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Inleiding, onderzoeksdoel en context 

Jonge kinderen leren veel via spel. Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers/leerkrachten 

inzicht hebben in spel- en taalontwikkeling en weten hoe zij bij jonge kinderen beide kunnen 

ondersteunen. Onderzoek laat zien dat op dat vlak nog veel kansen onbenut blijven (Slot et al, 2018 

en 2019; Henrichs et al, 2017). 

Doel van het onderzoek was een professionaliseringstraject te ontwerpen voor ‘taaldenken in spel’ 

dat bijdraagt aan verbreding/verdieping van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. 

 

Theoretisch kader 

Symbolisch spel is een belangrijke motor van de ontwikkeling op basale emotionele gebieden zoals 

zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfsturing, biedt ruimte voor het verkennen van sociale 

interacties – wat bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (Bodrova, 2008) – en voor 

interactie met anderen en taalproductie – wat belangrijk is voor de taaldenkontwikkeling van 

kinderen (Mercer & Littleton, 2007; Swain, 2005; Damhuis, Van der Zalm & Boland, 2016). Als 

professionals meespelen, blijkt dat gunstig te zijn voor de duur en uitgebreidheid van het spel, voor 

het samenspel en de cognitieve kwaliteit ervan (Johnson, Christie, Yawkey, 1999). Verrijken van 

doen-alsof-spel heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van aandacht en uitbreiding van de 

woordenschat (Leseman & Veen, 2016). 

 

Onderzoeksvragen 

1. Wat helpt en wat belemmert professionals om interactievaardigheden in te zetten die taal- 

en denkontwikkeling van kinderen in de context van spel stimuleren? 

2. Wat zijn principes/kernelementen van een professionaliseringstraject dat leidt tot 

daadwerkelijke toepassing van interactievaardigheden gericht op taal-, spel en 

denkontwikkeling van kinderen? 

 

Methode 

Het uitgevoerde project was een ontwerponderzoek (Van den Akker et al, 2006). Ter beantwoording 

van de eerste onderzoeksvraag is een korte literatuurstudie uitgevoerd en zijn enkele experts en 

ervaren trainers geïnterviewd. Vervolgens is een professionaliseringstraject ontworpen en 

uitgevoerd samen met praktijkprofessionals vanuit twee kinderopvangorganisaties. Daarbij is 

gewerkt in professionele leergemeenschappen. Er waren twee uitvoeringsrondes, bij beide heeft een 

kwalitatieve dataverzameling plaatsgevonden (via interviews). Een kleine selectie uit het 

beeldmateriaal is door de onderzoekers beoordeeld met meer kwantitatieve maten voor 

interactiekwaliteit. Doel was om via de uitvoeringsrondes twee ontwerpvragen te beantwoorden: is 
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het traject uitvoerbaar en toepasbaar, en leidt het – volgens de betrokkenen – tot de gewenste 

opbrengsten? 

  

Resultaten en conclusies 

(a) De professionaliseringsaanpak is uitvoerbaar en toepasbaar 

(b) De deelnemers zien een verbetering van hun interactievaardigheden voor taaldenken in spel. 

Belangrijke elementen:   

 de 10 kernelementen voor taaldenken in spel 

 de werkwijze: een professionele leergemeenschap en individuele coaching 

 de werkvormen, materialen, activiteiten en speltips 

(c) Objectieve beoordeling van videofragmenten van spelsituaties wijst erop dat pedagogisch 

medewerkers zich ontwikkeld hebben in de beoogde richting. 

 


