visie van het
bestuur en de Ceder t.a.v. de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen
b) worden onvoldoende gezien als instrument om (leer)achterstanden te helpen
wegwerken / voorkomen
Ik wil onderzoek doen naar het buitenspel op de Ceder, waarbij ik te weten wil komen
welke mogelijkheden er zijn om kinderen aan het spelen te krijgen met als doel hen te
helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.
1.4 De gewenste situatie:
Voor alle betrokken partijen (kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur) is het
creëren van een krachtige, veilige en inspirerende speel/leeromgeving zeer gewenst.
Die leeromgeving kan d.m.v. onder andere herinrichting van de speelplaatsen tot
stand komen. Voorwaarde om te kunnen starten met het herinrichten is het opstellen
van een breed gedragen gedegen visie op buitenspelen.
Onder “gedegen visie” versta ik een visie die vanuit onderzoek en literatuur
onderbouwd is en tevens overeenkomt de formele standpunten van het team en het
bestuur. Het uiteindelijke doel wat met herinrichting beoogd wordt, is het doorbreken
van een negatieve spiraal in de informele speel/leersituatie. De “verveling” en “het niet
tot spel komen” worden opgeheven en getransformeerd tot boeiende en krachtige
speel/leerervaringen. Deze ervaringen komen ten goede aan alle kinderen van de
school. Kinderen kunnen op de speelplaats met het daarbij behorende spel ervarend
leren (Snoek, C. & Maier, R., 2003). Daarmee win je als school een aanzienlijk aantal
uur effectieve speel/leertijd. Indirect kun je stellen dat je op deze manier preventief te
werk gaat in het ontstaan van leerachterstanden op uiteenlopende
ontwikkelingsgebieden. Zeker als je de beweringen van talloze pedagogen ter harte
neemt. Zij laten ons inzien dat verscheidene ontwikkelingsgebieden tijdens het
(buiten)spelen worden aangesproken; zoals de zintuiglijke, motorische, emotionele,
sociale en de wiskundige ontwikkeling. Maar ook de taalontwikkeling, de ruimtelijke
oriëntatie en de natuurbeleving komen in buitenspel aan bod.
Bij het creëren van een krachtige speel/leerervaring voorkom je als team dat
“verveling” omslaat in plagen of misschien zelfs pesten. Tal van praktijksituaties
hebben namelijk aangetoond dat er een relatie is tussen pesterijen en het ontwerp
van de speelplaats. ( Dekeyser, P., 1998).
Een ander te verwachten gunstig neveneffect van het spelen in
een rijke
speel/leeromgeving is dat kinderen zich op een positieve manier hebben kunnen
ontladen en opladen, waardoor de kans op goede concentratie tijdens de formele
onderwijsleersituatie toeneemt. Buitenlands onderzoek leert ons, dat wanneer de
speelomgeving in de natuur is, er sprake is van een afname van stress en kinderen
zich beter kunnen concentreren. Daarnaast zijn er nog andere positieve indexcijfers
op het gebied van “wellness” geconstateerd (Maller, Pryor, Townsend, Brown and St.
Leger, 2005 website: www.childnature.ca 26 februari 2010)
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1.5 Doelstellingen:
Vanuit de omschrijving van de gewenste situatie (wat tevens het lange termijndoel is
van dit onderzoek) heb ik het volgende korte termijndoel geformuleerd:
Doelstelling van het onderzoek (korte termijn):
Met dit onderzoek wil ik te weten komen:
1. wat die “breed gedragen gedegen visie op buiten spelen van de Ceder” is,
zodat er een kader ontstaat voor de ontwerpfase om zo te komen tot de
realisatie van een kwalitatief goed ingerichte speelplaats.
2. in hoeverre je als team het spelbeleving van kinderen op het de speelplaats
kunt beïnvloeden door het doen van spelsuggesties.
Doelstelling van het onderzoek (lange termijn):
Het realiseren van een krachtige, veilige en inspirerende speel/leeromgeving op de
speelplaatsen met het oog op:
 uitbannen van verveling
 preventief aanpakken van ontstaan van (leer)achterstanden
 preventief aanpakken van pestgedrag
 optimaliseren van concentratie bij leerlingen
Doelstelling in voor mezelf:
Ondanks de drukke bezetting van collega’s, het team weten te enthousiasmeren en te
overtuigen van het belang van goed ingerichte speelplaatsen.
1.6 Onderzoeksvraag
Vanuit de eerder beschreven aanleidingen en de doelstellingen van dit onderzoek is
de volgende onderzoeksvraag op te stellen:
Wat kan het Cederteam op korte en lange termijn doen om kinderen op de
schoolspeelplaats meer en gevarieerder te laten spelen met als doel verveling of
pesten te voorkomen en de persoonlijke ontwikkeling en concentratie van
leerlingen te bevorderen?
1.7 Deelvragen
Graag wil ik antwoord krijgen op de onderstaande deelvragen om op die manier een
helder antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag (zie paragraaf 1.6.). De
deelvragen zijn in de tabel weergegeven en tevens onderverdeeld in 4 categorieën. In
de eerste twee categorieën (“Visie op (buiten) spelen” en “Stimuleren van (buiten)
spelen”) zijn alle deelvragen opgenomen die met behulp van literatuurstudie
beantwoord kunnen worden. In de laatste twee categorieën (“Visie (buiten) spelen van
het team” en “Stimuleren van (buiten) spelen van het team”) staan alle deelvragen die
vanuit de praktijk beantwoord kunnen worden. In hoofdstuk 3 zal ik verder ingaan op
de manier waarop ik denk antwoord te kunnen vinden op de deelvragen van categorie
3 en 4.
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1) Visie (buiten) spelen
a. Welke opvattingen van onderwijspedagogen over “spelen” zijn er in de literatuur
te vinden?
b. Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen?
c. Welke fases in de spelontwikkeling zijn te onderscheiden?
d. In hoeverre is er sprake van een meerwaarde van buitenspel t.o.v. het binnen
spelen?
2) Stimuleren van (buiten) spelen
a. Wat is er in de literatuur te lezen over het stimuleren van buiten spelen bij
kinderen?
b. Welke mogelijkheden zijn er om kinderen tijdens buitenspelen aan het spelen te
krijgen?
c. Met welke factoren dient de school bij het herinrichten van de speelplaatsen
rekening te houden om inclusief onderwijs te waarborgen?
d. Aan welke criteria moet (volgens de literatuur of volgens experts) een goede
speelplaats voldoen?
e. Welke trends in binnen- en buitenland zijn er op het gebied van herinrichting van
speelplaatsen in zwang?
3) Visie (buiten) spelen van het team
a. Welke opvattingen over “spelen in het algemeen” en “buiten spelen in het
bijzonder” leven er in het Cederteam?
b. Wat is de breed gedragen gedegen visie op (buiten)spelen van het cederteam?
4) Stimuleren van (buiten)spelen in de praktijk
a. Welk type speelterrein trekt de kinderen van de Ceder (groep 4/5) het meest?
b. Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team kiest de
speelbagage van kinderen te vergroten, door het doen van spelsuggesties.
c. Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team ervoor
zorgt dat er meer speelmaterialen beschikbaar zijn?
d. Welke aanbevelingen van experts / ervaringsdeskundigen m.b.t. het stimuleren
van (buiten) spelen zijn zinvol om mee te nemen in toekomstige plannen?
1.8 Verwachtingen van het onderzoek
Mijn verwachtingen van dit onderzoek zijn dat ik de korte termijndoelen en mijn
persoonlijke leerdoel, zoals omschreven in paragraaf 1.5 weet te behalen. Het zou
prachtig zijn als door dit onderzoek bijvoorbeeld het thema van het grote project voor
volgend cursusjaar “spelen” zou kunnen zijn. Dit zou een mooie gelegenheid bieden
om onder schooltijd kinderen te laten participeren in het ontwerpen van hun eigen
speelomgeving. Maar ik ben al heel blij als is het merendeel van het team enthousiast
weet te krijgen zich in te zetten voor de voorwaardenscheppende speel/leersituaties.
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Hoofdstuk 2: Theoretische onderbouwing
Dit hoofdstuk vormt de theoretisch onderbouwing van mijn onderzoek over
(buiten)spel. In dit hoofdstuk zal ik via literatuur, artikelen en websites komen tot de
antwoorden op de deelvragen die in de tabel van de vorige paragraaf (blok 1 en 2)
staan weergegeven. Deze deelvragen vormen de leidraad voor mijn verkenning:
In paragraaf 2.2 zal ik beginnen met het toelichten van de begrippen “spel” en
“buitenspel”. In paragraaf 2.3 zal ingegaan worden op de visie van (buiten) spelen
(deelvragen 1a, 1b en 1d). Vervolgens zal de spelontwikkeling behandeld worden in
paragraaf 2.4 (deelvraag 1c). Hoe deze spelontwikkeling bevorderd kan worden is te
lezen in paragraaf 2.5 ( deelvragen 2a,2b,2d,2 e, 2f, 2g). De laatste twee paragrafen
van dit hoofdstuk wil ik wijden aan inclusie (deelvraag 2c) en kinderparticipatie bij
speelplaatsen.( deelvragen 2a,2b,2d,2 e, 2f, 2g) . Maar eerst een korte beschrijving
van mijn werkwijze en de manier waarop ik de bronnen geselecteerd heb.
2.1 Werkwijze en selectie informatie
Mijn werkwijze was al volgt:
1)
zoeken van literatuur, artikelen en websites over (buiten) spelen en stimuleren
daarvan
2)
scannen en selecteren van de informatie/ literatuur op bruikbaarheid
3)
geselecteerde literatuur gelezen en op hoofdlijnen onderstreept
4)
Informatie uit de hoofdlijnen gekoppeld aan de deelvragen van categorie 1 & 2.
Mijn selectiecriterium was daarbij als volgt:

De bruikbaarheid van de informatie / literatuur voor het beantwoorden van de
deelvragen van categorie 1 en 2.
2.2 Begrippen
Vanuit het Kramers handwoordenboek worden voor spel en buitenspel o.a. de
volgende beschrijvingen gegeven:
Spel:
1. bezigheid ter ontspanning of vermaak, veelal als wedstrijd volgens bepaalde
regels
2. de benodigdheden voor een spel
3. niet ernstige bezigheid
4. het op speels aandoende wijze bewegen (het spel van wind in je haar)
5. uitvoering van acteurs, musici en bepaalde sportlieden (bij balspelen)
6. sportmanifestatie
7. kermistent
Buitenspel:
1. benaming voor een spelsituatie die zich bij hockey, voetbal, rugby en ijshockey
kan voordoen……..(buiten spel staan)
2. spel dat buiten wordt gespeeld
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De taalkundige omschrijving 1 en 5 dekken deels de lading bij wat er in dit onderzoek
onder spel verstaan wordt. In de nu volgende paragraaf zal vanuit een pedagogische
invalshoek een beschrijving gegeven worden op het begrip “spel”. In dit onderzoek
wordt bij “buitenspel” de tweede omschrijving bedoeld.
2.3 Visie op (buiten) spelen
In de loop van de geschiedenis zijn er al heel wat pedagogen geweest die hun visie
op spelen hebben opgeschreven. Opvallend is de waarde die ze hechten aan spel
voor de ontwikkeling van het kind (Dit met uitzondering op de zienswijze van o.a.
Hetzer). De accenten die gelegd worden verschillen. In het onderstaande overzicht is
beknopt weergegeven hoe deze pedagogen en psychoanalytici tegen spel aankijken.
In de laatste rij van deze tabel is te zien welke specifieke ontwikkelingsgebieden met
buitenspel worden aangesproken. De inhoud van onderstaande tabel zijn citaten (op
visie van Hetzer en Caminada na) uit het boek “Speciale spelbegeleiding” van N.
Bosche e.a..
C. Bühler
(1928)

Bij spel ligt het accent op sensomotoriek, de wisselwerking tussen
waarneming en motoriek. Doel van het spelen is de bevrediging van de
“Funktionslust” van het kind. Hij beleeft plezier en genot aan het in de weer
zijn. Heel speciaal geniet hij ervan zichzelf door zijn beweging te ervaren als
veroorzaker van gebeurtenissen.

S. Freud
(1933)

Het algemene doel van het spel is het bevredigen van een behoefte die in
werkelijkheid niet bevredigd kan worden.

E. Vermeer
(1955)

Spel is dé manier voor het kind om de wereld te ervaren en te onderzoeken.
Door het spel wordt de wereld geïntroduceerd bij het kind. Het spelen bij het
kind heeft geen doel op zich en het is niet gericht op een bepaalde prestatie.
Het spel is daarom in zich belangrijk en op zichzelf staand.

W.J.
Bladergroen
(1957)

Spel is zelfontplooiing en belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling. Het kind verkent in het spel de wereld en zichzelf en leert
beiden te begrijpen. Spel is een voorwaarde voor ontwikkeling. Speelgoed,
speelruimte en speelkameraadjes zijn daarbij belangrijke zaken. Aspecten die
o.a. aan bod komen in haar theorie zijn: door te bewegen worden allerlei
functies geoefend en waargenomen, het kind leert taal te gebruiken, kinderen
leren samenspelen.

J. Piaget (1962)

Bij spel ligt de nadruk op cognitieve processen. Bij deze cognitieve
processen gaat het om hetgeen er gebeurt bij het opnemen, verwerken en
gebruiken van informatie. Hierbij kan het ook gaan om kennis over jezelf. Het
spelen staat in dienst van de verstandelijke ontwikkeling. De
spelontwikkeling verloopt in fasen.

E. Erikson
(1974)/ A. Freud
(1965)

Door middel van spel kunnen ervaringen en belevenissen worden verwerkt.
Er treedt in het spel een herhaling op van die gebeurtenissen. Dit geldt zowel
voor aangename als voor onaangename gebeurtenissen. Maar met name de
verwerking van onaangename gebeurtenissen speelt en belangrijke rol in de
theorie. Angsten kunnen door middel van spel “uitgespeeld” en verwerkt
worden. Het “zich uitspelen” werkt als het ware genezend.

L.S. Vigotsky
(1982) en D.B.
El’Konin
(Van Parreren,
1982)

Beide pedagogen zien spel als een sociaal verschijnsel, waardoor het kind
ingroeit in de maatschappij van de volwassenen. Zij richten zich met name op
het rollenspel. Doordat kinderen zich verplaatsen in een rol, leren ze allerlei
maatschappelijke waarden en normen. Spel draagt bij tot de
volwassenwording van het kind.
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P. Petersen
(Both, 1983)

Peter Petersen onderscheid 4 grondvormen van menselijk verkeer: spel,
gesprek, werk en viering. In de Jenaplanschool krijgt spel een belangrijke
plaats. Spel is een typisch menselijke wijze van omgaan met de werkelijkheid.
Hiermee wordt spel niet langer opgeval als een activiteit die aan “echt werken”
voorafgaat. Door spel leren kinderen cognitief, sociaal, emotioneel en
motorisch.

Hetzer? (jaartal
onbekend)

Spel op zichzelf is doelloos, ofschoon het aan alle mogelijke doelstellingen
dienstbaar gemaakt kan worden. De beleving van de ongedwongen en toch
geordende bezigheid bij het spel is belangrijker dan kleinzielige
opvoedingsdoeleinden die men ten onrechte door het spel nastreeft. Weg met
alle overwegingen over het nut van spel! (Dekeyser, P. 1998)

G. Caminada (2005)
&Y.Leenders (1996)

Buiten spelen is goed voor zintuiglijke, motorische, taal-, wiskundige,
emotionele ontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie en natuurbeleving.

Interessant om hier te vermelden is de visie van de Stichting Leerplan Ontwikkeling
(http://www.slo.nl/downloads/archief/Spel_deel_1.../download ).

Zij hecht in haar theoretische uitgangpunten van spel en spelontwikkeling voor het
ZML grote waarde aan spelactiviteiten. Zij ziet het verbeteren van de spelontwikkeling
als de eerste en noodzakelijk kernactiviteit in de Basisontwikkeling; spel schept een
belangrijke voorwaarde om in te groeien in de bewuste leeractiviteit. Daarnaast draagt
de spelontwikkeling bij aan het wegnemen van emotionele belemmeringen bij zeer
moeilijk lerende kinderen. Spel wordt gezien als krachtig instrument t.b.v. de
zintuiglijke, motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Daarnaast is
het van grote betekenis voor het zelfbewustzijn en voorstellingsvermogen.
Caminada (2005) stelt dat kinderen met buitenspel andere mogelijkheden krijgen tot
spel dan thuis of in de klas en dat daarmee ook andere ontwikkelingsgebieden
aangesproken worden. Dit omdat de ruimte buiten veel minder is afgebakend en er
minder eisen gesteld worden aan geluid, rommel en wisseling van activiteit. Caminada
stelt dat buiten spelen is goed voor zintuiglijke, motorische, taal-, wiskundige,
emotionele ontwikkeling en ruimtelijke oriëntatie en natuurbeleving.
Ook Tovey (2007) ziet grote ontwikkelingsmogelijkheden in buitenspel, mits dit
buitenspel ook echt uitdagend buitenspel is en bij voorkeur in een zo groen mogelijke
omgeving. Tovey (2007) vat in haar boek “Playing outdoors” onder het kopje “Why
outdoor play?” samen wat de meerwaarde van uitdagend buitenspel is t.o.v. het
spelen binnen:










ruimte en vrijheid om dingen uit te proberen
een omgeving waarin kan worden gehandeld, veranderd en omgevormd
een dynamische, steeds veranderende omgeving die uitnodigt tot exploratie,
nieuwsgierigheid en verwondering
een veelzijdig zintuiglijke ervaring met heel het lijf
ruimte om materialen te combineren op een manier die uitdagend is en
problematisch
mogelijkheid om verbindingen te maken in hun leren
een rijke context voor mysterie en “wat als” denken
ruimte om te navigeren en te onderhandelen over de sociale wereld van mensen,
vriendschappen, ervaring onenigheid/conflicten met leeftijdsgenoten op te lossen
gelegenheid voor vrolijk en duizelig spel
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mogelijkheden voor meesterschap door de bereidheid om risico’s in te schatten en
te nemen
een breed scala van bewegingsmogelijkheden die essentieel zijn voor het leren
ervaring van de natuurlijke wereld en het begrip van hun eigen plaats hier binnen
mogelijkheden voor het leren op alle gebieden van het curriculum. Bepaalde
leerprocessen kunnen alleen buiten geleerd worden.

Tovey (2007) zet ons in haar boek aan het denken over hoe wij de speelplekken voor
onze kinderen hebben ingericht (als die al aanwezig zijn) en of de nadruk die we
leggen op veiligheid wel voldoende recht doet aan het kind en zijn ontwikkeling.
2.4 De spelontwikkeling
Er zijn talloze beschrijvingen van de spelontwikkeling gemaakt. Karl Groos (1899),
Charlotte Bühler (1928) en F.J.J. Buytendijk (1932) waren de eerste wetenschappers
die vanuit spelobservaties (zowel kinderen als volwassenen) een spelindeling
maakten. Bühler beschreef de eerste spelontwikkeling door een koppeling te maken
tussen spelindeling en een leeftijdsfase. Piaget en vele anderen 1 bouwden hun
beschrijving v.d. spelontwikkeling hierop voort. Soms werd de spelontwikkeling
gekoppeld aan een ander specifiek ontwikkelingsgebied, zoals de cognitieve
ontwikkeling (Piaget), persoonlijkheidsontwikkeling (Erikson en Vermeer) of de sociale
ontwikkeling (Parten, 1932).
Van der Poel & Blokhuis (2009) hebben de meest relevante en praktisch toepasbare
beschrijvingen van de spelontwikkeling herschreven tot een geïntegreerd
spelontwikkeling overzicht (zie onderstaande tabel)2. Zij benadrukken dat de
aangegeven leeftijden opgevat moeten worden als gemiddelde leeftijden. Dit houdt in
dat sommige kinderen op een vroegere leeftijd al bepaald speltype laat zien en dat het
niet direct zorgwekkend is als kinderen iets later een bepaalde spelfase bereiken.
Spelfase
1. Simpel
manipuleren/

leeftijd
vanaf ca.:
3-4
maanden

steeds opnieuw
(laten) bewegen van voorwerpen of (delen van) het
eigen lichaam.
( rammelen met een rammelaar, bewust geluidjes
maken)
het spelen met vormloze materialen als zand en water.
(het trappelen met de voetjes of met de handjes in het
water slaan zodat het spettert)

sensopathisch
spel
2. Spelend
combineren

voorbeeld

9 maanden

het kind combineert verschillende (speel)materialen ( blokken in en uit de doos doen, actiereactiemateriaal)

13
maanden

het kind combineert en gebruikt het materiaal waarvoor
het eigenlijk is bedoeld (auto wordt in de garage
geplaatst, de pop in het ledikantje., Een verbeeldende
manier van spelen ontbreekt nog. Zo zal het kind

3. Functioneel spel

1

Vermeer (1955), Erikson (1963), Löwe (1977), Fein (1975), Largo en Howard (1979), Belsky en Most (1981), McCune-Nicolich
(1981) en van Ungerer en Sigman (1981).
2
De spelontwikkeling volgens Parten is hierin niet opgenomen, maar kan apart gebruikt worden om de mate van samenspel te
observeren, mits bepaalde kanttekeningen worden meegewogen.

Masteronderzoek Dorothé Schimmer- Broere

19

bijvoorbeeld een kopje naar de mond brengen zonder
daarbij de gebruikelijke slurp geluiden te laten horen.

4. Symbolische spel
a) doen-alsof
handelingen gericht op
zichzelf
b) doen-alsof
handelingen gericht op
een ander
c) meer gedetailleerde
doen-alsof
handelingen gericht op
een ander
d) meer opeenvolgende
doen-alsof
handelingen gericht op
een ander

18
maanden

Het kind speelt met realistisch materiaal eigen
handelingen / ervaringen in een gebruikelijke context in
het spel uit. Bijvoorbeeld: het kind doet alsof hij eet of
slaapt.

20
maanden

Het kind speelt handelingen van anderen in het spel
na. Bijvoorbeeld het kind voedt de pop of een
volwassene.

22-30
maanden

Deze fase lijkt veel op de voorgaande. Er wordt meer
materiaal betrokken in het spel en het materiaal wordt
meer geordend. (Bordjes op elkaar, bekers naast
elkaar.

30-36
maanden

Het kind speelt nu ook de minder voorkomende
situaties na (prettig of juist onprettig) en hanteert
daarbij een opeenvolgende handelingen. Bijvoorbeeld:
(beslag roeren, cake bakken, cake serveren, cake
opeten).

e) doen-alsof
handelingen
uitgevoerd door een
ander

36
maanden

f) doen-alsof
handelingen met
substitutie

3 - 3,5 jaar

g) doen-alsof

3,5 jaar

5. Fantasie/rollenspel en
constructiespel

3,5 - 4 jaar
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De ander (de pop) krijgt een actievere rol. Het kind
speelt eigen situaties na, maar kan de afloop
verwisselen door eigen fantasie. Voorbeeld: De pop eet
haar bordje leeg. Het kind speelt in deze fase nog niet
samen met anderen (wel kan sprake zijn van parallel
spel)
Kenmerkend aan deze fase is dat het kind voor het
eerst materiaal een andere betekenis kan geven dan
waar het voor bedoeld is. Materiaal wordt aangepast
aan het spel. Voorbeeld: een tennisbal wordt gebruikt
als appel.
In deze fase worden tot voorheen losse handelingen
aaneengeregen tot betekenisvolle opeenvolgingen.
Bijvoorbeeld: de pop is ziek, de dokter komt, pop moet
naar het ziekenhuis, pop krijgt prik, pop wordt beter.
In deze fase wordt de fantasie van het kind leidraad
voor het spelverloop. De inhoud van het spel wordt
steeds meer uitgewerkt en het kind hanteert de taal om
speelscènes neer te zetten. De voorbereiding van het
spel, is onderdeel van het spel geworden. Bijvoorbeeld
het klaarleggen van de spullen die nodig zijn bij
kappertje spelen. Het kind kan meerdere rollen
aannemen, poppen voeren een eigen script en het kind
kan uit het spel stappen. Het kind wordt naarmate hij
ouder wordt steeds minder afhankelijk van de
speelomgeving en het speelmateriaal om zijn spel neer
te zetten. Het 5-jarige kind speelt bijvoorbeeld
winkeltje, zonder dat de omgeving op een winkel lijkt.
Dit noemen Westby (1991) decontextualisatie. In deze
fase kan het kind echt gaan samenspelen (coöperatief
en supplementair). Rollen worden verdeeld en
20

6. Spel met regels

6 jaar

afspraken worden gemaakt over wie wat zegt en
wanneer. Er vindt een verschuiving plaats qua
spelinhoud. De dagelijkse ervaringen worden steeds
meer vervangen door wensvullende karakters zoals
prinsessen en ridders.
Tijdens deze fase zien we ook het constructiespel
opkomen. Het bouwen, tekenen, knutselen en al het
andere spel waarbij iets gemaakt wordt, hoort tot dit
type spel.
Deze spelsoort kenmerkt zich doordat het kind het spel
met iets (bijvoorbeeld de computer) of iemand speelt
en dat er een competitief element in zit. Te denken valt
aan tikkertje, voetbal, gezelschapspelen, maar ook
computerspelletjes vallen hieronder.

Na het 6e levensjaar zullen kinderen alle bovenstaande spelvormen verdiepen. Zo is
het fantasiespel rond het 7e levensjaar erg populair maar verdwijnt langzaam tot het in
de puberteit geheel verdwenen en vervangen is door dagdromen. Door Vygotsky werd
dit dagdromen ook wel aangeduid als geïnternaliseerd fantasiespel.

2.5 Stimuleren van buitenspel
Het belang van (buiten)spelen voor de ontwikkeling van kinderen werd door Tovey en
Caminada al duidelijk gemaakt (zie paragraaf 2.3). Uit pedagogisch oogpunt is het
zinvol te weten hoe je buitenspel kunt stimuleren op het moment dat kinderen
moeizaam tot buitenspel komen.
Kennis van de spelontwikkeling, zoals omschreven in de voorgaande paragraaf, is
van onschatbare waarde als het gaat om het stimuleren van spel / buitenspel. Zo weet
je bijvoorbeeld dat spel met regels voor enkele kleuters best aangeboden kan worden,
maar dat er ook kleuters zullen zijn waarbij dit nog te hoog gegrepen zal zijn en er
beter ingezet kan worden op het stimuleren van eenvoudigere spelvormen. Ook zegt
ons dat de spelontwikkeling niet voltooid is na het 6e levensjaar, maar dat de
aanwezige spelvormen zich steeds verder gaan verfijnen.
Naast deze kennis over de spelontwikkeling, zijn andere aspecten van belang als het
gaat om het stimuleren van spel of buitenspel. Met name Dekeyser (1998) maar ook
Snoek en Maier (2004) en tal van organisaties die zich bezig houden met buitenspel
van kinderen (waaronder Stichting Speelruimte) zijn van mening dat de drie
onderstaande facetten van groot belang zijn bij het stimuleren van buitenspel.
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Buitenspel stimuleren / intensiveren door:
1. Speelmateriaal:

2. Speelbagage:

3. Speelruimte:





 Aanwezigheid van
speelzones voor
specifieke spelsoorten.
 Mogelijkheid tot alle
spelsoorten
 Balans veiligheid /
uitdaging
 Balans intimiteit / avontuur
 Balans structuur / vrijheid
 Balans overzicht van
leerkracht / beschutte
plekjes voor de kinderen
 Is toegankelijk voor alle
kinderen




los materiaal
aanbieden
vast materiaal
aanbieden
kosteloos materiaal
aanbieden





spelrepertoire
vergroten
sociale competenties
van kinderen
verbeteren
rol van de pleinwacht
verduidelijken
speelplaatsregels

Speelmateriaal:
Een vrij eenvoudige manier om buitenspel te stimuleren is door te variëren in het
aanbod op speelmateriaal. Voorbeelden van losse materialen zijn skateborden,
ballen, hoepels, maar ook groter materiaal zoals karren, fietsen, losse klimrekken
vallen hieronder . Bij vast materiaal worden die materialen bedoeld, die na schooltijd
ook op het terrein aanwezig zijn (schommels, duikelstangen, glijbaan, wippen).
Dikwijls spelen kinderen eindeloos met kosteloos materiaal. Je kunt hierbij denken
aan kleden, autobanden, dozen, kussens, verkleedkleren.
Speelbagage:
Ook het stimuleren van buitenspel d.m.v. het aanpakken van de speelbagage is
binnen korte termijn te realiseren. Bij speelbagage wordt niet alleen het
speelrepertoire bedoeld dat kinderen tot hun beschikking hebben, maar de sociale
competentie van kinderen, de rol die de pleinwacht heeft en de regels die gelden op
het speelplein.
Onder spelrepertoire wordt het aantal spelletjes bedoeld die de gebruikers van de
speelplaats kennen. De mate waarin kinderen zelf in staat zijn oplossingen te
bedenken bij conflicten is een voorbeeld van wat er onder sociale competentie
verstaan wordt. Vaak vervult de pleinwacht de rol van een surveillant. Dat de
pleinwacht ook de rol van spelobservator of spelstimulator kan innemen is voor velen
minder voor de hand liggend. Het meespelen van de toezichthouder of positieve
uitlatingen over de speelkwaliteit van de kinderen zijn voorbeelden om buitenspel te
stimuleren. Regels zijn nodig daar waar mensen samen zijn, dus ook op een
speelplaats. Maar hoe zijn deze regels geformuleerd en is er bij elk verbod duidelijk te
maken waarom het verboden worden?
Speelruimte:
Een stimulerende maatregel voor het buitenspelen die langere tijd in beslag neemt om
te realiseren, is het herinrichten van je speelplaats. Wanneer hiertoe besloten wordt,
is het van belang te zorgen dat de speelruimte overzichtelijk is ingericht. Dat kinderen
als het ware door de speelruimte te scannen, direct duidelijk is waar welke
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spelvormen goed gespeeld kunnen worden. Het hanteren van zones (afgebakende
stukje speelterrein) is hierbij zeer wenselijk. Een goede speelruimte biedt
mogelijkheden voor alle spelsoorten. Dekeyser (1998) onderscheidt 7 spelsoorten:








Sociaal spel (samen-zijn)
Receptief spel (genieten)
Fantasiespel (doen alsof)
Constructiespel (verandering aan omgeving)
Uitdagingsspel (kunnen-durven)
Herhalend spel
Regelspel (winnaar-verliezer)

Bevindingen van uitgebreid survey-onderzoek (van Johan Meire en anderen) bij 6 t/m
14 jarigen naar het (buiten)speelgedrag in Vlaanderen anno 2008 zijn hierin
interessant om te noemen. (Zie website: www.k-s.be/node/153 ) Dit onderzoek beoogt
relaties te leggen tussen (on)beschikbaarheid van bespeelbare ruimte, de mate van
buitenspelen en de gevolgen daarvan op de fysieke, sociale, psychische en
emotionele ontwikkeling van de Vlaamse kinderen en jongeren. In het
syntheserapport van het onderzoek worden de duidelijkste conclusies beschreven en
aanbevelingen gedaan naar gemeenten in hun verantwoordelijkheid wat betreft
buitenspeelplekken en het inrichten daarvan.
Belangrijkste conclusie: vanaf 1983 t/m 2008 is het buitenspelen in Vlaanderen sterk
afgenomen. Dit geldt voor alle leeftijden zowel voor jongens als voor meisjes. Binnen
deze algemene constatering zijn er twee accenten te leggen: de creatieve spelvormen
(fantasiespel en constructiespel) zijn het meest onderhevig aan deze daling en het
gebruik van bos en weide loopt het sterkst terug. Om creatieve spelvormen te
prikkelen staan in de aanbevelingen naar gemeenten o.a. “het aanbrengen van
groenstroken” genoemd. Ook wordt er in dit onderzoeksrapport verwezen naar
onderzoek van derden waarin een haast liniaire samenhang zichtbaar is tussen de
beschikbaarheid van groene speelplekken in de buurt en de lichaamsbeweging van
kinderen. Het lange termijn onderzoek van Fjortoft (2004) wordt eveneens aangehaald
om de meerwaarde van een groene speelruimte voor o.a. de motorische ontwikkeling
van kinderen aan te tonen. Dat groene speelplaatsen ook uitdagen tot een grote
diversiteit aan spelsoorten wordt aangetoond aan de hand van het onderzoek “Spelen
in het groen” van van den Berg e.a. (2007). Bij dit korte termijn onderzoek zijn wel de
nodige kanttekeningen te plaatsen die betrekking hebben op de validiteit en
betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook komt er in het Survey onderzoek van Meire
e.a. (2008) naar voren dat favoriete speelplekken afhankelijk zijn van de leeftijd en het
geslacht van het kind. Zo wordt er gesteld dat de eigen tuinen en de formele
(openbare) speelruimte (speeltuin) vooral door de jongere leeftijdsgroepen als
speelruimten worden gebruikt, daar waar de oudere kinderen en jongens naast de
eigen tuin de informele (openbare) speelruimten prefereren. Geslacht en leeftijd zijn
belangrijke factoren bij de vraag wat een aantrekkelijk speelplaats is.
Wil je tot een goed speelplaatsontwerp komen is het van belang dat je zoveel mogelijk
partijen, waaronder kinderen, betrekt om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden
met alle wensen. Daarover meer in paragraaf 7. Hoe je in het speelplaatsontwerp
rekening kan houden met risicokinderen zal ik nu verder toelichten.
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2.6 Inclusie
In het kader van inclusie is het onderzoeksartikel uit 2008 van Janet E. Dyment en
Anne C. Bell zeer interessant om naar te verwijzen en te citeren. Het heeft als titel:
“Our garden is colour blind, inclusive and warm”: reflections on green school grounds
and social inclusion. Dyment is verbonden aan universiteit van Tasmanië, Australië
(Outdoor Education, Centre for Human Movement in the Faculty of Education). Bell is
zowel verbonden aan het “Learning Grounds Program” in Canada als de York
Universiteit eveneens in Canada (Faculty of Environmental Studies). Zij doen verslag
van hun onderzoek onder 45 Canadese openbare scholen, waarvan de speelplaatsen
al enige tijd zijn omgetoverd van geasfalteerde harde fantasieloze pleinen tot gastvrije
groene plekken om te leren en te spelen. De nieuwe speelplaatsen zijn zo ingericht
dat bomen, struiken, stukjes tuin, vijvers, wandelpaden en samenkomstplekken ruim
vertegenwoordigd zijn. In hun onderzoek richten zij zich op de vraag in hoeverre “een
groene speelplaats” een positieve bijdrage levert aan sociale inclusie. Het onderzoek
belicht 4 aspecten van sociale inclusie:
1) Geslacht
2) Sociaal milieu / klasse
3) Ras
4) Verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden
Van alle onderzoeksdeelnemers geeft ongeveer de helft aan dat hun groenere
speelplaats tot meer inclusie heeft geleid. Op het gebied van geslacht (de mate
waarin jongens en meisjes beter met elkaar zijn gaan samen spelen) is 54% van de
ondervraagden van mening dat hiervan sprake is. Vóór de transformatie was er
sprake van een situatie in het voordeel van de jongens. Zij eigenden zich grote open
vlaktes van het plein toe voor hun regelgebonden spelen. Na de transformatie bood
het speelplein een diversiteit aan ruimtes, die beter overeen kwam met zowel de
speelinteresses van jongens als dat van meisjes. Tevens werd er na de transformatie
een toename gesignaleerd in actieve spelen, maar ook in creatief spel, fantasiespel,
ontdekspel, constructiespel en sociaal spel.
Op het gebied van sociaal milieu/ klasse zegt 47% van de ondervraagden meer
inclusie waar te nemen, bij ras is dat 46% en bij verstandelijke en lichamelijke
mogelijkheden is dit percentage 52%. De meerderheid van de deelnemende scholen
gaf toe dat er bij het ontwerp van de groene pleinen te weinig expliciet rekening was
gehouden met de mensen met minder fysieke mogelijkheden. Terwijl er volgens
Dyment en Bell toch uitvoerig beschrijvingen in de literatuur voor handen zijn hoe je
als school een buitenruimte kan ontwerpen die inspeelt op verschil in lichamelijke
mogelijkheden. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van bredere toegangswegen,
het aanleggen van verhoogde bordes, maar ook het aanbrengen van inclusieve
speeltoestellen.
In het onderzoek van Dyment en Bel komen nog andere positieve effecten van de
groene speelplekken aan het licht. Het sociale contact tussen leerlingen onderling,
maar ook tussen leerlingen en leerkrachten verbeterden. Van de ondervraagden zag
72% meer beschaafd gedrag, 63% zag efficiëntere communicatie en 69% meer
coöperatief gedrag. Daarnaast ziet 44% een afname in ordeproblemen en 45%
spreekt van een afname van agressief gedrag. Ondanks het feit dat groenere pleinen
voorzien in gevarieerdere activiteiten, is er een afname van incidenten van plagen en
ander agressief gedrag. Een van de ondervraagde leerkrachten gaf aan dat er voor de
transformatie van het schoolplein grote problemen waren op het schoolplein. Kinderen
Masteronderzoek Dorothé Schimmer- Broere

24

voelden zich niet gelukkig, waren ontevreden en renden doelloos rond, zonder verder
iets te doen.
De onderzoeksresultaten van Bell en Dyment staan niet op zichzelf, maar
onderstrepen onderzoeksresultaten van andere wetenschappers die eveneens op het
gebied van “groene speelruimtes” onderzoek hebben gedaan.
Ze toonden aan dat “groene speelplaatsen” de volgende voordelen opleverden en
onderbouwden deze bevindingen met onderzoek van derden:






Verhoging van de speelkansen
Gezonder, veiliger en minder vijandige buitenomgeving
Verhoging van de leermogelijkheden
Toename in betrokkenheid tot het milieu
Verbetering van schoolsuccessen

Daarnaast zien leerkrachten in de groenere buitenruimte allerlei mogelijkheden om
leerplannen te ontwikkelen en vakgebieden aan op te hangen. Biologie is daarin voor
de hand liggend, maar een stukje burgerschap is hierin ook op te nemen, mits je
kinderen betrekt in het transformatieproces. We hebben het dan over
kinderparticipatie. In paragraaf 2.7 zal ik ingaan op het begrip kinderparticipatie en het
belang hiervan voor de (spel)ontwikkeling van kinderen.

Afbeelding afkomstig uit: “Disabled Village Children” van David Werner (hoofdstuk 46
“Playground for all children.
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Hoe je inclusie op het gebied van buiten spelen ook kunt bekijken, toont de
bovenstaande afbeelding aan, afkomstig uit het boek “Disabled Village Children” van
David Werner. (zie site:
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe001/dwe00101.html#part6)
Het boek is geschreven voor medische hulpverleners en maatschappelijk werkers die
in Azië werken. Met name hoofdstuk 46 “Playground for all children” is in dit verband
interessant. Het geeft informatie over het laten ontstaan of inrichten van speelplekken
en hoe je als maatschappelijk werker door de keuze van je speeltoestellen inclusie
kunt bereiken. Hoewel het boek er wat gedateerde uitstraling heeft, biedt het enorm
veel ideeën om met relatief goedkoop materiaal speeltoestellen te maken die voor alle
kinderen de moeite waard zijn. Het boek relativeert in die zin onze westerse kijk op
het spelen van kinderen en wat daarvoor nodig is. Het hoeft allemaal geen kapitalen
te kosten om een veilige en toch zeer krachtige buitenspeelplaats te creëren. Wel een
hoop enthousiaste en handige mensen!
2.7 Kinderparticipatie
Op het gebied van kinderparticipatie schreef Kees Both in 2003 namens de
commissie Springzaad het artikel: “Kinderparticipatie – Wat, waarom en hoe?”.
Both verwijst in dit artikel naar buitenlandse collega-organisaties en hun
procesbeschrijvingen in boeken als “Natur Erlebnis Räume” (Pappler/Witt, 2001),
“Learning through Landscapes” uit Groot Brittannie en het Australische project
“Learnscapes” (Skamp/ Bergmann, 2001). In dit artikel omschrijft hij het begrip
kinderparticipatie als volgt:
Kinderparticipatie is het betrekken van kinderen bij beslissingen over hun
levensomstandigheden en leefomgeving, door hen te consulteren over hun behoeften
en aspiraties, mee te laten denken over mogelijkheden en de voor- en nadelen
daarvan en hen tevens medeverantwoordelijkheid te geven bij de uitvoering van
beslissingen. Dit alles naar de maat van wat zij aankunnen.
Bij het herinrichten van het speelterrein van de school hebben we het over een
belangrijke leefomgeving van de kinderen. Kinderparticipatie is in dit geval zeer
wenselijk.
Om het belang van kinderparticipatie duidelijk te maken heeft Both een lang citaat van
de Utrechtse pedagogoog Micha de Winter opgenomen. Hier volgt een (naar mijn
oordeel belangrijkste) deel van dit citaat:
“Er zijn bibliotheken vol geschreven waarom het met kinderen al dan niet goed gaat
in hun leven. Het is eigenlijk heel simpel. Uit onderzoek komt naar voren dat sociale
verbondenheid (Amerikanen noemen het connectedness) een cruciale factor is die
bepaalt of het goed gaat met kinderen. Dat houdt in: als kinderen welkom zijn, er
positieve verwachtingen zijn ten aanzien van kinderen, ze er in hun omgeving toe
doen, een constructief onderdeel van de samenleving zijn. Is dit zo dan zijn ze
verbonden en is er veel minder risico voor verslaving, geweldadigheid enz. Die
“connectedness” is maakbaar.”
Samenvattend stelt Both dat kinderparticipatie om de volgende redenen van belang is:
 Het is een grondrecht (Zie artikel 12 van de Verklaring van de Rechten v.h. Kind)
 Het vergroot de betrokkenheid
 Speelpleinontwerpen worden passender en duurzamer
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Kinderen leren samen met anderen iets tot stand te brengen dat enige duur heeft
(democratische vorming)
Kinderen leren dat ze invloed kunnen hebben op belangrijke beslissingen m.b.t. de
leefomgeving (fate controle)
Kinderen worden gezien als scheppers en niet alleen als consumenten
Kinderen leren participeren in een grotere samenleving – leren belangen en
machtsverhoudingen zien en hoe je daarmee kunt omgaan.

Genoeg goede redenen om kinderen te betrekken wanneer je als schoolteam zou
besluiten de schoolomgeving te transformeren. Dat er verschillende vormen en
gradaties van kinderparticipatie mogelijk zijn, is zichtbaar in het participatiemodel van
Roger Hart. Dit model heeft de vorm van een ladder en geeft 8 niveaus van
participatie weer. Bij de eerste 3 niveaus (manipulatie, decoratie en afkopen) is er
sprake van ogenschijnlijke participatie. De kinderen hebben wel een rol in de activiteit,
maar kunnen in die rol geen wezenlijke invloed uitoefenen. Vanaf niveau 4 is er dus
echt sprake van kinderparticipatie.
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De inhoud van paragraaf 2.6 en 2.7 leert ons dat de kwaliteit van de inrichting van de
buitenspeelruimte van onschatbare waarde is voor o.a. de mogelijkheden die je
creëert op het gebied van inclusie. Naarmate je speelruimte groener is biedt je
kinderen, naast inclusie, meer mogelijkheden qua speelkansen, leermogelijkheden,
betrokkenheid tot het milieu, gezond/veilig/ minder vijandig buitenspel en verbetering
van schoolsuccessen. Ook kunnen we lezen dat met relatief goedkope materialen er
speeltoestellen gemaakt kunnen worden die voor alle kinderen uitdagend en passend
zijn. Je benut nog meer essentiële leerervaringen en je kunt de kwaliteit van je
speelruimte nog meer vergroten, wanneer je kinderen daadwerkelijk een stem geeft
en echt laat participeren in het tot stand komen van zo’n nieuwe speelruimte. Zo biedt
het laten participeren belangrijke lessen op het gebied van burgerschap. Het geeft
kinderen de ervaring dat zij er toe doen, hetgeen zeer belangrijk is in het voorkomen
van ingrijpende maatschappelijke problemen als “verslaving”, “geweldadigheid” etc.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet
Allereerst ben ik in hoofdstuk 1 begonnen met het schrijven van de aanleidingen die
invloed hebben gehad op de keuze van mijn onderzoeksonderwerp. Na het
beschrijven van de huidige situatie, de probleemstelling en de gewenste situatie, heb
ik onderzoeksdoelen opgesteld, waaronder lange termijndoelen en korte
termijndoelen. Vanuit deze doelen heb ik de onderzoeksvraag en de daarbij
behorende deelvragen opgesteld.
In het vorige hoofdstuk is m.b.v. literatuurstudie een theoretisch kader neergezet. De
oplettende lezer zal ongetwijfeld hierin de antwoorden op de theoretische
deelonderzoeksvragen hebben gevonden. Mocht u de antwoorden ontgaan zijn, wil ik
u verwijzen naar hoofdstuk 5, waar alle “theoretische deelvragen” stuk voor stuk
worden behandeld. In dit hoofdstuk zal ik toelichten hoe ik antwoord denk te krijgen op
de overige, nog niet beantwoorde deelvragen (zie onderstaande tabel). Met andere
woorden: In dit hoofdstuk zal ik uitvoerig de opzet van het praktijkonderzoek
beschrijven.
3.1 Vervolg onderzoeksvragen:
3) Visie (buiten) spelen van het team
a. Welke opvattingen over “spelen in het algemeen” en “buiten spelen in het
bijzonder” leven er in het Cederteam?
b. Wat is de breed gedragen gedegen visie op (buiten)spelen van het
cederteam?
4) Stimuleren van (buiten)spelen in de praktijk
a. Welk type speelterrein trekt de kinderen van de Ceder (groep 4/5) het
meest?
b. Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team kiest
de speelbagage van kinderen te vergroten, door het doen van
spelsuggesties.
c. Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team
ervoor zorgt dat er meer speelmaterialen beschikbaar zijn?
d. Welke aanbevelingen van experts / ervaringsdeskundigen m.b.t. het
stimuleren van (buiten) spelen zijn zinvol om mee te nemen in toekomstige
plannen?

3.2 Opzet van het onderzoek
In het onderstaande overzicht heb ik in 6 fases weergegeven met welke acties ik
antwoord denk te vinden op de deelvragen 3a,3b,4a,4b, 4c en 4d.
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Onderzoeksfase:
Fase 1
(feb. 2010)

Fase 2
(8 maart 2010)

Fase 3
(3 t/m 18 maart)

Fase 4
(april 2010)

Fase 5
(mei 2010)

Fase 6
(15 juni 2010)

Acties / Doelgroep/
Onderzoeksmiddel:
 Opstellen enquêtes
 Samenvatting van theorie uit
hoofdstuk 2 verwerken tot
powerpointpresentatie naar
leerkrachtenteam.
 Powerpointpresentatie tonen aan
team (zie bijlage 2)
 Experiment met groepen 4 en 5 en
enquêtes (voor team en leerlingen
groepen 4/5) toelichten
 Enquête onder het team afnemen
 Uitvoeren experiment
speelmateriaal / speelbagage met
groepen 4 en 5.
 Afnemen enquête leerlingen
groepen 4/5
 Ouders via schoolkrant inhoudelijk
informeren over eindonderzoek
Uitwerken onderzoeksdata van…
 enquête team
 enquête groepen 4 en 5
 spelmateriaal/bagage experiment
Twee interviews met
ervaringsdeskundigen:
 Harmen Koole en Henk Buning
 Hanneke Poot
Presentatie onderzoeksresultaten…
 tijdens nog nader te bepalen
vergadermoment
 via schoolkrant / website van de
school
 tijdens afstudeermarkt

Deelvraag:
3a, 3b

3a, 3b

4a, 4b,4c

3a, 3b, 4a, 4b,
4c.

4d

3a, 3b, 4a, 4b,
4c, 4d

3.3 Toelichting op onderzoeksopzet
Zoals te lezen is in bovenstaande tabel, maak ik bij mijn onderzoek gebruik van
meerdere gegevensbronnen. Dit doe ik bewust omdat het in praktijkonderzoek
gebruikelijk is triangulatie toe te passen. In praktijkonderzoek gaat het lang niet altijd
om eenduidig vaststaande zaken, maar om opvattingen en betekenisgeving van
verschillende belanghebbenden. Door het belichten van verschillende invalshoeken
zorg ik ervoor dat alle relevante informatie is meegenomen, zodat het trekken van
conclusies beter mogelijk wordt. (Harinck, F., 2007)
Nu de globale opzet en planning van het onderzoek duidelijk is zal ik in de volgende
paragrafen nader ingaan op de afzonderlijke onderzoeksmiddelen. Per
onderzoeksmiddel geef ik aan wat ik te weten wil komen. Ook beschrijf ik hoe ik de
onderzoeksdata wil verzamelen en hoe ik deze vervolgens wil analyseren.
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3.4 Team enquête
De bedoeling van de team enquête is om te achterhalen wat de breed gedragen visie
van het team is op het gebied van spelen in het algemeen en op buitenspelen in het
bijzonder. Daarnaast worden wensen op het gebied speelruimte, speelbagage en
speelmateriaal geïnventariseerd. Vanuit de literatuur heb ik vernomen dat deze
informatie van wezenlijk belang is (een voorwaarde is) om veranderingen op het
schoolplein te verwezenlijken..
De leerkrachten krijgen in de vergadering van 8 maart toelichting op de begrippen die
gebruikt worden in de enquête. Niet aanwezige leerkrachten kunnen mij aanspreken
indien er onduidelijkheden zijn. Leerkrachten krijgen twee weken de tijd om de
enquête in te vullen en te retourneren. De antwoorden op alle vragen zal ik vervolgens
verwerken in Excel. Van meest opvallende resultaten zal ik verslag doen in hoofdstuk
4. De enquête zelf is aan dit onderzoeksverslag toegevoegd (zie bijlage 3).
3.5 Leerling enquête
De bedoeling van de leerlingen enquête is 5-ledig:
 achterhalen favoriete speelterrein (welk soort / type terrein spreekt kinderen het
meeste aan en welke argumenten worden daarbij aangedragen?)
 achterhalen favoriete spel (soorten) ( Welke speelwensen leven er?)
 achterhalen mening over huidige speelplaats. ( Waar en wat moet er verbeterd
worden?)
 achterhalen van de omvang /mate van verveling op het plein
 achterhalen van de omvang/ mate van pesten op het plein
Alle 107 kinderen uit de twee groepen 4 en twee groepen 5 vullen onder begeleiding
van hun leerkracht de enquête anoniem en klassikaal in. Aanvankelijk noteren de
leerlingen wel de naam, maar deze wordt na het experiment uitgegumd of eraf
geknipt. De leerkrachten leggen vooraf duidelijk uit wat de bedoeling is van deze
enquête en welk belang ze daar zelf hebben bij het meewerken aan de enquête.
Onduidelijke begrippen worden door de leerkracht toegelicht.
De antwoorden op alle vragen zal ik verwerken in Excel. Van de meest opvallende
resultaten zal ik verslag doen in hoofdstuk 4. De enquête zelf is aan dit
onderzoeksverslag toegevoegd (zie bijlage 4).

3.6 Experiment spelmateriaal/ speelbagage
In het overzicht (verderop in deze paragraaf) is af te lezen hoe de organisatie en de
planning van dit experiment zal verlopen. Het experiment zal 3 weken in beslag
nemen. Aan het onderzoek doen alle leerkrachten van groep 4 en 5 mee, maar ook
de leerkrachten die op woensdagen en donderdagen in de kleine pauze pleinwacht
lopen. De leerlingen van groep 4 en 5 spelen de hoofdrol in dit experiment. Zij zullen
tijdens het experiment 2x per week in hun boekje (zie bijlage 3) aangeven wat ze
gespeeld hebben en hoe ze dit ervaren hebben. In totaal zullen dus 107 leerlingen op
6 momenten terugblikken op hun acties in de pauze en hun beleving daarbij. Alle
leerkrachten zullen tijdens de vergadering van 8 maart geïnformeerd worden over
deze organisatie en de bedoeling van het experiment. Zij brengen deze informatie
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over aan de kinderen. Vooraf wordt uiteraard toestemming gevraagd aan de
desbetreffende leerkrachten om medewerking aan het experiment te verlenen. De
eigen leerkracht maakt de leerlingen duidelijk wat het belang is van dit experiment.
Leerlingen vullen hun spelbeleving anoniem in, maar vermelden wel hun geslacht.
De bedoeling van dit experiment is te achterhalen in hoeverre speelmateriaal en het
doen van spelsuggesties de spelbeleving van kinderen beïnvloedt. Vanuit de literatuur
(zie paragraaf 2.5) hebben we immers kunnen lezen dat speelmateriaal en
speelbagage een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bevorderen van spel en het
stimuleren van spelen. In dit experiment heeft iedere groep vanaf de tweede week de
volgende speelmaterialen tot zijn beschikking:







1 foam bal
1 foam dobbelsteen
8 springtouwen (waarvan 3 grote)
8 elastieken (waarvan 3 grote)
bakken stoepkrijt
spelletjeswaaier waarin spelsuggesties staan, die met de bovenstaande materialen
gespeeld kunnen worden. (zie bijlage 5)

De eerste week vindt de nulmeting plaats. Er wordt gespeeld (zonder bovenstaande
materialen) zoals er voorheen ook gespeeld werd en de kinderen leggen in een eigen
boekje vast wat ze doen en hoe ze dat ervaren hebben. Ook wordt hun gevraagd dit
te beargumenteren. De tweede week verloopt identiek aan de eerste week op één
verschil: Het materiaal en de spelletjeswaaier worden gebruikt. De derde week is
identiek aan de tweede week op twee verschillen na:



De pleinwacht vervult nu wél een actieve rol als spelstimulator
Er worden aan het begin van die week in de gymles spelletjes gespeeld van de
spelletjeswaaier. (De leerkrachten mogen zelf hierin een keuze maken.)

Het analyseren van deze gegevens uit de ingevulde boekjes zal als volgt gaan:
Per kind wordt er gekeken wat de gemiddelde spelbeleving was voor die week. Er zijn
daarin 5 gradaties n.l.: heel vervelend (h v), vervelend (v), wel leuk (w l) , leuk (l) of
heel leuk (h l). Als een kind het ene pauzemoment als “vervelend” (v) heeft ervaren
en het andere als leuk (l) dan is zijn gemiddelde speelbeleving “wel leuk” (wl).
Deze drie gemiddelden leveren een bepaalde tendens op. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat een kind bij alle drie de weken een gemiddelde spelbeleving heeft van “wel leuk”
(wl, wl, wl). Maar een ander kind kan het spelen gedurende het experiment iedere
week leuker gaan ervaren bijvoorbeeld : (h)v, l , (h)l. Bij dit kind is een andere tendens
zichtbaar. Vooraf heb ik een 11-tal mogelijke opties bedacht. Deze staan hieronder
schematische weergegeven. Ik zal gaan turven hoe vaak er sprake is van een
bepaalde tendens. De onderzoeksgegevens zullen per groep en per geslacht
geanalyseerd worden en gerapporteerd worden in hoofdstuk 4. Naast de tendens zal
ik ook de argumenten die kinderen geven voor hun speelbeleving overzichtelijk in een
tabel weergeven. In hoofdstuk 5 zal ik deze resultaten proberen te verklaren door de
resultaten te koppelen aan de opgegeven argumenten van de kinderen zelf.
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Analyse-schema spelbeleving
Tendens letter:

gemiddelde spelbeleving week 1

gemiddelde spelbeleving week 2

gemiddelde spelbeleving week 3

a

(heel) vervelend

(heel) vervelend

(heel) vervelend

b

(wel) leuk

(wel) leuk

(wel) leuk

c

(heel) leuk

(heel) leuk

(heel) leuk

d

(heel) leuk
(wel) leuk
(wel) leuk

(heel) vervelend
vervelend
heel vervelend

(heel) vervelend
vervelend
heel vervelend

e

(heel) leuk
(wel) leuk

(heel) leuk
(wel) leuk

(heel) vervelend
(heel) vervelend

f

(heel) leuk
(wel) leuk

leuk
leuk

(heel) vervelend
(heel) vervelend

g

(heel) vervelend
(wel) leuk

(heel) leuk
(heel) leuk

(heel) leuk
(heel) leuk

h

(heel) vervelend
wel leuk

(heel) vervelend
wel leuk

(heel) leuk
(heel) leuk

i

(heel) vervelend
(heel) vervelend

leuk
wel leuk

(heel) leuk
leuk

j

(heel) leuk
leuk

(heel) vervelend
wel leuk /
vervelend

(heel) leuk
leuk

k

(heel) vervelend
(wel) leuk

(heel) leuk
leuk

(heel) vervelend
wel leuk

+ Schematische
weergave tendens
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Opzet: Experiment speelmateriaal /speelbagage
Wanneer/
waar

Wie?

Wat?

Week 9
3 en 4 maart

 Kinderen van
gr. 4 en 5
 D. neemt het
spelen met de
filmcamera op

 Spelen zonder
materiaal en zonder
spelletjeswaaier
zonder spelsuggestie
v.d. pleinwacht

in / na kleine
pauze op
Cipresplein

Hoe?
 Kinderen kruisen in
enquêteboekje hun
spel en spelbeleving
aan (nog dezelfde
ochtend)

 na afloop spelgedrag/
spelbeleving
vastleggen
Week 10
10 en 11
maart
in / na kleine
pauze op
Cipresplein

12 maart

Week 11
17 en 18
maart
in / na
kleine pauze
op
Cipresplein
15 maart
16 maart

 Kinderen van
gr. 4 en 5
 D. neemt het
spelen met de
filmcamera op

 Spelen mét materiaal
en mét
spelletjeswaaier,
zónder spelsuggesties
v.d. pleinwacht
 na afloop spelgedrag/
spelbeleving
vastleggen

 Leerkracht
 J. + gr. 5a

 Gymles met spelletjes
van de waaier door
Jolijn (alleen gr. 5a)

 Kinderen van
gr. 4 en 5

 Spelen mét materiaal
en mét
spelletjeswaaier, mét
spelsuggesties v.d.
pleinwacht , na afloop
spelgedrag/
spelbeleving
vastleggen

 D. neemt het
spelen met de
filmcamera op
 Leerkracht R.
+ 4b
 Leerkracht M.
+ 4a
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 Kinderen kruisen in
enquêteboekje hun
spel en spelbeleving
aan (nog dezelfde
ochtend)

 Kinderen kruisen in
enquêteboekje hun
spel en spelbeleving
aan (nog dezelfde
ochtend)

 Gymles met spelletjes
van de waaier
 Gymles met spelletjes
van de waaier
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3.7 Interviews
Hoewel het gebruikelijker is om interviews in een eerdere fase in het onderzoek af te
nemen, moet ik vanwege een krappe planning een concessie doen en de interviews
afnemen ná de enquêtes en het experiment. Dit is jammer omdat op die manier de
informatie uit de interviews niet verwerkt kan worden in de enquêtes en het
experiment. Desondanks besluit ik toch twee interviews af te nemen omdat ik
verwacht dat ze een waardevolle toevoeging zijn op de literatuur. In feite ijk ik met de
interviews alles wat ik over het onderwerp “spelen” gelezen heb. Op die manier hoop
ik een completer antwoord te kunnen geven de bovenstaande hoofdvraag van dit
onderzoek. Heel specifiek wil ik dus met de interviews antwoord krijgen op deelvraag
4d: Welke aanbevelingen van experts / ervaringsdeskundigen m.b.t. het stimuleren
van (buiten) spelen zijn zinvol om mee te nemen in toekomstige plannen?
Interview 10 mei:
Op 10 mei zal ik twee enthousiaste ondernemers en tevens vaders van schoolgaande
kinderen interviewen. Zij (de heer H. Koole en de heer H. Busing) zijn samen de grote
aandrijfkracht geweest in het renoveren van de schoolpleinen rondom basisschool de
Triangel in Ede. In die zin zijn ze echte ervaringsdeskundigen. Ik hoop in dit interview
goede aanbevelingen te krijgen. Tevens ben ik benieuwd of de processen van dit
succesvolle renovatieproject uit de praktijk overeenkomen met wat er in de literatuur
wordt aanbevolen.
Als voorbereiding op het interview zal ik nieuwsbrieven over de renovatie van de
Triangel lezen en daarop gericht een vragenlijst samenstellen. Er is dus sprake van
een gestructureerd interview. In hoofdstuk 4 is het verslag van dit interview te lezen.
In hoofdstuk 5 zijn daaruit de belangrijkste gegevens samengevat.
Interview 12 mei:
Op 12 mei zal ik mevrouw H. Poot- van de Windt gaan interviewen. Zij is
kinderfysiotherapeute,
docente
en
heeft
tevens
een
eigen
website
(www.sirenevoorkinderen.nl). Zij geeft cursussen, workshops en lezingen aan
kinderopvang, basisscholen en ouders. Eén van haar cursussen gaat over het belang
van buitenspelen voor de ontwikkeling van kinderen. Ik hoop dat zij mij, vanuit haar
ervaring, kan vertellen hoe je kinderen met een lichamelijke beperking kunt stimuleren
in het buiten spelen. Ook bij dit interview zal ik mij voorbereiden door vooraf vragen op
te stellen. Daarbij maak ik gebruik van de informatie op de site van mevrouw Pootvan der Windt. Het verslag van dit gestructureerde interview is opgenomen in
hoofdstuk 4. De belangrijkste gegevens hieruit zijn opgenomen in hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 4: Data analyse en resultaten
In dit hoofdstuk zal ik achtereenvolgens de resultaten presenteren van:
 De team enquête (paragraaf 4.1)
 De leerling enquête leerlingen 4 en 5 (paragraaf 4.2)
 Het spelmateriaal/bagage experiment (paragraaf 4.3)
 De twee interviews (paragraaf 4.4).
4.1 Team enquête:
Bij de analyse van de enquête ben ik uitgegaan van een kwantitatieve verwerking,
omdat ik niet alleen wil aangeven wat er genoemd is, maar ook hoeveel iets genoemd
is. Hoe hoger de frequentie van een punt is, hoe belangrijker het ervaren wordt. Dit
zullen de bouwstenen zijn voor het vormen van de breed gedrag visie op spelen, te
lezen bij de conclusies in hoofdstuk 5.
Onderzoeksdeelnemers:
In totaal hebben 15 van de 34 (44%) leerkrachten de enquête ingevuld.
Van de ondervraagden:
 loopt 79% twee of meer keer per week pleinwacht. (daarvan vijf pleinwacht op
het plein van groep 4/5, drie mensen op het plein van groep 3, drie op het
kleuterplein en vier op het plein van groep 6/7/8)
Onderdeel “Visie””
Van de ondervraagden:
 vindt 45% dat de Ceder veelal programmagericht werkt en 30% vindt dat de
Ceder ontwikkelings werkt en 20% weet het niet.
 geeft 54 % aan bij voorkeur ontwikkelingsgericht te werken, 25% geeft
voorkeur aan programmagericht en 21% geeft voorkeur aan ervaringsgerichte
werkwijze.
 vindt 75% dat de school spelen “van belang” acht voor de ontwikkeling van
kinderen. Van de ondervraagden geeft 12% aan dat de school spelen
onbelangrijk of zelfs geheel onbelangrijk vindt voor de ontwikkeling van
kinderen.
 vindt 87% zelf dat spelen “van groot belang” is voor de ontwikkeling van
kinderen
 geeft 48% aan het meeste speel-/leerrendement te verwachten bij verbetering
v.d. speelruimte. 26% verwacht meer rendement uit toevoeging van
speelmateriaal en 22% verwacht meer rendement door aanpak van
speelbagage.
 geeft 19% “speelplein of speelplaats” als benaming voor de buitenruimte om
de school
 geeft 100% aan dat de onderwijsvisie weerspiegeld moet zijn in de
buitenruimte, maar dat daar bij de Ceder geen sprake van is.
In de onderstaande tabel is af te lezen welke pedagoog (wat betreft zijn of haar visie
op spelen) het meeste aanspreekt bij het team. Voor de inhoud van deze visie verwijs
ik naar paragraaf 2.3.
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Top 3 meest aansprekende visies op spelen (n=15)
16
14

14

(stem) aantal leerkrachten

12
10

10

8

8

6

6

5

4

2

3

1

1
0

0
C. Bühler (1928) S. Freud (1933)
Reeks1

1

1

E. Vermeer
(1955)

W.J.
Bladergroen
(1957)

10

14

0

L.S. Vigotsky
E. Erikson(1974)
J. Piaget (1962)
(1982) en D.B.
/ A. Freud (1965)
El'Konin
0

5

3

P. Petersen
(Both, 1983)

Hetzer

G.
Caminada(2005),
Y. Leenders

8

0

6

Onderdeel “Speelruimte”
Van de ondervraagden:
 vinden 13 tot 15 mensen dat de speelplaats ruimte biedt voor regelspel,
constructiespel, herhaald bewegen, sociaal spel en receptief spel. Voor
uitdagingspel is dat aantal 6 personen en fantasiespel 9 personen. Speltypes die
het meest worden waargenomen zijn: papa en mama spelen, hinkelen en tikkertje,
krijttekenen, heen en weer rennen, klimmen, kletsen en naar anderen kijken.
 vindt 32% de intelligentie “zelfknap” vertegenwoordigd op de speelplaats t.o.v.
27% “samen knap”en 27% “beweegknap”.
 geeft 100% aan dat herinrichting van het plein wenselijk is.
 geven 9 mensen als veiligheidswens voor het plein op dat het plein beter
afgeschermd moet worden van het verkeer. 11 mensen hebben als
veiligheidswens: duidelijke zones.
 hebben 13 mensen de wens meer afwisseling in de speelruimte te creëren door
het aanbrengen van hoogteverschillen met klimmogelijkheden. 11 mensen zien het
liefst meer afwisseling door aanbrengen van groenbeplanting of afwisseling in
ondergrond.
 hebben 12 mensen de wens om t.b.v. de herbergzaamheid v.d. speelruimte
sfeervolle plekken aan te leggen waar kinderen zich kunnen terugtrekken.
 vindt 86% de aanwezigheid van een schooltuin wenselijk voor de ontwikkeling van
kinderen. 14% weet dit niet of vindt dit niet wenselijk. Negen mensen willen graag
een moestuin en 8 mensen een beleeftuin als onderdeel van de buitenruimte.
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vindt 60% het houden en verzorgen van dieren op school niet wenselijk voor de
ontwikkeling van kinderen. 27% weet het niet en 13% is hiervan wel voorstander.
De voorkeur gaat hierbij uit naar kippen, vissen en konijnen.
geven 9 mensen (60%) de voorkeur aan een speelruimte die qua uitstraling speels
en ontdekkend is met natuurlijke materialen.
geeft 85% aan dat de Ceder, voor het herinrichten van de speelplaatsen, externe
hulp moeten inschakelen bij voorkeur een ontwerpbureau.
worden het laten invullen van vragenlijsten en het wijden van een groot project het
meeste genoemd als ideeën om de kinderen te betrekken bij het herinrichten van
het schoolplein.
worden de volgende drie ideeën het meest geopperd om ouders bij het
herinrichten van de pleinen te betrekken: wensen inventariseren m.b.v. een
enquête, inschakelen als klusouders tijdens de uitvoeringsfase en betrekken bij
sponsoring / sponsorloop.
worden de volgende twee ideeën geopperd om buurtbewoners te betrekken:
nieuwsbrief en/of informatieavond en enquête onder de buurtbewoners. 20% geeft
aan buurtbewoners niet te willen betrekken en 33% heeft deze vraag blanco
gelaten.








Zie onderstaande staafdiagram voor vergelijking op huidige en gewenste inzet van de
speelplaats bij het onderwijs.
Huidige/gewenste inzet speelplaats bij onderwijs
14
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aantal leerkrachten
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8

8
7
6
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1
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Huidige inzet speelplein
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7
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1
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In de onderstaande staafdiagram is af te lezen hoe vaak leerkrachten stemmen voor
een specifieke speelplek / leerplek als vast onderdeel van het plein.
Welke vaste speelplekken?
12

10

10

aantal leerkrachten

8

8

8

8

8

7

6

4
3

2
1

0

Reeks1

Zandplek

Waterplek

Moestuin

Heemtuin

Beleeftuin

Klimbaan

Sportveld

grasveld

8

7

8

3

8

10

8

1

1

1

tegels voor
voetbalplek
hinkelen
1

1

1

beschutte
plekjes
1

Onderdeel speelbagage:
Van de ondervraagden:
 ziet 73% zich in zijn taak als pleinwachter een surveillant. Eveneens 73% geeft
aan als pleinwachter spelstimulator te zijn. Hetzelfde percentage (73%) ziet
zich ook als conflictbemiddelaar.
 geeft 73% aan geen behoefte te hebben aan tips of suggesties voor het lopen
van pleinwacht.
 geeft 87% aan wel behoefte te hebben aan een duidelijke afsprakenlijst.
 worden 19 keer een top-3 pleinregel genoemd die betrekking heeft op
omgangsregels met pleingenoten. Zes keer worden pleinregels genoemd die
betrekking hebben op veiligheid.
 is 70% het oneens met de stelling: “De speelplaatsregels op de Ceder zijn allen
gebaseerd op het verhogen van de spelvreugde van iedereen”
 is 66% het oneens met de stelling: “De speelplaatsregels op de Ceder zijn
voornamelijk positief geformuleer”
 vindt 87% dat de kinderen over het algemeen verdraagzaam zijn t.o.v. elkaar.
 vindt 60% dat de kinderen op de speelplaats voldoende bewegingsruimte
hebben (40% vindt dat van niet). Vijf personen geven aan dat het invoeren van
“verschillende pauzetijden” als een wenselijke en geschikte oplossing voor het
tekort aan bewegingsruimte op te heffen.
 staat 80% open voor het onderzoeken van de mogelijkheden om de groepen 3
t/m 8 over meerdere pleinen te laten spelen.
 vindt 87% het (zeer) wenselijk als volwassenen zich inmengen in de
speelsituatie van kinderen door het doen van spelsuggesties.
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verwacht iedereen dat het spelrendement van de kinderen omhoog gaat m.b.v.
de spelletjeswaaier.

Onderdeel: speelmateriaal
In de onderstaande staafdiagram is af te lezen hoe vaak er door leerkrachten
gestemd wordt voor een materiaal als basis van iedere spelletjeston.
Standaard inhoud spelletjeston
16
14

14

(stem) aantal leerkrachten

12

13
12
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11
10

10

10

8
6

6

4
2
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Reeks1

Pak
Groot
stoepkrijt springtouw
(3x)
(2x)
12
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(3x)

Softbal
(2x)

13

11

Set
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n (2x)
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10

6

1

1

Diabolo
(2x)
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(2x)
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(4x)

10

11

1

1

1
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Paardentui
springtouw
g (2X)
(4x)
1

2

4.2 Leerling enquête:
De analysewerkwijze komt overeen met die van de team enquête. Ook deze enquête
is kwantitatief geanalyseerd. Hierbij heb niet alleen onderscheid gemaakt in de
verschillende groepen (gr 4a, 4b, 5a en 5b) maar ook onderscheid gemaakt in
geslacht. Eerst zal ik informatie geven over de onderzoekdeelnemers. Daarna geef ik
tabellen en diagrammen de resultaten weer van:






favoriete speelterrein (welk soort / type terrein spreekt kinderen het meeste
aan en welke argumenten worden daarbij aangedragen?)
mening over huidige speelplaats. ( Waar en wat moet er verbeterd worden?)
favoriete spel (soorten) Welke speelwensen leven er?
frequentie van verveling op het plein
frequentie van pesten op het plein
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Onderzoekdeelnemers:
In totaal hebben de 4 groepen die spelen op het Cipresplein de vragenlijst ingevuld.
Het gaat hier om 2 groepen 4 en 2 groepen 5. Alle 107 kinderen hebben de enquête
ingevuld.
groep
4a
4b
5a
5b
cipresplein kinderen

aantal jongens
11
11
11
9
42

aantal meisjes
18
16
15
16
65

totaal
29
27
26
26
107

Favoriete speelterrein:
Sommige kinderen hebben geen voorkeur aangegeven, sommige hebben 2 favorieten
opgegeven.
Ondervraagden

Aantal keer als favoriet type speelterrein gekozen:

jongens
41x
meisjes
68x
totaal 107x

Natuurspeelplaats
(bos)

Kleurrijk met de
nadruk op veel
speeltoestellen

Speelplek in Mac
Donalds stijl

Speels,
ontdekkend, met
natuurlijke
materialen

jongens 4a
meisje 4a

2
1
4
3
2
4
0
0
8 (20%)
7 (10%)
15 (14 %)

3
17
3
6
5
7
3
5
14 (34%)
35 (51%)
49 (46%)

0
1
1
0
0
0
0
0
1 (2 %)
1 (2 %)
2 (2%)

5
4
3
7
4
3
6
11
18 (44%)
25 (37%)
43 (40%)

jongens 4b
meisjes 4b
jongens 5a
meisjes 5a
jongens 5b
meisjes 5b
alle jongens
alle meisjes
ciprespleinkinderen.

Mening huidige speelplaats:
Bij zowel de jongens als de meisjes is 95% het er mee eens dat het schoolspeelplein
toe is aan verandering. Hoeveel kinderen een bepaalde verandering wenselijk vinden
is af te lezen in de onderstaande tabel. Alle jongens hebben in totaal 182 keer een
item aangekruist. De meisje deden dit 265 keer. In totaal is er 447 keer een item
aangekruist.
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Ondervraagden
♂: 182x
♀; 265x
♀♂:447x

Aantal stemmen voor bepaalde verandering
meer
speelmogelijk-heden

meer
speeltoestellen

gebruik
van zones

plekken
voor
beschut-ting

verstopplekken

zitplekken

duidelijke
re pleinregels

betere
hulp van
pleinwacht

dat er
echt iets
verandert

toestaan
van
fietsen /
voetballe
n

♂:4a
♀:4a
♂:4b
♀:4b
♂:5a
♀: 5a
♂:5b
♀:5b

10
15
7
16
11
13
5
11

9
17
6
12
10
11
7
14

9
11
5
9
6
5
1
1

4
11
4
7
7
9
6
5

8
11
9
9
7
10
4
7

7
13
4
11
8
9
6
8

3
4
2
3
3
1
0
1

0
8
3
0
3
0
2
0

1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
2
0
2
1

tota. ♂:
tota. ♀:
tot.♀♂:

33 (79%)
55 (85%)

32
(76%)
54
(83%)

21
(50%)
26
(40%)

21 (50%)
32 (49%)

28 (66%)
37 (57%)

25
(60%)
41(63%)

8 (20%)
9 (14%)

8 (20%)
8 (12%)

1 (2%)
1 (1,5
%)

6
(14%)
2 (3%)

53 (50%)

65 (61%)

17 15%)

16 (15%)
2 (2%)

8 (7 %)

88 (82%)

86
(80%)

66
(62%)

47
(44%)

Favoriete spel (spelsoort) / welke speelwensen?:
Wanneer er d.m.v. een open vraag geïnformeerd wordt naar het favoriete spel geven
de kinderen de volgende spelen op. De kwantiteit laat ik bij deze vraag buiten
beschouwing. Ze zijn gerubriceerd naar spelsoort
regelspel
voetbal
hockey
basketbal
trefbal
tikkertje
tennis
laisergamen

uitdagingspel
verstoppertje
klimmen
handstand
oefenen
duikelen

constructiespel
met hout
spelen
bouwen
met zand

herhaald
bewegen

fantasie spel

touwtje springen
hoepelen
schommelen
hardlopen
schommelen
skeeleren
rolschaatsen
wipwappen
fietsen
zwemmen

toneel
paardje
rijden
politie /boef
soldaatje

receptief
spel
draaien
glijden

sociaal
spel
met
anderen
spelen

Dezelfde vraag is ook in gesloten vorm aan de kinderen voorgelegd. De kinderen
mochten per spelsoort hun favoriete spel aankruisen. Sommige kinderen hebben dit
niet bij alle spelsoorten gedaan en anderen hebben meerdere keuzemogelijkheden
aangekruist. In de onderstaande tabel staan per spel 3 soorten totaalwaarden
weergegeven. De zwarte totaalwaarde geeft het totaal van de absolute stemmen
weer; dus hoeveel stemmen er door jongens/meisjes/jongens&meisjes in totaal op
een item zijn uitgebracht. De blauwe totaalwaarde aan hoeveel procent van de
jongens/meisjes/jongens&meisjes gestemd hebben op het item. De rode
totaalwaarde geeft een waarde weer waarbij een verdeelsleutel is gebruikt. Het
constructiespel heeft 6 items om uit te kiezen, terwijl sociaal spel de helft minder
keuzemogelijkheden heeft. De percentages van het sociaal spel vallen om die reden
hoger uit in vergelijking met het constructiespel. Om de spelen te kunnen vergelijken
op populariteit zijn de absolute totaalwaarden vermenigvuldigd met een bepaald getal
(met uitzondering op het constructiespel). Bij het regelspel met 5/6, bij uitdagingspel,
herhaald bewegen en fantasiespel met 2/3, en tot slot bij receptief spel en sociaal spel
met ½.
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Ondervraagden

groep:
4a ♂:
♀:
4b ♂:
♀:
5a ♂:
♀:
5b ♂:
♀:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
Ondervraagden

groep:

4a ♂:
♀:
4b ♂:
♀:
5a ♂:
♀:
5b ♂:
♀:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
Ondervraagden

groep:
4a ♂:
♀:
4b ♂:
♀:
5a ♂:
♀:
5b ♂:
♀:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:

Aantal stemmen op het specifieke spel:
regelspel

uitdagingspel

voetbal

basketbal

tikkertje

knikkeren

hinkelen

verstoppertje

klimmen

evenwichtso
efening

stel lopen

6
1
6
4
10
0
6
2

4
1
4
1
0
3
1
1

1
9
1
4
1
5
1
7

1
5
0
3
0
2
0
5

0
3
0
2
0
4
1
1

4
4
5
3
7
4
3
5

2
5
4
6
4
4
5
8

1
0
0
3
0
4
0
0

0
3
0
2
0
2
1
2

28
7
35

9
6
15

4
25
29

1
15
16

1
10
11

19
16
35

15
23
38

1
7
8

1
9
9

67%
11%
33%

21%
9%
14%

10%
38%
27%

2%
23%
15%

2%
15%
10%

45%
25%
33%

36%
35%
36%

2%
11%
7%

2%
14%
8%

23,3
5,8
29,2

7,5
5
12,5

3,3
20,8
24,2

0,8
12,5
13,3

0,8
8,3
9,2

12,7
10,7
23,3

10
15,3
25,3

0,7
4,7
5,3

0,7
6
6

Aantal stemmen op het specifieke spel:
constructiespel

herhaald bewegen

met zand

kamp
maken

krijt
tekening

verklede
n

putten
graven

tekenen

rolschaa
t-sen

touwtje
springen

op/af
springen
van
verhoging

heen/weer
rennen

2
1
2
8
1
0
2
0

4
6
2
4
6
0
5
7

0
3
0
0
0
3
1
2

0
0
1
0
0
1
0
0

3
4
5
0
3
0
1
1

0
5
0
3
1
10
0
6

0
10
3
10
2
5
1
9

0
3
1
2
1
5
2
5

1
0
3
1
1
3
2
2

5
0
3
1
7
1
4
0

7
9
16

17
17
34

1
8
9

1
1
2

12
5
17

1
24
25

6
34
40

4
15
19

7
6
13

19
2
21

17%
14%
15%

40%
26%
32%

2%
12%
8%

2%
1,5%
2%

29%
8%
16%

2%
37%
23%

14%
52%
37%

10%
23%
18%

17%
9%
12%

45%
3%
20%

7
9
16

17
17
34

1
8
9

1
1
2

12
5
17

1
24
25

4
22,7
26,7

2,7
10
12,7

4,7
4
8,7

12,7
1,3
4,7

Aantal stemmen op het specifieke spel:
fantasie spel
receptief spel

sociaal spel

cowboy &
indiaan

toneel

winkeltje
spelen

papa /
mama
spelen

glijden

kijken
naar
anderen

muziek
luisteren

praten /
kletsen

gezelschapsspelen

plaatjes
ruilen

3
0
2
0
10
4
5
0

0
3
5
7
1
7
4
9

0
4
2
4
0
2
0
3

0
4
1
3
0
1
0
3

1
4
7
5
11
1
3
7

1
1
0
1
0
1
0
3

4
8
2
8
0
12
5
6

2
4
1
5
2
7
2
8

0
5
5
6
6
7
4
0

4
3
4
3
3
0
5
5

20
4
24

10
26
36

2
13
15

1
11
12

22
17
39

1
6
7

11
34
45

7
24
31

15
18
33

16
11
27
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totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:

48%
6%
22%

24%
40%
34%

5%
20%
14%

2%
17%
11%

52%
26%
36%

2%
9%
7%

26%
52%
42%

17%
37%
29%

36%
28%
31%

38%
17%
25%

13,3
2,7
16

6,7
17,3
24

1,3
8,7
10

0,7
7,3
8

11
8,5
19,5

0,5
3
3,5

5,5
17
22,5

3,5
12
15,5

7,5
9
16,5

8
5,5
13,3

Dit levert bij de totale onderzoeksgroep de volgende “top 10 favoriete spelen” op:
1. kamp maken (34 stemmen)
2. voetbal (29,2 stemmen)
3. rolschaatsen (26,7 stemmen)
4. klimmen (25,3 stemmen)
5. tekenen (25 stemmen)

6. tikkertje (24,2 stemmen)
7. toneel (24 stemmen)
8. verstoppertje (23,3)
9. muziek luisteren (22,5
10. glijden (19,5)

Frequentie van verveling:

Frequentie van pesten

Ondervraagden

Hoe vaak verveel jij je?

groep:

héél
vaak

vaak

soms

bijna
niet

4a ♂:
♀:
4b ♂:
♀:
5a ♂:
♀:
5b ♂:
♀:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:

0
2
2
6
3
1
1
1

3
1
4
1
1
2
0
0

4
12
4
7
4
8
1
8

6
10
16

8
4
12

14%
15%
15%

19%
6%
11%

totaal:
♂:
♀:
♀♂:

Onder
vraagden

Hoe vaak word je gepest?

nooit

groep:

héél
vaak

vaak

soms

bijna
niet

nooi
t

0
1
0
2
2
3
5
5

4
2
1
0
1
1
2
2

0
0
3
1
0
0
1
0

0
0
0
4
0
2
0
0

2
8
3
6
3
4
2
3

3
3
3
3
3
5
3
6

6
7
2
2
5
4
3
7

13
35
48

7
11
18

8
5
13

4a ♂:
♀:
4b ♂:
♀:
5a ♂:
♀:
5b ♂:
♀:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:

4
1
5

0
6
6

10
21
31

12
17
29

16
20
36

31%
54%
45%

17%
17%
17%

19%
8%
12%

10%
2%
4,5%

0%
9%
5,5 %

23,5
%
32%
29%

28,5%
26%
27%

38
%
31
%
34
%

totaal:
♂:
♀:
♀♂:

Hoe vaak verveel jij je?

Hoe vaak wordt je gepest?

10%

26%

29%

29%

61%
45%

(heel) vaak

soms

(bijna) nooit
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4.3 Experiment speelmateriaal/ speelbagage:
Bij dit experiment heeft groep 5a twee weken i.p.v. drie weken bijgehouden hoe zij het
spelen op het schoolplein die week hebben ervaren. Om die reden is het voor mij niet
mogelijk om een speelbeleving tendens (zie paragraaf 3.5) te geven van de leerlingen
van deze groep. Groep 5a laat ik dus bij dit experiment buiten beschouwing. Dat geldt
ook voor 1 jongen uit groep 4b en een jongen en een meisje uit 5b. Zij hebben niet
alle items ingevuld. In de onderstaande tabel is van 29 jongens en 49 meisjes (totaal
78 kinderen) zichtbaar hoe hun spelbeleving was tijdens het experiment. De tendens
a, d en f zijn rood omdat ze een negatieve tendens weergeven. De tendens b,e,h,j en
k zijn oranje omdat ze neutraal of zowel positieve als negatieve signalen in zich
hebben. De tendens c,g en i zijn groen omdat ze een positief signaal uitstralen.
Ondervraagden

Aantal keer bepaalde tendens (a t/m k) zichtbaar:
a
b
c
d
e
f
g
h

i

j

k

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
4
0
3
3
2
0
2

5
10
15
5
3
8
0
6
6

0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
1
1
0
2
2
0
1
1

0
0
0
0
1
1
0
1
1

1
0
1
3
1
4
2
4
6

1
1
2
1
1
2
1
0
1

2
0
2
0
1
1
0
2
2

1
3
4
0
3
3
2
0
2

0
0
0
1
0
1
1
1
2

0
0
0

3
6
9

10
19
29

0
1
1

0
4
4

0
2
2

6
5
11

3
2
5

2
3
5

3
6
9

2
1
3

0%
0%
0%

10%
12,5%
12 %

34%
39%
37%

0%
2%
1%

0%
8%
5%

0%
4%
2,5%

21%
10%
14,5%

10%
4%
6%

7,5%
6%
6,5%

10%
12,5%
11,5%

7,5%
2%
4%

♂:29
♀:49
♀♂:78
4a ♂:
♀:

♀♂
4b ♂:
♀:

♀♂:
5b ♂:
♀:

♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
totaal:
♂:
♀:
♀♂:
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Tendensdiagram speelbeleving ♂

a
0%

k
8%

j
10%

b
10%

i
8%

c
33%

h
10%
d
0%

g
21%

e
0%
f
0%

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Tendensdiagram speelbeleving ♀

k a
2% 0%

j
13%

b
13%

i
6%
h
4%

g
10%

c
38%
f
4%

e
8%

d
2%

a

Masteronderzoek Dorothé Schimmer- Broere

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

46

Tendensdiagram speelbeleving onderzoeksgroep

a
0%

k
4%

j
12%

b
12%

i
7%

h
6%
c
36%
g
14%
f
3%

e
5%

a

b

c

d
1%

d

e

f

g

h

i

j

k

Het was lastig om de argumenten die de kinderen gaven voor hun speelbeleving te
analyseren. Deels lag dit in het feit dat de handschriften soms onleesbaar waren.
Daarnaast merkte ik dat de kinderen op zeer verschillende wijze vraag 1 (aankruisen
van spel) hebben geïnterpreteerd. Sommige kinderen hebben niets aangekruist,
terwijl andere kinderen waarschijnlijk gedacht hadden bij ieder spelsoort iets te
moeten aankruisen. Vraag één heb ik om die reden niet verder geanalyseerd. Alleen
wat specifiek door de kinderen bij vraag 2 is opgeschreven heb ik in de kwalitatieve
analyse opgenomen. Vaak gaven kinderen het argument: “alles was leuk”. In dit geval
nam ik wél mee, wat ze hadden aangekruist bij vraag 1. Bij de kwalitatieve analyse
heb ik de volgende werkwijze gehanteerd: Alle argumenten heb ik per groep en
geslacht bekeken en onderverdeeld in argumenten die een positieve of negatieve
speelbeleving ondersteunen. Daarnaast heb ik de argumenten ondergebracht in een
viertal categorieën :
1. argumenten t.a.v. de speelactiviteit
2. argumenten t.a.v. (gedrag) van medeleerlingen
3. argumenten t.a.v. het speelmateriaal
4. argumenten t.a.v. de omstandigheden
Deze kwalitatieve analyse is toegevoegd aan dit verslag (zie bijlage 6). In de
onderstaande tabellen is een kwantitatieve analyse van de argumenten weergegeven.
De eerste tabel laat enerzijds de hoeveelheid argumenten per groep en geslacht zien,
en anderzijds hoeveel van die argumenten een positieve of negatieve speelbeleving
ondersteunen.
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groepen

4a ♂
♀
4b ♂
♀
5a ♂
♀
5b ♂
♀
totaal
groepen

4a ♂
♀
4b ♂
♀
5a ♂
♀
5b ♂
♀
totaal

aantal argumenten bij
positieve speelbeleving+
34
83
43
98
28
53
25
65
419

aantal argumenten bij
negatieve speelbeleving 9
10
5
15
9
1
9
3
61

argumenten m.b.t.:
speelactiviteit personen
27 (27+, 0-) 4
(0+, 4- )
68 (64+, 4-) 16 (13+, 3-)
41 (38+, 3-) 3
(3+, 0- )
85 (85+, 0-) 11 (4+, 7- )
22 (20+, 2-) 3
(2+, 1- )
37 (37+, 0-) 6
(6+, 0- )
19 (19+, 0-) 11 (2+, 9- )
46 (45+, 1-) 13 (12+, 1-)
345
67 (42+, 25-)
(335+,10-)

speelmateriaal
2 (1+, 1-)
3 (2+, 1-)
0 (0+, 0-)
1 (1+, 0-)
0 (0+, 0-)
1 (1+, 0-)
0 (0+, 0-)
0 (0+, 0-)
7 (5+, 2-)

totaal aantal
argumenten
43
93
48
103
37
54
34
68
480
omstandigheden
10 (6+, 4-)
6
(4+, 2-)
4
(2+, 2-)
16 (8+, 8-)
12 (6+, 6-)
9
(8+, 1-)
4
(4+, 0-)
9
( 8+, 1-)
70 (46+, 24-)

Percentage argumenten positief /negatieve
speelbeleving totale onderzoeksgroep
13%

87%

positieve argumenten

negatieve argumenten
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Verklaring speelbeleving totale
onderzoeksgroep; argumenten m.b.t.:

1%

14%

14%

71%

speelactiviteit

personen materiaal

omstandigheden

4.4 Interviews:
Verslag interview 10 mei:
De heer H. Koole en H. Busing hebben als ouders n.a.v. de miserabele
onderhoudstoestand van het schoolplein het initiatief genomen om het schoolplein
van de Triangel in Ede te renoveren. Er waren toen al wel ouders die zich bezig
hielden met het plein, maar een overkoepelend lange termijnplan ontbrak. Uitgebreid
vooronderzoek is hier niet aan vooraf gegaan. Wel is er contact gezocht met andere
scholen binnen hetzelfde bestuur om daar de kunst af te kijken. Dit heeft o.a.
geresulteerd in zeer bruikbare informatie om geld vanuit fondsen en subsidies los te
krijgen. Daar heeft de school het idee opgedaan om het regenwater op te vangen om
dit vervolgens te lozen op een ondiepe greppel die aangelegd is om het schoolterrein.
Dit heeft verschillende grote financiële voordelen. Gemeentes zijn graag bereid
subsidie te verstrekken zodat ze haar steentje bijdraagt in de strijd tegen verdroging
van de grond. Daarnaast hoeft de school, na deze ingreep minder riool belasting te
betalen. De school belast immers het riool veel minder en wordt om die reden niet
meer aangeslagen als bedrijf, maar als particulier. Dit scheelt op jaarbasis 1900 euro.
Wanneer je dit geld opzij zet bouw je daar een mooi potje voor op om je afgeschreven
plein te kunnen renoveren. Ook heeft de school met het creëren van deze wadi
meegedongen aan een milieu project (Klimaat parel) van de provincie Gelderland.
Daarbij werden ze wel genomineerd, maar liepen de subsidie van 10.000 euro net
mis. Een wadi is een lage greppel waarin hemelwater wordt afgevoerd en tevens
trekpleister is voor allerlei flora en fauna.
Er is veel onderhandeld met diverse partijen, waaronder de Gemeente, afdeling
buurtbeheer, afdeling onderhoud pleinen en openbare ruimtes en Stichting Idee en
Uitvoering. Omdat een “schoolplein renoveren” behoort onder de noemer “mooie
initiatieven” had de gemeente daar ook een potje voor. Er is tijdens het hele proces
niet bewust gewerkt met vooraf opgestelde fases die tot het realiseren van het nieuwe
schoolplein hebben geleid. Zeker is wel dat het werven van voldoende geld een
duidelijke eerste stap is geweest. Met gezond ondernemersverstand is er steeds een
nieuwe stap vooruit gezet. Een duidelijke “visie op spelen” is vanuit de initiatiefnemers
niet de basis geweest, maar de heren hebben wel steeds met een “kinderbril” op
gekeken naar het ontwerp. Via speeltoestelleverancier Nijha in Lochem is er een
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aanbesteding gedaan. Deze heeft n.a.v. de speeltoestelwensen van beide heren een
speelpleinontwerp met bijbehorend kostenplaatje gemaakt. In het ontwerp zijn
speelzones duidelijk te herkennen door gebruik van andere ondergrond (zand of
tegels) of belijningen. Door grote delen van het project niet uit te besteden, maar door
vrijwilligers (ouders) te laten uitvoeren, werd er veel geld uitgespaard, dat ten goede
kwam aan de aanschaf van speeltoestellen. Dit vereist wel enige creativiteit op
boekhoudkundig terrein. Ook het bestuur heeft financieel bijgedragen en ouders
betalen op jaarbasis een bedrag van 25 euro per kind.
Verschillende zaterdagen (9.00 – 14.00) is er door een gemiddelde groep van 30
ouders geklust. Dit alles heeft geresulteerd is een degelijk en voor kinderen uitdagend
plein waar duidelijk intensiever, gevarieerder en gezelliger gespeeld kan worden.
Overblijfouders bevestigen dit en ook leerkrachten geven aan dat kinderen zich beter
hebben kunnen uitleven en geconcentreerder zijn tijdens de lessen. Groot succes in
het ontwerp zijn de “panna veldjes” en het verkeersplein. De 6 gouden tips voor aan
scholen die hun plein willen aanpakken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zorg eerst voor de financiële middelen
praat mensen in de onderhandelingen naar de mond
wees creatief met procedures en pak door
creëer betrokkenheid met de diverse partijen (nieuwsbrief, info-avond)
hanteer een strakke planning om het project niet eindeloos te laten duren
schrijf na afloop een onderhoud beheerplan voor het plein

Verslag interview 12 mei:
Mevrouw H. Poot -van der Windt is al 10 jaar als docente werkzaam en geeft vanuit
haar fysiotherapeutische achtergrond workshops, cursussen en lezingen aan het
onderwijsveld, de kinderopvang en aan ouders. Daarnaast schrijft ze boeken over de
motorisch ontwikkeling. Ook heeft ze de hand gehad in het ontstaan van het boek
“Pedagogisch kader” dat vanaf nu verplichte literatuur gaat worden op de SPW’s. De
inhoud van haar cursussen beperkt zich niet alleen tot de fysiotherapeutische
invalhoek, maar belicht ook de pedagogische, psychomotorische, neurologische en de
muzikale (ritmische ontwikkeling) invalshoek. Zij baseert zich daarbij op
wetenschappelijk onderzoek. Het boek van Mark Mieras “Ben ik dat” waarin veel
hersenonderzoek beschreven staat is net uit en vormt een leuke ondersteuning bij de
opvattingen van mevrouw Poot- van der Windt. “What every parent needs to know”
van Margot Sunderland is ( naast de ideeën van de Oost-Europese kinderarts Emily
Pikler ) ook een belangrijke inspiratiebron. Hoewel mevrouw Poot- van der Windt het
werk van Greet Caminada (zie paragraaf 2.3) niet kent, zit ze qua opvattingen wel op
dezelfde lijn als Caminada.
In haar werk als kinderfysiotherapeute behandelt ze kinderen met uiteenlopende
hulpvragen. Haar cliënten zijn bijvoorbeeld kinderen die druk gedrag vertonen,
onzeker zijn, motorisch onhandig gedrag laten zien, schrijfproblemen hebben maar
ook taal-, lees- en/of rekenproblemen hebben. Ook behoren kinderen met x-benen, obenen, holle ruggen en kinderen met een verkeerde voetafwikkeling tot haar
cliëntenkring. Tot slot zijn er ook kinderen met ADHD en kinderen met een autisme
spectrum stoornis, die cliënten van haar zijn.
Mevrouw Poot- van der Windt kwam in haar contacten met andere ouders, maar ook
met kinderartsen en pedagogen tot de ontdekking dat er veel kennis ontbreekt op het
gebied van de bewegingsontwikkeling van kinderen en het grote belang hiervan op de
totale ontwikkeling van kinderen. In de spelobservaties van kinderen hanteert
mevrouw Poot- van der Windt haar eigen ontwikkelde observatiemodellen gebaseerd
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op de motorische ontwikkeling en de psycho-motoriek . Mevrouw Poot is van mening
dat de bewegingsontwikkeling van kinderen dé basis is voor alle andere
ontwikkelingsgebieden van kinderen. Stagnaties in de ontwikkeling van kinderen
vinden hun oorsprong dikwijls in een het overslaan van essentiële fases in de
motorische ontwikkeling. Naast een hoop andere voorwaarden zijn buikliggen, kruipen
en opponeren van de duim hele belangrijke voorwaardelijke motorische fases voor
het goed kunnen leren schrijven . Maar ook stagnaties in de rekenontwikkeling vinden
vaak hun oorsprong in de motorische ontwikkeling. In het behandelen van kinderen
met een verkeerde pengreep gaat ze dan ook terug naar deze motorische fases en
geeft ze oefeningen waarbij buikligging, kruipen en opponeren geoefend worden. Zij
betreurt het daarom zeer dat onderwijsinspectie niet of nauwelijks controle uitoefent
op het bewegingonderwijs in het basisonderwijs. Kleutergym en ritmiek zijn zeer
belangrijk voor met name het jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit
aangetoond, aldus Poot- van der Windt. Het blijkt dat de oude kleuter juffen de
praktische ervaring hieromtrent hebben, maar niet altijd de onderbouwing. De
behoefte en vraag naar voorlichting op dit gebied is groot. Vanuit deze vraag werd de
noodzaak om een website op te richten steeds duidelijker. Vier jaar geleden werd dan
ook de website www.sirenevoorkinderen opgericht. Op deze site wordt een tipje van
de sluier opgelicht wat betreft het grote belang van het buiten spelen voor de
ontwikkeling van kinderen. Mevrouw Poot- van der Windt geeft de volgende
argumenten om het belang van buiten spelen duidelijk te maken:















ontwikkeling zelfvertrouwen ( door het lichaam zo te trainen dat het kind erop kan
leren vertrouwen. De voorwaarde voor zelfvertrouwen is dat het kind eerst zijn
eigen lijf kan vertrouwen, dat het in elke situatie zichzelf kan beschermen)
zintuiglijke ontwikkeling (tast, reuk, zicht, gehoor ,)
kalmerend effect van buitenruimte (natuurlijke kleuren zorgen hiervoor)
het voelen van de wind bevordert een gevoel van tederheid
het horen van vogels bevordert de concentratie
het opdoen van zuurstof is van groot belang voor de werking van de hersenen en
de longen
buiten spelen bevordert de eetlust
buiten spelen bevordert de aanmaak van melatonine, een stof die belangrijk is bij
het in slaap kunnen komen.
buiten spelen biedt kinderen gelegenheid om kattekwaad uit te halen. Het is
tevens een moment om even tot zichzelf te komen, omdat ze even niet onder het
toezicht van hun ouders staan.
buiten spelen biedt een prachtige gelegenheid om emotioneel te ontladen. Het
schreeuwen is buiten veel minder hinderlijk omdat het geluid snel opgaat in de
omgeving. Het schreeuwen is van belang om spanning te uiten en op die manier
te laten afnemen
buiten spelen biedt kinderen de mogelijkheid om te relativeren. Binnen ervaart
een kind zichzelf als zeer belangrijk. In de grote buitenwereld ervaart het kind
echter dat het slechts een heel klein onderdeeltje is van een veel groter geheel.
Dit werkt heel relativerend. In staat zijn om te relativeren is een belangrijk
ingrediënt in de ontwikkeling van humor. Buiten spelen en de ontwikkeling van
humor zijn op die manier met elkaar verweven.
buiten spelen biedt eindeloze mogelijkheden om tegemoet te komen aan de
exploratiedrang van kinderen. Buiten spelen zorgt voor ontdekkend leren.
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Mevrouw Poot- van der Windt adviseert scholen om te zorgen voor een uitdagende en
uitnodigende speelruimte om zo spel te stimuleren. Liever gebruikt ze de termen
“spel uitdagen” in plaats van “spel stimuleren”. “Stimuleren” heeft de ondertoon, dat je
een kind een duw in zijn rug geeft in de richting die jij op wilt gaan. Bij de term
“uitdagen” is meer sprake van autonomie. Een uitnodigende buitenruimte is
afwisselend in ondergrond, biedt plekken waar je kunt schuilen en beschutting kunt
vinden, biedt mogelijkheden voor klimmen, tenten te bouwen en met zand te spelen
(met name bij kleuters). Ook is het van belang bij kleuters een rondgang aan te
leggen. Kleuters komen uit zichzelf moeilijk tot stoppen, laat staan een andere kant op
lopen. Een rondgang past in die zin heel goed bij kleuter. Een kleuterplein ziet er
anders uit dan een bovenbouw plein. Bij het inrichten van een speelplek is (naast de
verschillende speelbehoeftes door leeftijd) het ook belangrijk om goed rekening te
houden met de verschillende speelbehoeften van jongens en meisjes.
Hersenonderzoek leert ons dat de hersenen van jongens anders werken. Jongens
focussen meer op één ding en dat is bewegen. Hoewel je daar niet snel aan zou
denken is een zandbak voor bovenbouwjongens bijvoorbeeld zeer wenselijk. Hun
hormonen zorgen ervoor dat de behoefte aan stoeispelen en zich lichamelijk meten
aan andere jongens toeneemt. Een zandbak is een veilige plek voor dit type sociale
uitdagingspel.
Jongens in groep 3 hebben het zeer zwaar. Vanaf de geboorte beschikken ze over
een hoge concentratie testosteron, die nivelleert rond het 4e jaar. Testosteron is een
hormoon, die een remmende werking heeft op de ontwikkeling van de linker
hersenhelft. Om reden is er t.o.v. meisjes van dezelfde leeftijd een motorische en
hersenontwikkelingsachterstand van 14 maanden. Een jongen van 5 jaar is nog niet
schoolrijp, hij heeft nogal wat in te halen.
Een andere manier om spel uit te dagen is het aanbieden van spelmateriaal. Bij
voorkeur zo basaal mogelijk. Met name bij kleuters moet je denken aan: echte
steppen en echte fietsen (dus zonder zijwieltjes) emmers, scheppen, touwen, hoepels,
stoepkrijt, pionnen, kruiwagens, zachte ballen (i.v.m. lagere reactiesnelheid),
skippyballen (buikligging), schommelen (liefst samen schommelen als voorwaarde op
sociaal spel) en zelfs stelten (evenwicht ter bevordering van de concentratie) zijn bij
kleuters als spelmateriaal de basis. Daarnaast is allerlei kosteloos materiaal, waarbij
nog wat aan de fantasie van het kind wordt overgelaten, zeer wenselijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Bij middenbouw kinderen is het van belang spelmaterialen
aan te bieden zoals: springtouwen, elastieken, ballen in allerlei soorten en maten,
stelten en badminton. Bij bovenbouwkinderen moeten jongens de gelegenheid
hebben om te stoeien, rugby te spelen en te voetballen, terwijl de meisjes meer
behoefte hebben aan regelspel zoals volleybal, badminton, dansen, muziek maar ook
kaatsenballen is zeer geschikt.
Naast kritisch kijken naar je speelruimte en het aan te bieden spelmateriaal adviseert
Poot – van der Windt dat het geven van spelsuggestie (speelbagage) ook
doeltreffend is om kinderen uit te dagen tot spel. Doordat kinderen t.o.v. vroeger
minder buiten spelen, en minder de gelegenheid krijgen spelletjes van buurkinderen
op te pakken, is het belangrijk dat de opvoeder deze rol overneemt. In een speellokaal
kunnen tijdens je gymles spelletjes op het plein voorgedaan worden en ondersteund
met speelplankkaarten zouden deze aangeleerde spelletjes ook zelfstandig op het
plein gespeeld kunnen worden. Mevrouw Poot-van der Windt geeft aan dat dit in de
praktijk al vaak heel succesvol is gebleken. Oorzaken van het minder buiten spelen
liggen ten grondslag aan de volgende factoren (aldus mevrouw Poot- van der Windt)
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angst van ouders dat hun kind wat overkomt door toedoen van het kind zelf of door
anderen
sociale angst van ouders (wat denkt de buurvrouw van me als ik mijn kind alleen
laat buiten spelen?)
de hoge eisen van de maatschappij put ouders uit en leidt tot opvoeden met
gemak (ga maar televisie kijken)
steeds minder speelruimte beschikbaar
kinderen ervaren hoge intolerantie van volwassen buurtgenoten m.b.t. het spel en
het geluid wat met spelen gepaard gaat.

De veiligheidsregels die vandaag gesteld worden aan speelplekken vindt mevrouw
Poot- van der Windt zwaar overdreven en belemmerend werken voor de ontwikkeling
van kinderen. De veilige omgeving is vaak een schijnveiligheid. Veiligheidsregels
dienen vaker het belang om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden, dan de
ontwikkeling van kinderen zelf. In die zin gaan we in Nederland steeds meer de
Amerikaanse kant op.
De opkomst van buitenfitness speelplekken vindt Poot- van der Windt
een goed alternatief op het binnen fitnessen. Maar echt roeien, echt hard lopen en
echt boomstammen verplaatsen werkt veel motiverender omdat het “authentiek” is. Je
ervaart met echt roeien en hardlopen met meerdere zintuigen (het voelen van de wind
, afwisselende ondergronden) dan in de buitenfitness situatie. Daarnaast is er in de
authentieke situatie veel meer sprake van sociaal bewegen. Je roeit hier in hetzelfde
tempo, neemt elkaars ritme over en je moet echt samenwerken.
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Hoofdstuk 5: Conclusies
In dit hoofdstuk beschrijf ik de conclusies die getrokken kunnen worden uit de
resultaten op de 4 onderzoeksmiddelen; n.l. de team enquête, de leerling enquête, het
experiment en de interviews. Daarbij stel ik de deelonderzoeksvragen van paragraaf
3.1. centraal. Zij zijn de kopjes van de paragrafen 5.2 t/m 5.7 De inhoud van deze
paragrafen zijn de puzzelstukjes waarnaar ik op zoek ben geweest. Door deze stukjes
samen te voegen zal de onderzoeksvraag van dit onderzoek beantwoord worden. Ik
begin echter in paragraaf 5.1 met een samenvatting van de theorie uit hoofdstuk 2.
Ook hier hanteer ik de structuur door deelvraag voor deelvraag te beantwoorden.
5.1 Antwoorden op deelvragen categorie 1 en 2 (theorie):
Opvattingen over spelen van onderwijspedagogen:
In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat pedagogen geweest (zoals J. Piaget,
L.S. Vigotsky, P. Petersen) die hun visie op spelen hebben opgeschreven. De
meeste zien spel van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen (zie
hieronder welke ontwikkelingsgebieden). Spel wordt door de Stichting Leerplan
Ontwikkeling gezien als voorwaarde om in te groeien in de bewuste leeractiviteit.
Sommigen pedagogen vinden dat spel op zichzelf staand en niet een doel op zich is
of moet gaan worden.
Belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen:

goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling

motorische ontwikkeling

zintuiglijke ontwikkeling

sociaal-emotionele ontwikkeling

cognitieve ontwikkeling (waaronder de taalontwikkeling en de wiskundige
ontwikkeling)

voor ontwikkeling van zelfbewustzijn

voor ontwikkeling van voorstellingsvermogen
Meerwaarde van uitdagend buitenspel t.o.v. het binnen spelen:
 ruimte en vrijheid om dingen uit te proberen
 een omgeving waarin kan worden gehandeld, veranderd en omgevormd
 een dynamische, steeds veranderende omgeving die uitnodigt tot exploratie,
nieuwsgierigheid en verwondering
 een veelzijdig zintuiglijke ervaring met heel het lijf
 ruimte om materialen te combineren op een manier die uitdagend is en
problematisch
 mogelijkheid om verbindingen te maken in hun leren
 een rijke context voor mysterie en “wat als” denken
 ruimte om te navigeren en te onderhandelen over de sociale wereld van mensen,
vriendschappen, ervaring onenigheid/conflicten met leeftijdsgenoten op te lossen
 gelegenheid voor vrolijk en duizelig spel
 mogelijkheden voor meesterschap door de bereidheid om risico’s in te schatten en
te nemen
 een breed scala van bewegingsmogelijkheden die essentieel zijn voor het leren
 ervaring van de natuurlijke wereld en het begrip van hun eigen plaats hier binnen
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mogelijkheden voor het leren op alle gebieden van het curriculum. Bepaalde
leerprocessen kunnen alleen buiten geleerd worden.

Voor een aanvulling op deze lijst zie paragraaf 5.6!
Fases in de spelontwikkeling (volgens van der Poel & Blokhuis ):
Zie tabel paragraaf 2.4 blz. 13,14,15
Stimuleren van buiten spelen & criteria voor goede speelplaats:

1. Speelmateriaal:

2. Speelbagage:

3. Speelruimte:





 Aanwezigheid van
speelzones voor
specifieke
spelsoorten.
 Mogelijkheid tot alle
spelsoorten
 Balans veiligheid /
uitdaging
 Balans intimiteit /
avontuur
 Balans structuur /
vrijheid
 Balans overzicht van
leerkracht / beschutte
plekjes voor de
kinderen
 Is toegankelijk voor
alle kinderen (sociale
inclusie kan bereikt
worden d.m.v. groene
speelplekken)




los materiaal
aanbieden
vast materiaal
aanbieden
kosteloos materiaal
aanbieden





spelrepertoire
vergroten
sociale competenties
van kinderen
verbeteren
rol van de pleinwacht
verduidelijken
speelplaatsregels

Inclusie en herinrichten van het speelplein
Er zijn uitvoerige omschrijvingen vanuit de literatuur voor handen hoe je als school in
je ontwerp van je buiten speelruimte in kunt spelen op verschillen in lichamelijke
mogelijkheden. (Schleifer, 1990), Farnham & Mutrie, 1997; Nabors et al., 2001).
Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van bredere toegangswegen, het aanleggen
van verhoogde bordes, maar ook het aanbrengen van inclusieve speeltoestellen.
Onderzoek naar de relatie tussen “groene speelplaatsen” en sociale inclusie levert
opzienbarende resultaten op. Er zijn duidelijke bewijzen die aantonen dat groene
speelplaatsen meer ruimte bieden aan sociale inclusie op het gebied van geslacht,
sociaal milieu, ras en verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden. (zie
onderzoeksartikel van J. E. Dement en A.C. Bell)
Trends in binnen- en buitenland op het gebied van herinrichting speelplaats
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In het buitenland (o.a. Engeland, Noorwegen, Canada, Australië, Tasmanie) zijn ze op
het gebied van onderzoek naar “groene speelplaatsen” t.o.v. de “tegelpleinen” al veel
verder dan in Nederland. Mensen zoals Kees Both, die namens o.a. de commissie
Springzaad, voorlichting hierover geeft in Nederland, zorgen ervoor dat het belang
van een groenere speelplaats voor de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
steeds beter bekend wordt. Groenere speelplaatsen zijn niet alleen noodzakelijk om
betere voorwaarden te scheppen wat betreft inclusie, maar ook om voorwaarden te
scheppen in het voorkomen dat creatieve spelsoorten (zoals fantasiespel en
constructiespel) nog meer verdwijnen uit het speelrepertoire van kinderen. Zie
hiervoor de aanbevelingen van het uitgebreide survey onderderzoek van Meire e.a.
(2008). Van den Berg e.a (2007) concluderen in het onderzoek “Spelen in het groen”
dat een natuurlijke (buiten)speelomgeving kinderen stimuleert tot meer gevarieerd en
creatief speelgedrag dan een niet-natuurlijke (binnen)speelomgeving. Daarnaast toont
het onderzoek van Fjortoft aan dat kinderen in een overwegend natuurlijke speelplek
zich beter motorisch ontwikkelen dan bij het spelen in traditionelere niet natuurlijke
speelplekken.
Een ander aspect waar Kees Both zich sterk voor maakt is de voorlichting die hij geeft
wat betreft kinderparticipatie bij het herinrichten van speelplekken. Dergelijke
processen zijn uitstekende mogelijkheden om kinderen een stukje burgerschap te
laten ervaren. Te voelen dat zij er werkelijk toe doen. Dit gevoel of deze sociale
verbondenheid is een cruciale factor die bepaald of het goed gaat met kinderen (aldus
Amerikaans onderzoek).
5.2 Welke opvattingen over “spelen in het algemeen” en “buiten spelen in het
bijzonder” leven er in het Cederteam?
Het bestuur van de Ceder gebruikt in haar visiebeschrijving (zie paragraaf 1.2) o.a. de
term:”krachtige leeromgeving”. Zij legt daarbij de schoolleiding de taak op te zorgen
voor een krachtige leer- en werkomgeving en tevens veilig en inspirerend leerklimaat.
De Ceder zelf benadrukt m.b.t. (buiten) spelen in haar schoolgids:




het recht dat ieder kind heeft op een maximale persoonlijke ontplooiing
het belang van spelen (met name in groep 1)
dat het zich tot doel stelt te streven naar een optimaal lichamelijk welzijn van de
kinderen

Ik constateer dat het buitenspelaanbod vanaf groep 3 t/m 8 niet in overeenstemming
is met de visie van zowel de school als het bestuur. Deze constatering wordt door de
leerkrachten onderkend. 100% v.d. ondervraagden geeft aan dat de onderwijsvisie
weerspiegeld moet zijn in de buitenruimte, maar dat daar bij de Ceder onvoldoende
sprake van is. 12% van de ondervraagden geeft aan dat de school in haar handelen
laat zien dat spelen “onbelangrijk” of zelfs “geheel onbelangrijk” is voor de
ontwikkeling voor kinderen. 75% van de ondervraagden is van mening dat de school
spelen “van belang” acht voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl 87% van de
ondervraagden spelen zelf “van groot belang” acht voor de ontwikkeling van
kinderen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de onderzoeksgroep spelen belangrijker
vindt, dan dat de school dit op dit moment uitdraagt. Een soortgelijke conclusie is te
trekken op het gebied van de manier van werken op de Ceder. 45% van de
ondervraagden constateert een veelal programmagerichte werkwijze terwijl slechts
21% van de ondervraagden daar ook de voorkeur aan geeft. Daarnaast constateert
30% van de ondervraagden een ontwikkelingsgerichte werkwijze, terwijl 54% v.d.
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ondervraagden bij voorkeur ontwikkelingsgericht werkt. De conclusie die getrokken
kan worden is dat de leerkrachten meer ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht
willen werken in plaats van de programmagerichte werkwijze. Onderstaande
schijfdiagrammen illustreren dit.

Visie Ceder volgens team
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Voorkeur visie:

6
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25%
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Programmagericht

Ontwikkelingsgericht

Ervaringsgericht

Qua speelruimte leven er onder het team de volgende opvattingen / wensen:
100% v.d. ondervraagden geeft aan dat herinrichting van het plein wenselijk is. 73%
van de ondervraagden hebben als wens dat de speelruimte speels en ontdekkend is
met natuurlijke materialen. Daarnaast zou bij het ontwerp qua veiligheid in ieder geval
het gebruik van zones en het beter afschermen van de speelpleinen met het verkeer
moeten worden meegenomen. Om het plein speels en afwisselend te maken wil men
het liefst hoogteverschillen met klimmogelijkheden, een afwisseling in ondergrond en
afwisseling in groenbeplanting waarin de seizoenen goed te herkennen zijn. Grootste
wens op het gebied van herbergzaamheid van de speelruimte is het aanleggen van
sfeervolle plekken waar kinderen zich kunnen terugtrekken. De wens van de
ondervraagden is om de speelplaats meer dan nu het geval is, in te zetten bij het
onderwijs, bij voorkeur bij vakken als biologie, gym, wiskunde en aardrijkskunde. 86%
vindt een schooltuin, bij voorkeur in de vorm van een moestuin en beleeftuin,
wenselijk. Een meerderheid (60%) acht het niet wenselijk om dieren te houden op
school. 85% van de ondervraagden vindt externe hulp voor het herinrichten van de
pleinen wenselijk; bijvoorbeeld van een ontwerpbureau. Een grote meerderheid (80%)
vindt dat zowel buurtbewoners, ouders en kinderen betrokken dienen te worden bij het
herinrichten van het plein. 60% vindt dat kinderen op de pleinen voldoende
bewegingsruimte hebben.
Qua speelbagage leven er bij de ondervraagden de volgende opvattingen en wensen:
 behoefte aan een duidelijke afsprakenlijst (met name omgangsregels met
pleingenoten) voor de pleinwacht, waarin regels voor kinderen positief
geformuleerd zijn en allen bedoeld ter verhoging van de spelvreugde
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speelsuggesties (bijvoorbeeld met een spelletjeswaaier) door de volwassenen zijn
wenselijk (87%)
meerderheid (80%) staat open voor het onderzoeken van de mogelijkheden van
groepsdoorbrekend buiten spelen.

Qua speelmateriaal vinden de ondervraagden dat er standaard voor de kinderen de
volgende materialen aanwezig moeten zijn: krijt, groot springtouw, elastiek, softbal,
set kaatsballen, diabolo en stelten.
5.3 Wat is de breed gedragen gedegen visie op (buiten)spelen van het
cederteam?
De top-3 meest aansprekende visies op spelen van de Ceder:
1. W.J. Bladergroen, 1957 ( 93%)
2. E. Vermeer,1995
(67%)
3. P. Petersen (Both, 1983) (53%)
Deze drie visies samengevat levert de volgende breed gedragen (buiten)speel visie
op:
 spel is zelfontplooiing en belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling.
 spel is dé manier voor het kind om de wereld en zichzelf te ervaren/onderzoeken
en te begrijpen
 spel is een typische menselijke wijze van omgaan met de werkelijkheid
 speelgoed, speelruimte en speelkameraadjes zijn belangrijke zaken bij spel
 spel is goed voor verschillende ontwikkelingsgebieden o.a. de motorische
ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en de cognitieve
ontwikkeling
 spel hoort een belangrijke plaats in te nemen in je onderwijs aan kinderen
 spel is op zichzelf staand, heeft geen doel op zich en is niet gericht op een
bepaalde prestatie.
5.4 Welk type speelterrein trekt kinderen van groep 4 en 5 het meest?
Van alle ondervraagde kinderen geeft de meerderheid (46%) voorkeur aan een
kleurrijk speelterrein met de nadruk op veel speeltoestellen. Als dikke tweede keus
(40%) komt naar voren: het speelse en ontdekkende speelterrein met natuurlijke
materialen zoals water, zand en hout. Als het alleen aan de jongens had gelegen,
zou dit natuurlijke speelse terrein de grootste voorkeur hebben gehad. Met name de
meisjes van groep 4b stemmen massaal op het kleurrijke speelterrein met veel
speeltoestellen. Bij de meisje van 5b ligt dit precies andersom. 69% van de meisjes
kiest daar voor het speelse terrein met natuurlijke materialen. Het klimbos eindigt met
14% van de stemmen op de 3e plek.
5.5 Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team
ervoor zorgt dat er meer speelmaterialen beschikbaar zijn?
Het antwoord op deze vraag ligt besloten in de tabellen en diagrammen van paragraaf
4.3. Als je als hypothese zou stellen dat het speelmateriaal positieve invloed zou
hebben op de speelbeleving, dan mag je verwachten dat de speelvreugde in de
tweede week toeneemt. Dit omdat het nieuwe speelmateriaal in de 2e week wordt
aangeboden. De tendens “g, i en k” indiceren dat de spelbeleving n.a.v. het
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speelmateriaal positief wordt beïnvloed door het nieuwe speelmateriaal. Bij alle drie is
er namelijk een stijging van spelvreugde te constateren t.o.v. de eerste week. Bij 25%
van de totale onderzoeksgroep neemt de spelvreugde in de tweede week toe t.o.v. de
eerste week. Bij de jongens ligt dit percentage hoger (37%) en bij de meisjes lager
(17%)..
De tendens “d” en “j” maakt echter een afname van spelvreugde zichtbaar in de
tweede week. Dit zou kunnen betekenen dat met toevoeging van speelmateriaal de
spelbeleving bij kinderen met deze tendens juist afneemt. Het gaat hier om een
percentage van 13% van de totale onderzoeksgroep (waarvan 15% meisjes en 10%
jongens).
Er wordt in de argumentatie van de kinderen ter verklaring van hun spelbeleving
slechts 7 van de 480 keer expliciet het speelmateriaal genoemd. Dit is niet eens 1%.
In een veel groter percentage van de argumenten (72%) wordt de “leuke of stomme
speelactiviteit” als argument gegeven om de spelbeleving te verklaren.
Speelactiviteiten waarbij het gebruik van bepaald speelmateriaal noodzakelijk is (
zoals voetbal, krijten, touwtje springen) werden hierbij ook genoemd. Op een indirecte
wijze kunnen vanuit de argumentatie van kinderen op hun speelbeleving ook
geconcludeerd worden dat speelmateriaal wel degelijk een positief effect heeft op hun
speelbeleving.
Dus zowel uit de kwantitatieve als de kwalitatieve analyse is er door het beschikbaar
stellen van speelmaterialen een positief effect op de spelbeleving van de kinderen
aangetoond. Bij 25% van de totale onderzoeksgroep is dit positieve effect zichtbaar
tegen 13% van de totale onderzoeksgroep waarbij speelmateriaal juist een afname
van speelvreugde laat zien. Jongens zijn in speelvreugde m.b.v. speelmateriaal
makkelijker positief te beïnvloeden dan meisjes. Ook het percentage negatieve
effecten op de speelvreugde is bij jongens kleiner dan bij de meisjes.
5.6 Wat is het effect op de spelbeleving van kinderen, wanneer je als team kiest
de speelbagage van kinderen te vergroten, door het doen van
spelsuggesties.
In het onderstaande diagram is af te lezen hoeveel procent van het team inmenging
van de volwassene bij het spel van kinderen wenselijk vindt. Het andere diagram geeft
de verwachting van de ondervraagden aan wat betreft speel –/leerrendement
wanneer je op een bepaalde manier (m.b.v. speelmateriaal, speelruimte,
speelbagage) het buiten spelen probeert te stimuleren.
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Volwassene geeft speelsuggesties. Wenselijk?
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Om te kijken in hoeverre de spelletjeswaaier en speelsuggesties van de leerkrachten /
pleinwacht echt effect hebben gehad op de spelbeleving, bekijk ik ook hier weer de
resultaten uit paragraaf 4.3. Met name de tendens die in de 3e week een hogere
speelvreugde laat zien dan in week 1 en/of 2, zijn hierin interessant, dus tendens h,i
en j.
Bij 25% van de ondervraagden is sprake van tendens h, i of j. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat bij 25% van de ondervraagden “het bieden van
spelsuggesties” een positieve bijdrage levert aan hun spelbeleving (bij meisjes is dit
23% en bij jongens zelfs 28%). Daarentegen geven tendens “e” en “k” weer dat de
speelsuggesties juist de spelvreugde doen afnemen. Bij 9% van de onderzoeksgroep
is hiervan sprake. Bij meisjes ligt dit percentage op 10%, bij de jongens op 8%. Een
mogelijke verklaring voor de afname van de spelvreugde bij het doen van
spelsuggesties door de leerkracht kan liggen aan de manier waarop kinderen deze
inmenging interpreteren. Als de leerkracht normaal gesproken pas actie onderneemt
wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen, kan het verwarrend werken als de
leerkracht in actie komt terwijl het spel zich harmonieus voltrekt. Het bieden van
suggesties kan in die zin door het kind opgevat worden als een vorm van controle
uitoefenen van de leerkracht op het spel van het kind, wat een negatief effect kan
hebben op de spelbeleving.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat in het kader van dit experiment de
speelsuggesties en het speelmateriaal een even grote positieve bijdrage heeft
geleverd aan de speelbeleving van kinderen. Er zijn ook negatieve effecten op de
spelbeleving waargenomen, maar dat wordt door een veel minder grote groep zo
ervaren en wegen in die zin niet op tegen de positieve effecten. Opvallende
constatering is dat jongens qua spelbeleving positiever reageren op nieuw
speelmateriaal en speelsuggesties dan meisjes dat doen. Ook het percentage
negatieve reacties n.a.v. speelmateriaal en speelsuggesties is bij de jongens minder
groot dan die bij de meisjes. Mogelijke verklaring voor dit verschil ligt misschien in het
feit dat jongens doeners zijn, actie-taal beter begrijpen. Ook zou het kunnen dat de
toevoeging van nieuw speelmateriaal en spelsuggesties beter past bij hun
belevingswereld.
5.7 Welke aanbevelingen van experts / ervaringsdeskundigen m.b.t. het
stimuleren van (buiten) spelen zijn zinvol om mee te nemen in toekomstige
plannen?
Naast de aanbevelingen vanuit de literatuur is het zinvol aanbevelingen van experts
en ervaringsdeskundigen in de nabije omgeving mee te nemen in toekomstige
plannen. De aanbevelingen en adviezen, die hieronder staan vermeld, zijn afkomstig
uit de verslagen van de beide interviews (zie paragraaf 4.4).
Herinrichting speelplein:
 Zorg bij je pleinplannen eerst voor het rond krijgen van de financiële middelen
 Het is handig om bij andere scholen ideeën opdoen wat betreft het werven van
geld uit fondsen en subsidies (bijvoorbeeld het aanleggen van een wadi)
 Wees in het werven van fondsen creatief met procedures en pak door
 Creëer betrokkenheid met de diverse partijen (bijvoorbeeld met nieuwsbrief en
informatieavond)
 Gebruik je gezonde verstand in iedere te nemen stap en probeer te kijken vanuit
het perspectief van een kind.
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De “panna veldjes” en het verkeersplein zijn zeer de moeite waard om op te
nemen in je pleinontwerp
Hanteer een strakke planning om het project niet eindeloos te laten duren
Schrijf na afloop een onderhoud beheerplan voor het plein

Adviezen vanuit fysiotherapeutische invalshoek:
 Daag spel uit d.m.v. de juiste speelmaterialen (afhankelijk van leeftijd, maar ook
geslacht). Kies bij voorkeur stevige en basale speelmaterialen die ook nog wat aan
de fantasie van het kind overlaten.
 Daag spel uit door een aantrekkelijke speelruimte / uitdagende buitenruimte te
bieden (Ook dit is afhankelijk van leeftijd en geslacht. Kennis hierover is belangrijk)
 Daag kinderen uit tot spel door spelletjes voor te doen. Wees je er als pedagoog
van bewust dat kinderen minder buitenspelen t.o.v. vroeger en er iemand moet zijn
die de taak van het vroegere buurkind (die een spel voordeed) moet overnemen.
Hiermee verruim je bij het kind zijn speelbagage.
 Ga met ouders in gesprek over het belang van spelen en buiten spelen voor de
ontwikkeling van kinderen. Daag ouders uit hun soms overtrokken angsten in een
reëler perspectief te plaatsen. Maak ze ervan bewust dat ze hun eigen kind een
hoop onthouden als ze uit angst hun kind niet veilig leren omgaan met risico’s. Als
kinderen nu ergens vanaf vallen, vallen ze ook echt te pletter. Dit omdat ze te
weinig ervaring opdoen met springen (diepte springen en jezelf daarbij opvangen).
Buiten spelen is van belang :
 voor ontwikkeling zelfvertrouwen
 voor de zintuiglijke ontwikkeling
 voor het bevorderen van de eetlust
 voor het bevorderen van de aanmaak van melatonine, die belangrijk is voor het in
slaap kunnen komen
 vanwege het kalmerende effect van de natuurlijke kleuren in de buitenruimte
 vanwege het bevorderen van gevoelens van tederheid, door het voelen van de
wind
 t.b.v. een goede werking van de longen en hersenen door het opdoen van meer
zuurstof
 omdat het de concentratie bevordert, o.a. door het horen van vogels
 omdat het gelegenheid biedt aan kinderen om kattekwaad uit te halen
 omdat het kinderen een gelegenheid geeft om emotioneel te ontladen
 omdat het kinderen mogelijkheid biedt om te leren relativeren
 omdat de buitenwereld tegemoet komt aan de exploratiedrang van kinderen
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Hoofdstuk 6: Evaluatie onderzoek – discussie
6.1 De conclusies en betekenis hiervan voor mijn onderzoeksdomein
Bij één van de aanleidingen tot dit onderzoek vroeg ik mezelf al af of een krachtige
buiten leeromgeving een sleutel zou kunnen zijn in het aanpakken of tegengaan van
leerachterstanden. In het naslaan van de literatuur , het buitenlands onderzoek hierop
en in de resultaten van het interview van mevrouw Poot – van der Windt, heb ik
bewijzen kunnen vinden dat je inderdaad met een krachtige buiten leeromgeving
invloed kan uitoefenen op de leerprestaties van kinderen. Het groener maken van je
speelomgeving speelt hierin een hoofdrol maar ook de kennis om de juiste
speelmaterialen (verschillend per geslacht, leeftijd, speelontwikkelingsfase) aan te
bieden, is van groot belang.
Een andere aanleiding tot dit onderzoek lag in de verveling die geconstateerd werd bij
kinderen tijdens het buiten spelen. Door de leerling enquête weten we nu meer over
de omvang en de mate van verveling bij kinderen. 26% van de totale
onderzoeksgroep verveelt zich vaak of zelfs héél vaak, tegen 30% die zich bijna niet
of nooit vervelen. De overige 45% verveelt zich soms. Bij de conclusies uit paragraaf
5.4 en 5.5. is te lezen dat de speelsuggesties en het speelmateriaal een even grote
positieve bijdrage hebben geleverd aan de speelbeleving van kinderen. De negatieve
effecten hiervan werden door een veel minder grote groep zo ervaren en wegen niet
op tegen de positieve effecten. Opvallend is dat deze twee manieren om spel te
prikkelen bij jongens duidelijk meer effect heeft dan bij de meisjes.
De laatste aanleiding, n.l. de wens om budget voor het schoolplein verantwoord te
kunnen besteden is mede door de enquête en het interview met de heren H. Koole en
H. Busing in zekere zin werkelijkheid geworden. Het helder krijgen van de teamvisie
op spelen, de teamwensen wat betreft speelruimte en speelmateriaal, maar ook de
helderheid wat betreft speelwensen en speelbeleving van de kinderen, dragen zeer
zeker bij in het verantwoord besteden van gelden.
Door dit onderzoek is er meer helderheid gekomen op de probleemstelling. Zo is ieder
teamlid, door dit onderzoek, op de hoogte van het feit dat de speelmogelijkheden
onvoldoende worden uitgenut, om te voldoen aan de visie op spelen van de school en
het bestuur.
Meerdere teamleden hebben aangegeven dat de team enquête er toe geleid heeft dat
ze bewuster zijn gaan nadenken over alles wat met buitenspelen te maken heeft. Het
heeft bijgedragen in het bewust worden van het belang van spelen en ook al tot acties
geleid. Zo is, nog vóór de presentatie van de resultaten aan het team, door een
bouwcoördinator het initiatief genomen om de speelpleinregels te verhelderen en
positief te formuleren. In die zin heeft het onderzoek ertoe bijgedragen dat “spelen en
het stimuleren ervan” weer op de kaart is gezet.
Herkenbare uitkomsten in het onderzoek waren voor mij:
De drie grote gereedschappen om buitenspel te stimuleren. Namelijk speelmateriaal,
speelbagage en speelruimte. Met een beetje gezond verstand kan iedereen hier wel
op komen. Alleen de kennis van wat het juíste speelmateriaal en de meest geschikte
speelruimte is, was voor mij vernieuwend. Ook was ik mij niet bewust van alle
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facetten van de speelbagage (zoals rol van de pleinwacht en sociale competentie van
de kinderen). 27% van de onderzoeksgroep (leerkrachten) heeft ook aangegeven
behoefte te hebben aan tips of suggesties voor het lopen van pleinwacht. Hierin ligt
een mooie taak voor de speelpleinwerkgroep.
De resultaten van het experiment naar spelbeleving n.a.v. speelmateriaal en
speelbagage, kwamen overeen met wat er in de literatuur beweerd wordt.
Verrassende nieuwe gezichtspunten voor mij waren:
 de grote meerwaarde van buitenspel in uitdagende groene natuurlijke speelruimtes
t.o.v. “doorsnee” schoolpleinen
 de zeer waardevolle extra leerervaringen die kinderen opdoen wanneer kinderen
deelgenoot worden gemaakt bij de herinrichting van de speelruimte (echte
kinderparticipatie)
 bewustwording van het feit dat kinderen minder buiten spelen en welke oorzaken
daaraan ten grondslag liggen
 de grote waarde die een goede motorische ontwikkeling heeft op de totale
ontwikkeling van een mens
6.2 Persoonlijke evaluatie m.b.t. het onderzoek
Wat betreft mijn eigen ontwikkeling bij dit onderzoek is het zinnig stil te staan bij de
doelen die ik mij gesteld had:
Het is me gelukt om, ondanks de drukke bezetting van het team, mijn collega’s te
enthousiasmeren en te overtuigen van het belang van goed ingerichte speelplaatsen.
Een respons van 44% op de teamenquête vind ik heel netjes. Collega’s informeren
regelmatig geïnteresseerd naar het onderzoek en staan klaar als er hulp nodig is met
het plaatsen van een speeltoestel op het plein. Ook de presentatie van de literatuur
over spelen werd door het team zeer goed ontvangen en zeker gewaardeerd.
Grootste bewijs voor het enthousiasmeren ligt in het besluit om het grote project voor
het volgende schooljaar te wijden aan “spelen, bewegen en gezondheid”!
De korte termijndoelen van het onderzoek heb ik allen behaald. Ik weet wat de breed
gedragen gedegen Ceder visie op buiten spelen is. Hoofdstuk 5 biedt een prachtig
kader voor de ontwerpfase om zo te komen tot de realisatie van een goed en gedegen
ingerichte speelplaats. Ook kan ik precies aangeven in hoeverre je de spelbeleving
van kinderen m.b.v. spelsuggesties kan beïnvloeden.
Ik vond het een leerzame, maar tevens zeer tijd rovende ervaring om onderzoek te
doen. Ben zeer blij met en trots op het resultaat, maar ook op het proces van dit
onderzoek. Ook ben ik zeer gelukkig met mijn beslissing om af te zien van mijn twee
eerdere onderzoeksdomeinen (communicatie en begrijpend lezen). Ik denk dat ik met
de onderwerpkeuze van het onderzoek een goed tegenwicht heb kunnen bieden in de
veelal cognitief ingerichte maatschappij.
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Nawoord:
Omdat het schrijven van dit onderzoeksverslag mogelijk is gemaakt mede dankzij de
hulp van vele anderen, wil ik in dit nawoord graag mijn dank tot hen uitspreken.
Allereerst wil ik mijn man en maatje Frank Schimmer bedanken voor de vele dagen
dat hij alleen met onze drie dochters op stap is gegaan, zodat ik ongestoord kon
verder werken. Lieve Laurien, Yvonne en Julie, bedankt voor jullie stralende gezichten
op de voorkant van dit verslag! Ook bedankt voor jullie geduld en begrip wanneer ik
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rol als “critical friend”. Al mijn collega’s van de Ceder, in het bijzonder diegene die de
tijd hebben genomen om de team enquête in te vullen, wil ik bedanken voor hun
waardevolle inbreng. Ook de collega’s die hun medewerking hebben verleend aan het
experiment (Annette Schot, Marcel van Bemmel, Rianne Budding, Tineke van
Beusichem en Konrad Lentze) hartelijk dank hiervoor! Ook de collega’s die dit
schooljaar mede deel uitmaakte van de werkgroep speelplaats (Ingrid Boster, Anne
van Gent en Jolijn Hendriks), wil ik hartelijk bedanken voor hun extra inzet. Alle
kinderen van de groepen 4 en 5 van de Ceder wil ik danken voor hun eerlijke
antwoorden bij de enquête en het experiment. Tot slot wil ik de experts en
ervaringsdeskundigen (mevrouw H. Poot-van der Windt en de heren H. Koole en H.
Busing) hartelijk bedanken voor de waardevolle inhoudelijk adviezen en hun kostbare
tijd die zij beschikbaar stelde voor het interview.
Hoop van harte dat de resultaten, die dit onderzoek heeft opgeleverd, niet alleen voor
de Ceder zeer waardevol zullen zijn, maar ook van nut zullen zijn voor alle
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Bijlage 1: foto’s speelplaatsen
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