IN SAMENSPEL ONTWIKKEL JE JE ZEKER WEL

Nummer 4

In
Samenspel
Ontwikkel je je
zeker wel

Informatie- en
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SPELEN EN BEWEGEN = ONTWIKKELEN

IN DIT NUMMER

Oranje boven!
Door Henriette Mol

“Je kan ook goed spelen zonder een bal te raken. “ Johan Cruijff

Leve Oranje, leve Spel!
Op 26 april 1951 schudde koningin
Juliana mijn opa drie keer op één dag de
hand. Mijn opa werkte aan de start van
de Deltawerken met de indamming van
de Brielse Maas. De koningin bezocht
mijn opa op zijn werk en herkende hem
bij hun tweede ontmoeting in het
gemeentehuis nadat hij snel zijn
werkkloffie verruild had voor zijn
gemeenteraadslidkostuum. Terwijl ik
naar het rivierenstelsel kijk dat ik met
onze zoon en een aantal kinderen in de
speeltuin heb aangelegd, moet ik aan
mijn opa denken. Ik voel me trots en blij.
Het duurde even voor ik me liet
overhalen door onze zoon en de grote
zandvlakte op stapte, maar zodra het
water door de eerst-gegraven rivier
stroomt, speel ik fanatieker dan wie dan
ook. En terwijl ik speel, voel ik dat ik
daar veel energieker van word dan van
het kletsen met de volwassenen in de
speelwei. Van Persie heeft vast en zeker
iets soortgelijks ervaren en de goede
energie opgedaan, terwijl hij met de
‘Oranjekinderen’ speelde op de dag van
zijn memorabele zweefduik. Juni en juli

zijn dé maanden van sport & spel. Van
Roland Garros, Wimbledon, het WK. De
maand van winnen en verliezen. Hoe ga
je daarmee om? In het eerste artikel vind
je daarover tips. Daarnaast vind je hier
een artikel over een leuk buitenspel:
Cross Boule. Bij de zoekertjes vind je
topspelen die ik op de Oranjemarkt
kocht. Ook vind je in dit nummer een
overzicht van workshops en opleidingen.
En kun je een aantal ervaringen van de
eerste cursisten in de opleiding tot
Speeldokter lezen. Nieuw in dit
nummer, zijn de ingebedde online
video’s: wanneer je op de afbeelding
klikt, wordt de film direct afgespeeld.

Veel lees- en speelplezier!
Henriette

Klik hier voor
krant nummer 1
Klik hier voor
krant nummer 2

Tips voor een leuk spelverloop:
omgaan met verliezen
Hoe beter het samenspel tussen delen van onze
hersenen, hoe gemakkelijker het schoolse leren. Hoe
werkt dat? En hoe kun je hier mee spelen?
Pagina 2

Cross boule
Cross boule is een licht gewicht jeu
de boules dat je overal kunt spelen.
De oneindige mogelijkheden
stimuleren je creativiteit.

Pagina 5

Reacties Speeldokteropleiding
11 april startte de eerste opleiding tot Speeldokter. Om
een idee te krijgen van wat de opleiding inhoudt en voor
jou kan betekenen, kun je hier een paar reacties van
cursisten lezen.
Pagina 7

Workshops en trainingen
Wil je live meer inspiratie opdoen? Kom dan naar een
cursus, training, workshop of schrijf je in voor de
opleiding tot NLSPEL-coach of speeldokter. Pagina 8

Zoekertjes
Kom je één van deze spellen tegen: kopen! Ze zijn leuk
en zinvol en zijn of gaan uit de handel.
Pagina 9

Klik hier voor
krant nummer 3
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Hoe ga je om met verlies?

Tips voor een leuk spelverloop
door Henriette Mol

“That's what learning is, after all; not whether we lose the game, but how we lose
and how we've changed because of it. And what we take away from it that we've
changed because of it and what we take away from it that we never had before, to
apply to other games. Losing, in a curious way, is winning.”
Richard Bach

Ik kom regelmatig volwassenen tegen die helemaal niet van
spelletjes houden. Binnen de kortste keren zie ik hen lol
hebben bij de spelletjes die ik hen voorschotel. Hoe komt het
dat ze die wel leuk vinden? Hoe kan het dat ze zeggen dat ze
niet goed tegen hun verlies kunnen en dat ze daar bij mijn
spelletjes geen last van hebben? Wat is het geheim van
‘mijn’ spelletjes?
In dit artikel vind je een aantal factoren op een rij die een
spel leuk maken. Daarnaast vind je tips voor het inspelen op
verlies. Zowel wanneer het zich beperkt tot moeite met
verlies bij spelletjes, als wanneer het een breder probleem is.
DE SPEELDOKTER: WAT MAAKT EEN SPEL LEUK?

De spelduur is kort:
Het spel duurt niet te lang. 10 minuten is in de regel leuker
dan 20. Voor strategen is 40 +/- 15 min. okay. Wat maakt
een kort spel leuk? Bij een spel dat kort duurt:
• kunnen alle spelers gemakkelijker hun alertheid reguleren
• staat er minder op het spel
• en is daardoor verlies gemakkelijker te nemen
Het spel nodigt uit tot betrokkenheid:
Wanneer iedereen tegelijkertijd aan de beurt is, is ieders
betrokkenheid groter. Speel je een spel waarbij je om
beurten speelt, dan is het spel leuker naarmate het
interessanter is om te weten en te volgen wat andere
spelers in hun beurt doen.
De win- en verlieskans zijn in balans:
Is de kans dat je wint vergelijkbaar met de kans op verlies,
of zijn er compenserende factoren, dan voelt het fair.
Verliezen van een Nederlands of Wereldkampioen, iemand
die ouder is of het spel vaker heeft gedaan, is gemakkelijker
te dragen, dan verliezen van iemand die het spel minder
vaak gespeeld heeft dan jij en/of een stuk jonger is.

Terug naar de
beginpagina

DE SPEELDOKTER: TIPS VOOR EEN LEUK SPELVERLOOP

Speel leuk uitdagend: geef iemand een kans:
* om te winnen * om zijn grenzen te verleggen
N.B. Wanneer je een kind (geregeld) laat winnen, voelt het
zich niet serieus genomen.
Combineer incasseren en relativeren: Laat
zien hoe je adequaat met verlies omgaat;
combineer incasseren en relativeren. Het is
jammer en niet het ergste dat je kan
overkomen.
Djokovic (links) begroet na een wedstrijd van 3 uur en 31 minuten zijn
overwinnaar. Het prijzengeld voor de winnaar bedroeg €1.650.000

Neem je medespelers serieus. Wanneer iemand verlies
lijdt/moet incasseren, en hij/zij vindt dat erg, dan is dat erg
voor hem/haar. Tip: Sluit aan bij zijn beleving & verleg zijn
focus. Bijv. “Balen hè?! Je wilde graag winnen hè?! <even
wachten> Okay, wat wil je nu? Doen we nog een potje of
doe je liever iets anders?”
Breng de win-verlieskansen in balans met extra regels.
Bijv. bij Mens-erger-je-niet mag een kind bij iedere worp
een nieuwe pion plaatsen, volwassenen alleen bij 6.
Focus op de lol van samen spelen, niet op de winst.
Benadruk de winst niet; zeker bij jonge kinderen en
kinderen die nog moeilijk tegen hun verlies kunnen. Met
name wanneer zij niet winnen. Beschrijf dan bijvoorbeeld
de laatste zet. Zeg bijv. “Mijn kaart is vol” of “De 4e pion is
binnen.” i.p.v. “Ik heb gewonnen!”
Doe verlies niet af met “Het is maar een spelletje”:
wanneer je dat dan zegt, gooi je spiritus op een brandende
BBQ: iemand heeft al verloren en nu wordt het ook nog
verkeerd/stom/dom/ belachelijk/achterlijk gevonden dat ‘ie
het erg vindt dat ‘ie verloren heeft…
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DE SPEELDOKTER: HEEFT IEMAND MOEITE MET VERLIEZEN?

Heeft iemand moeite met verliezen?
Speel dan:
o
spelletjes die draaien om geluk (bijv. Yahtzee/Lotto)
o
spelletjes waar hij/zij (relatief) goed in is (Jonge
kinderen zijn vaak goed in reactiespelletjes en memory)
o
coöperatieve spelletjes
o
in teams
Zie je geen ontwikkeling in omgaan met verlies? Wordt het
niet gemakkelijker om met verliezen om te gaan, of is het
moeilijk om kunnen gaan met verlies onderdeel van een
groter probleem? Speel een spel dan therapeutisch i.p.v.
pedagogisch of ga (wanneer je niet opgeleid bent in
therapeutisch spelen) met het kind daarvoor naar een
therapeut.

Hoe goed kun jij tegen verlies?
“Als je dat doet, ben ik niet meer je beste vriend!” dreigt
Vince, bij het spelen van Spokentrap op school. ”Woest
kan Vince worden, wanneer hij verliest”, vertelt zijn
moeder mij. “En jij? Hoe ga jij om met verlies?” vraag ik
haar. “Ik kan er ook niet tegen. Als ik een spelletje speel,
moet ik wel winnen!” antwoordt ze fanatiek. Hoe kan
Vince leren adequaat omgaan met verliezen? Gelukkig
heeft hij een klik met Sabine (je herinnert
je haar misschien nog wel uit In
Samenspelkrant nummer 2). En gelukkig
kunnen ze samen (desgewenst samen met
klasgenoten) Moddervarkens spelen.
Moddervarkens (zie Uitgelicht in krant 2)
is een spel waarin je regelmatig moet
incasseren. Het spel nodigt je uit je
copingstrategieën verder te ontwikkelen: iemand kan je
varkens wassen, de regen verwijdert je verder van je doel,
de bliksem kan inslaan in je schuur… Op diverse manieren
kunnen je medespelers je dwars zitten bij het vies maken
van je varkens en de winst, die zo dicht bij kan liggen, in
één klap voor je gevoel onbereikbaar maken.
Vince had er duidelijk moeite mee toen Sabine een varken
van hem ging wassen; bij dit spel wint degene die als als
eerste al zijn varkens vies heeft. “Dan ga ik ook stout bij
jou doen!” zei Vince fel en stuurde een boer op één van
Sabine haar varkens af om het schoon te schrobben.
Sabine jammerde met een lach. Zo gaf ze een mooi
voorbeeld van hoe je tegenslag kunt incasseren. Vanaf dat
moment bereidde Sabine een medespeler voor op een
vervelende kaart, door lachend met een dreigende stem
te zeggen: “Ik ga iets slims doen, dat jij niet leuk vindt”.
Door de manier waarop ze het zei, maakte ze haar
aanvallen minder erg.
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Vriendschap op het spel
Vince had duidelijk iets te leren op het gebied van omgaan
met verlies. Maar zeker ook op het gebied van perspectief
nemen en loyaliteit. De felheid waarmee hij zijn
vriendschap op het spel zette bij het spelen van
Spokentrap, inspireerde mij ter plekke tot een nieuwe
spelvariant: de vriendenversie. Spokentrap is een bordspel
waarbij iedereen met zijn pion een trap beklimt in een
ruïne. Wie als eerste boven is wint. Wat dit spel leuk en
lastig maakt, is de magnetische spoken: iedere pion kan in
een spook veranderen. En aangezien de spoken identiek
zijn, en de dobbelsteen soms de opdracht geeft spoken
van plaats te verwisselen, is het een grote uitdaging om te
weten waar jouw pion zich bevindt.

Bij de vriendenvariant wint degene die als eerste de pion
van zijn vriend over de laatste drempel weet te krijgen.
Casper, de vriend van Vince blonk uit in dit spel. Vince had
moeite om voor Casper te spelen. Maar niemand was zo
sterk op zichzelf gericht als het jongetje dat naar de
eurekaklas ging; ondanks zijn intelligentie, begreep hij
niet waar het bij deze spelvariant om ging.

Terug naar de
beginpagina

Na 3 uur en 31 minuten heeft Djokovic de finale op Roland Garros
verloren

Grote voorbeelden 1
Bekijk de toespraak van Djokovic na het
verliezen van de finale op Roland
Garros. Er stond €1.650.000 op het spel.
Kijk eens hoe zijn overwinnaar Nadal
toespreekt en hoe hij naar de toekomst
kijkt: Djokovics zijn toespraak na de
finale op Roland Garros .
Wellicht is de uitspraak van Walt Disney
een opsteker voor hem: “The difference
in winning and losing is most often….
not quitting.”
Zo begroet Djokovic (links) zijn tegenspeler direct na de wedstrijd
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Verlies is soms ondraaglijk
Anko woont sinds het overlijden van zijn moeder in een
leefgroep. Net voordat hij naar speltherapie ging, heeft hij
gehoord dat hij voorlopig nog niet bij zijn vader kan
wonen. Nico, zijn speltherapeut, probeert zodra hij hem
ziet direct bij zijn beleving aan te sluiten: “Ik weet dat je
net een heel vervelend bericht gehoord hebt.”, zegt hij.
Anko kijkt hem aan: “Dan begrijp je ook dat we vandaag
gaan schaken.” Nico knikt: “Dat begrijp ik.” “En je begrijpt
dan natuurlijk ook, dat ik vandaag niet kan verliezen.”
Anko kan voorlopig niet verliezen. Hij heeft teveel
verlieservaringen gehad de laatste paar jaren, waardoor
hij niet nog een verlieservaring kan dragen.

En wat leverde dat spel op?

Wanneer iemand moeite heeft met verliezen tijdens een
spel, is het goed om na te gaan wat er speelt. Ligt er teveel
druk op de ketel? Is de spanning te hoog opgelopen?
Heeft hij geen goede voorbeelden gehad? Of is hij in zijn
leven veel of iets heel wezenlijks kwijtgeraakt. Door een
verhuizing bijvoorbeeld, door een scheiding of overlijden?
Zit iemand wat verliezen betreft aan zijn taks? Realiseer je
dan dat hij dan geen verlies kan dragen. Ook al gaat het
om een spel.

Spelen of werken?
“Hoe weet je of iemand gewerkt heeft of gespeeld?” vroeg Jim
de Vries onze cursisten in de opleiding tot speltherapeut. “Je
ziet het aan het plezier dat ze hebben. Hoe komen ze van het
veld?” Spelen kan een hele serieuze bezigheid zijn. Ook als je er
geen miljoenen mee verdient. En hoe meer plezier je er in hebt,
hoe meer het je oplevert. Kijk maar eens naar de foto hieronder:
voor de WK-wedstrijd op vrijdag 13 juni 2014 werden de spelers
van het Nederlands elftal door hun trainer verrast: ze kregen
bezoek van hun partner en kinderen. En kijk eens wat Robin van
Persie met de kinderen ging doen:

De aanvoerder van Oranje zegt er zelf over: “Ik was totaal
verrast. Ik dacht:’Wat is dit nou?’ Ik wist ook van niks. Stond ik
daar drie, vier uur voor de wedstrijd met mijn zoontje te poolen.
En het werd nog een gelijkspel ook.”

En wat leverde die duik op?

Op de plek waar Van Persie opgroeide, wordt zijn zweefduik fanatiek geoefend

Terug naar de
beginpagina
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Creëer je eigen speelveld

Cross boule
door Henriette Mol

“Oh the places you'll go! There is fun to be done! There are points to be
scored. There are games to be won. And the magical things you can do
with that ball will make you the winning-est winner of all.” Dr. Seuss

“Ken je het?” vroeg mijn vriendin vol verwachting. Ik knikte.
Niet erg enthousiast. “Van zien,” zei ik. “Amazon heeft het
me aanbevolen.” En ik dacht erbij: ‘en ik heb het niet
gekocht omdat me er geen klap aan leek.’ Wat heb ik me
vergist! Bekijk de filmpjes en je wordt enthousiast. Speel het
en binnen de kortste keren kun je er geen genoeg van
krijgen!

Laatst speelde ik het met onze zoon van 4. We hadden
zo’n plezier en kregen ieder zoveel speelideeën, dat ik
besloot toch maar een In Samenspel krant te maken voor
de zomervakantie. Om dit spel te kunnen tippen .
PÉTANQUE

Op grotere hoogten, bijvoorbeeld een standbeeld

Je eigen speelplaats, overal ter wereld
Weinig mensen durven mij een spel cadeau te doen, uit
angst dat ik het al heb. Mijn vriendin Marian vindt het juist
een leuke uitdaging. En ze is geslaagd! Voor mijn
verjaardag kreeg ik een vierkant pak. Vrij licht, dus geen
Mölkky. Brandend van nieuwsgierigheid pakte ik het uit.
Maar toen ik het zag, was ik even blijer met het
cadeaupapier dan met de inhoud: Cross boule. Jeu de
boules met een soort pittenzakjes. Saai, of niet? Nee!
Allesbehalve! Het is een briljant spel. Doordat de zachte
ballen gevuld zijn met kleine korreltjes, heb je geen vlakke
ondergrond meer nodig. Ze kunnen overal blijven liggen.
Daardoor kun je het binnen en buiten spelen. In de stad,
op het strand, in het bos… Je kunt je doel (ver) beneden je
kiezen, of juist omhoog gooien. Zichtbaar of buiten je
gezichtsveld. Uiteraard kun je vanuit stilstand gooien,
maar je kunt ook schommelend spelen.

Petanque is de Provençaalse variant van jeu de boules,
hoewel beide termen vaak als synoniemen worden
gebruikt. Jeu de boules omvat alle spellen die met metalen
ballen worden gespeeld.
Pétanque zoals we het nu kennen, stamt uit 1907. De oude
Grieken speelden in de 6e eeuw voor Christus een
voorloper hiervan. In eerste instantie gebruikten zij
munten, later platte stenen en nog later stenen ballen, die
zij zo ver mogelijk weg gooiden. De Romeinen voegden er
een ‘target’ aan toe. Toen de stenen ballen vervangen
werden door houten ballen, veranderde het van een
krachtspel in een behendigheidsspel.
Eind Jaren 1800, toen er door massaproductie goedkope
spijkers gemaakt konden worden, werden de houten
ballen steeds vaker versierd met spijkers. In 1920 werden
de holle metalen ballen geïntroduceerd, die al snel de
norm werden.
Cross boule werd geïntroduceerd in 2008.

Met het doel buiten zicht

Terug naar de
beginpagina
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Tip: Kubb: schaken van de
Vikingen

Extra regel: via de muur spelen

Koop Cross boule via mijn aStore: klik hier.

Workshop
Opzetten Spelcarrousel: hoe draai je een
spelcarrousel in de klas?
Zaterdag 4 oktober

Het spelen van spelletjes in de klas biedt kinderen veel
ontwikkelingskansen op sociaal en sociaal-emotioneel
gebied. Met structureel een kwartiertje per week
spelletjes spelen in de klas, bereik je gigantisch veel. Op
een natuurlijke manier ontwikkelen ze vaardigheden als
impulsbeheersing, leiding geven, je in anderen
verplaatsen, rekening houden, plannen, strategisch
denken…. Doordat ze dit leren in een natuurlijke context
en via spel, is transfer geen issue!
Leerlingen worden tijdens het spelen verrast door eigen
krachten en ervaren tegenstand uit onverwachte hoek. Ze
beleven plezier en hebben succes met kinderen waar ze
uit zichzelf niet zo snel mee spelen of met wie ze juist
vaak ruzie maken. Deze ervaringen spelen door in hun
omgang met elkaar.
Inhoud workshop:
 Hoe stel je groepen samen? Welke criteria hanteer je?
 Welke spellen rouleren in de carrousel? En waarom die?
Welke vaardigheden en vermogens activeer je daarmee?
 Hoe zit het qua klassenmanagement in elkaar?
 Wat zijn de Spelcarrousel-succesfactoren?
 Welke effecten kun je verwachten?
 Je leert 6 spellen voor een carrousel
Datum: zaterdag 4 oktober 2014
Tijd: 13.00 – 16. 00
Prijs: € 50,00 p.p. incl. koffie & thee
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.
Trainers: Brenda de Vliegher (leerkracht groep 6 in Rotterdam
en ontwikkelaar van de Spelcarrousel) & Henriette Mol
(orthopedagoog, Speeldokter en trainer)
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Ook een enorm leuk spel voor buiten is
Kubb; het schaken van de Vinkingen.
Klik hier voor een goede recensie in het
blad ‘Spel in zicht’. En: bij de Action kun
je voor € 8,95 een kleine versie kopen
die ideaal is voor op vakantie.

Workshop
Leer meer met spel:
Opzetten Spelbeheersysteem voor
klassenhulpjes en/of zorgleerlingen
”Los van alle doelstellingen, verbetert het het sociaal klimaat in de
klas enorm.” Esther van Wijk (leerkracht groep 3)
 ZIEN!-scores die zonder aanvullend handelingsplan van rood
of oranje naar groen of blauw veranderen. Interactiewielen
(scores op de BOTS-vragenlijst) die na een paar weken spelen
aangeven dat er geen handelingsplan meer nodig is om de
relatie van een leerling met medeleerlingen te verbeteren…
Het zijn effecten die onherroepelijk het gevolg zijn van het
Spelbeheersysteem waarbij leerlingen kortdurende spelletjes
(max. 10 min.) die in de klas gespeeld kunnen worden, in
beheer krijgen.
 Het Spelbeheersysteem an sich stimuleert het vermogen tot
sociaal initiatief, sociale autonomie, sociale flexibiliteit,
inleven, reflecteren/evalueren. Afhankelijk van de spellen die
je een leerling in beheer geeft, stimuleer je op een kind-eigen
manier de ontwikkeling van vaardigheden zoals rekenen
(automatiseren), focussen, impulsbeheersing,
reactievermogen, overzicht houden, plannen, visuele
discriminatie, samenwerking hersenhelften, visuele
opmerkzaamheid, oog-handcoördinatie, maken van keuzes,
vinger/hand-motoriek.
Inhoud workshop:
 Je leert een aantal kortdurende spelletjes
 Je leert welke vaardigheden en vermogens je met die
spelletjes kunt activeren
 Je leert een Spelbeheersysteem opzetten
Datum: dinsdag 23 september 2014
Tijd: 9.30 – 12.30
Prijs: € 50,00 p.p. incl. koffie & thee en speelverslagkaarten
(voor gebruik in de klas)
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven of Breda.
Trainers: Esther van Wijk (leerkracht groep 3 in Breda en medeontwikkelaar en praktijktester van het Spelbeheersysteem) &
Henriette Mol (orthopedagoog, Speeldokter en trainer)
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl
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Ervaringen in de opleiding tot Speeldokter

Noodzaak of luxe?
door Henriette Mol

“Prikkels die een kind plezier doen, werken integrerend.” J. Ayres

“Boos belde ik mijn man op vanuit de auto, na de eerste
opleidingsdag.”, vertelde één cursist: ‘Waarom weten wij dit
niet als leerkrachten?! Waarom ben ik al 15 jaar juf en wist ik
dit niet eerder?! Je stelt eisen aan kinderen die je niet kùnt
stellen, omdat ze er niet toe in staat zijn.” Ze troostte
zichzelf met de gedachte: ‘Ik kan nu alleen maar een nòg
betere juf worden.’
11 april 2014 startte ’s werelds eerste opleiding tot
Speeldokter. De deelnemers zijn stuk voor stuk blij met en
enthousiast over deze praktische opleiding omdat ze wat
aangeboden wordt direct kunnen inzetten in hun werk als
leerkracht, rugzak-begeleider of coach. In deze opleiding
kun je leren hoe je a.d.h.v. spelletjes en bewegingsspel
vaststelt of de basiscondities voor leren aanwezig zijn en
hoe je met behulp van spel en bewegen kinderen in hun
ontwikkeling kunt ondersteunen en stimuleren. Kinderen
worden geboren met enorm veel leer-kracht, met een
drive om zich te ontwikkelen. Maar hoe kunnen ze daar
gebruik van maken wanneer ze hun motor niet opgestart
krijgen? Wanneer ze zintuiglijke prikkels niet goed kunnen
verwerken? Wanneer ze geen controle gekregen hebben
over hun primaire reflexen waardoor bijvoorbeeld hun
schrijfarm zich wil strekken en de schrijfhand zich wil
openen wanneer ze hun hoofd draaien om te zien wat ze
schrijven?
Lukt het kinderen niet om gebruik te maken van hun
potentieel en ontwikkelen zij zich anders dan je op grond
van hun intelligentie mag verwachten? Kan een kind niet
de juiste connectie maken met klasgenoten of de leerstof?
Komt het schrijven of lezen moeilijk op gang of zie je daar
(na jaren) nog niet echt vooruitgang in? Kan een kind
zichzelf niet goed aansturen of zijn emoties en alertheid
reguleren? Dan kan een Speeldokter nagaan waar de crux
zit. En daar op inspelen.

Marian Bongers, leerkracht sinds 1977 zegt:
“Ik ervaar de opleiding tot Speeldokter als erg praktijk
gericht. Ik leer dingen waarvan ik vind: Waarom wist ik dit
niet? Waarom zit deze informatie niet in de opleiding? Dit
moet elke leerkracht gewoon weten!!

De combinatie van Spel en Bewegen vind ik helemaal
geweldig. Je kunt kinderen daadwerkelijk helpen met hele
simpele hulpmiddelen. Hoe belangrijk bewegen is, wist ik
al wel. (Ik heb bijvoorbeeld ook de opleiding tot
psychomotore Remedial Teaching en Le Bon Départ
gedaan.) Nu leer ik nog beter waarom dat zo is. En wat ik
daar aan kan doen in de klas. Waar ik op moet letten. Hoe
ik moet kijken naar een kind om dit ook echt te zien.
Je kunt allerhande RT bieden; als het in de basis niet goed
is zul je daar naar terug moeten gaan en daar aan moeten
werken. Elke dag is een feestje en kijk ik naar uit.
Wat we leren kan ik meteen de dag erop al in de praktijk
gebruiken. Daar houd ik van. Niet alleen maar theorieën,
maar de theorie in de praktijk gebracht. Hoe ziet dat er
dan uit in de praktijk? Gericht leren observeren. En wat zet
je daarvoor in? Waarvoor, met welk doel?”

Wat voor soort informatie?
Op wat voor soort informatie doelt Marian? Zij doelt
bijvoorbeeld op informatie over basiscondities voor het
leren. Informatie over primaire (rest)reflexen en alertheid:
hoe herken je in welke alertheidstoestand een leerling is,
en hoe breng je kinderen in de juiste alertheid die nodig is
om zich te kunnen concentreren, om te kunnen leren. Ook
Sensorische Informatieverwerking (SI) is onderdeel van
deze opleiding. Iedereen weet dat wij via onze zintuigen
informatie binnen krijgen en verwerken, en daar op
kunnen reageren. Maar weet je ook dat je naast de vijf
bekende zintuigen twee ‘verborgen’ zintuigen hebt? Het
vestibulaire systeem en de propriocepsis. En dat een kind
beweeglijk kan worden omdat hij anders te weinig
informatie binnen krijgt? Dat bij sommige mensen prikkels
hoog-waarschuwend binnen komen en hem/haar in
opperste staat van paraatheid brengt, terwijl iemand
anders diezelfde prikkel niet registreert? We kennen
allemaal kinderen die ‘uit het niets’ kunnen ontploffen,
kinderen die geregeld ergens tegenaan lopen terwijl er
aan hun ogen niets mankeert. Kinderen die ‘kijken met
hun handen’; die van alles willen aanraken en niet van
andere kinderen af lijken te kunnen blijven. En kinderen
die uit hun vel kunnen springen wanneer je hen aanraakt.
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Kinderen die enorm beweeglijk zijn of juist erg stil en
terug getrokken. Kinderen die niet genoeg kunnen krijgen
van draai- en zweefmolens en kinderen die er nauwelijks
naar kunnen kijken. Kinderen die niet op gang komen, die
moeite hebben met hun werk te beginnen en anderen die
juist moeite hebben om te stoppen.
Als je met kinderen werkt of ouder bent, heb je vast en
zeker veel vaardigheden ontwikkeld om op diverse
kinderen en hun gedrag in te spelen. Door met een SI-bril
naar gedrag te kijken, zal je nog meer zien en krijg je nòg
meer aanknopingspunten en mogelijkheden om in te
spelen op kinderen, hun gedrag en problemen die zij
ervaren.

Esther van Wijk, leerkracht groep 3, 17 jaar juf:
“Ik leer vanuit een andere invalshoek nog beter naar
kinderen te kijken en krijg heel veel handvatten om daar
waar nodig op een leuke, spelende, praktische manier iets
mee te doen. Zowel de kinderen als ik worden hier heel blij
van! Ik ga iedere lesdag vol energie weer naar huis.”

Marijke Verhagen, kinderyogadocent met PABOachtergrond, coach in opleiding:
“Het is heel verhelderend om te weten dat de fysieke basis
invloed heeft op de motorische ontwikkeling en de
gedragingen van een persoon. Om met die kennis en vaak
eenvoudig speelmateriaal een kind te kunnen helpen en
resultaten te boeken is geweldig.
Tijdens de opleiding zijn we zelf veel aan het ervaren,
spelen en bespreken elkaars casussen. Dit maakt dat je je
heel snel de kennis eigen maakt.
Eigenlijk zou deze opleiding onderdeel uit moeten maken
van elke pedagogische opleiding, alleen al om te
begrijpen waarom sommige kinderen het lastig vinden om
stil te zitten of “hangen” aan tafel.”

Nieuwsgierig?
Hoe klinkt dit? Word je er nieuwsgierig naar meer? Kun je
ideeën en inspiratie gebruiken om nog beter in te spelen
op kinderen? En aan de randvoorwaarden, de
basiscondities te werken die nodig zijn voor een kind om
zich te ontwikkelen? Misschien is de opleiding tot
Speeldokter dan iets voor jou.

Eerst kennismaken?
Wil je weten en ervaren of deze manier van denken en
werken iets voor jou is? Volg dan de gratis
introductieworkshop. Maak je graag eerst kennis met
Henriette Mol en/of spellen die je kunt gebruiken in de
klas of jouw praktijk? Dan kun je ook een workshop
Spelend ontwikkelen volgen.
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Wettelijk erkend opleidingsinstituut
De opleiding tot Speeldokter wordt
georganiseerd door In Samenspel. In
Samenspel staat geregistreerd in het
Centraal Register voor Kort
Beroepsonderwijs. Dit betekent dat het
een opleidingsinstituut is dat wettelijk
erkend is en dat je geen B.T.W. hoeft te
betalen wanneer je deze opleiding volgt.

Opleiding
Speeldokter
Voor leerkrachten, RT-ers, gedragsspecialisten, (kinder)coaches
8 dagen, start 7 november 2014
Opleiding tot professional die m.b.v. spelletjes en
bewegingensopdrachten na kan gaan waardoor een leerling het
lastig heeft op school qua 1. leren (lezen, schrijven,
concentreren, onthouden), 2. sociaal-emotioneel of 3. (sociaal)
gedrag. En die kinderen d.m.v. kortdurende gezelschapsspellen
(max. 10 minuten) en bewegingsspellen stimuleert en
ondersteunt in hun:
* sociale ontwikkeling
* sociaal-emotionele ontwikkeling
* (senso-)motorische ontwikkeling
* leer-ontwikkeling
en die de samenwerking tussen de hersengebieden en verdere
integratie bevordert.
Klik voor de PowerPoint met informatie over de
Speeldokteropleiding .
Data: 7 & 21 november, 12 december 2014, 9 & 23 januari,
6 februari, 6 & 20 maart 2015
Tijd: 9.30 – 17. 00
Prijs: € 1400 incl. koffie & thee, reader & huur spellen
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.
Trainers: Drs. Henriette Mol (orthopedagoog, Speeldokter en
trainer sinds 1990).& Cleem de Jong (fysiotherapeut en SItherapeut)
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

workshop
Introductie workshop
Speeldokter
Wil je kennismaken met de manier van
denken en doen die je je eigen kunt maken in
de opleiding tot Speeldokter?
Kom ervaren hoe je met spelletjes en
bewegingsoefeningen kunt diagnosticeren en
interveniëren. En hoe je via spel kinderen in
hun ontwikkeling kunt ondersteunen en
stimuleren.
Datum: zaterdag 6 september
Tijd: 10.00 – 13. 00
Locatie: Veldhoven of Venlo.
Prijs: € 0,00
Meld je nu aan: vol=vol
henriette@insamenspel.nl

Terug naar de
beginpagina
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Terug naar de
beginpagina

Gratis te downloaden

Magazines
‘Spel in Zicht’ is een magazine met info over
de spellenwereld. Van strategische
denkspellen tot hilarische partyspelletjes.
Van familiespellen tot beroemde klassiekers.
Wie zich inschrijft via de website
www.spelinzicht.eu krijgt vier keer per jaar
een nieuwsbrief vol speelgoedtips. Over het
nieuwste speelgoed kun je vanalles lezen op
www.speel-wijzer.eu.

Nieuwsbrief Spelen moet!
Je kunt je abonneren op een gratis
nieuwsbrief
www.motoriekenleerproblemen.nl/Inschrijv
en.html Deze beknopte nieuwsbrief is
vooral voor ouders en professionals (die
werken) met jonge kinderen interessant.

Volg me op twitter
@insamenspel

ADVERTENTIES

Magazine voor speelvogels:
www.speel-wijzer.eu

www.despellenwinkelbreda.nl
De eigenaresse Margot kan je helpen
naar een alternatief spel te zoeken,
mocht iets niet meer verkrijgbaar
zijn!

Klik bij: www, @ en
onderstreept
Zie je in de digitale versie van
deze krant een adres van een
website of een e-mail staan, klik
daar dan op om direct daar naar
toe te gaan. Ook wanneer je
onderstreepte tekst in het rood
ziet, betreft het een link waar je
op kunt klikken (en naar toe kunt
gaan).

www.denkspellenparadijs.nl

Magazine over gezelschapsspellen:
www.spelinzicht.eu

Terug naar de
beginpagina
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Op zoek naar inspiratie?

Workshops & trainingen
“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.”
Aristoteles
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De workshops zijn zowel los als in
combinatie te volgen. Volg je er twee,
krijg je 25% korting..

Interessant voor een studiedag?
Neem contact op met In Samenspel via:
henriette@insamenspel.nl
Of bel Henriette op 040-2531868.

Speeldokter

(Studiedag)workshop
Spelend ontwikkelen 1

NLSPEL-opleiding

Start 7 november 2014

Voor leerkrachten en therapeuten

Word NLSPEL-coach in 10 dagen

Leer diagnosticeren en interveniëren met
spelletjes en bewegingsoefeningen en leer
daarmee kinderen in hun ontwikkeling te
ondersteunen en te stimuleren.

Wil je spelletjes doelgericht inzetten om de
ontwikkeling van vaardigheden bij kinderen
te stimuleren? Kom het spelend leren.

Opleiding

Klik voor de PowerPoint informatie
Speeldokteropleiding.
Data: 7 & 21 november, 12 december 2014,
9 & 23 januari, 6 februari, 6 & 20 maart 2015
Tijd: 9.30.00 – 17. 00
Prijs: € 1400,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven.
Meld je aan voor 7 september en wees zeker
van een plek: henriette@insamenspel.nl

Doel: inspireren tot spelen & spelletjessuggesties geven. (Waarvoor is het zinvol?
Welke vaardigheden activeer je ermee? Hoe
leuk kan het zijn? Wat zijn geschikte spelletjes
die kort duren (ongeveer 10 minuten)?) We
spelen veel om de smaak te pakken te krijgen.
Datum: zaterdag 20 september 2014
Mogelijkheid 2: vrijdag 10 oktober
Tijd: 9.30 – 12.30
Prijs: € 50,00 p.p.
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Ook op locatie mogelijk

Opleiding

In deze opleiding leer je beproefde NLPtechnieken en speelse coachingtechnieken.
zoals therapeutisch toveren. Daarnaast leer je
hoe je met spelletjes doelgericht hulpbronnen
kunt activeren.
Klik voor een PowerPoint met meer info:
www.insamenspel.nl/opleidingenworkshops.
Start: voorjaar 2015
Tijd: 10.00 – 16.30
Prijs: € € 1895,00 incl. koffie & thee, reader &
huur spellenpakket & individuele sessie
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Workshop
Introductieworkshop
Speeldokter
Praktische en inspirerende bijeenkomst
Wil je kennismaken met de manier van
denken en doen die je je eigen kunt maken in
de opleiding tot Speeldokter?
Kom ervaren hoe je met spelletjes en
bewegingsoefeningen kunt diagnosticeren en
interveniëren. En hoe je via (bewegings)spel
kinderen in hun ontwikkeling kunt
ondersteunen en stimuleren.

(Studiedag)workshop
Spelend ontwikkelen 2a:
Uitdagende spelletjes

(Studiedag)workshop
Spelend ontwikkelen 2b:
Rekenspelletjes

Uitdagende spelletjes die leuk zijn voor
‘plussers’

Voor ouders, leerkrachten en RT-ers

Ben je op zoek naar leuke gezelschapsspelletjes (dus iets anders dan de Smart
games) voor kinderen die van een uitdaging
houden, of die iets extra’s kunnen gebruiken?
Of wil je zelf op een leuke manier plezier
beleven met je kind? Kom dan een aantal
spelletjes uitproberen op deze
speelbijeenkomst.

Een spel dat speciaal ontworpen is om het
rekenen te oefenen, is vaak saai. Gelukkig zijn
er leuke spelletjes waarbij je op een leuke
manier met rekenen/schatten of getallen
bezig bent.
Nieuwsgierig? Kom dan mee spelen.

Doel van de workshop:
* beeld vormen van de inhoud en
mogelijkheden van de opleiding tot
Speeldokter .
* ervaren hoe leuk, zinvol en effectief
(bewegings)spel werkt voor de basiscondities
voor leren en welzijn van kinderen.
Datum: zaterdag 6 september 2014
Tijd: 10.00 – 13. 00
Locatie: Veldhoven of Venlo.
Prijs: € 0,00
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Datum: zaterdag 20 september 2014
Mogelijkheid 2: vrijdag 10 oktober 2014
Tijd: 13.30 – 16.30
Prijs: € 50,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl

Datum: zaterdag 1 november
Tijd: 14.00 – 17. 00
Prijs: € 50,00
Locatie: in (de omgeving van) Veldhoven
Aanmelden: henriette@insamenspel.nl
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Zoekertjes
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sets, maar verzamelen zoveel
mogelijk kaarten tot het volgende
geluid.

door Henriette Mol

Dit keer een paar spellen die ik alleen
tweedehands kon bemachtigen. En
die echt iets toevoegde aan mijn
verzameling!

Kletschjjj…
Kletschjjj… is een leuk opwindend en
spannend spel voor de hele familie
en al je bezoek. Op mijn verjaardag
hebben oud en jong zich er urenlang
mee vermaakt. Afgewisseld met Stef
Stuntpiloot. Ook mijn cursisten
hadden er veel lol mee.

Geschikt voor: kinderen, gezinnen,
leerkrachten, coaches, sova-trainers
& speeldokters
Wat voegde dit spel toe: je moet op
geluiden reageren. Geluiden
herkennen en auditieve informatie
koppelen aan visuele + motorisch
reageren.

Geschikt voor: 4 – 84
Aantal spelers: 2 – 4
Speelduur: +/- 7 min.
Richtprijs: op Marktplaats te vinden voor
+/- € 5,00.. Op de Oranjemarkt zelfs
goedkoper!
Uitgever: Wham-O
Jaar van uitgave: 1982

N.B. het duurt +/- 20 seconden voor
het eerste geluid komt. Wacht dus
geduldig af; de batterijen zijn
waarschijnlijk niet leeg ;).
Reactiespel: luisteren, kijken en in actie
komen

Geschikt voor: 4 – 84
Aantal spelers: 2 – 4
Speelduur: +/- 7 min.
Richtprijs: op Marktplaats te vinden voor
+/- € 5,00.. Op de Oranjemarkt zelfs
goedkoper!
Uitgever: Tactic
Jaar van uitgave: 2004

Spelverloop: Een geluidskastje
produceert geluiden; iedere keer in
een andere volgorde. Zodra je een
geluid hoort, ga je meppend kaarten
verzamelen met daarop de
afbeelding van wat je gehoord hebt
(bijv. olifant, leeuw, startende auto,
bal die door de ruit vliegt, piano,
trommel). Door de zuignapjes op je
mepper blijven je kaarten aan de
mepper plakken. Sla je te hard,
kleeft hij zelfs door de kaart heen
aan de tafel vast… Na enige tijd
komt er een nieuw geluid. Officieel
wint de speler die de meeste paren
bij elkaar mept. Wij spelen niet om

Turbo tops
De doos ziet er wat saai en oubollig
uit, maar het spel is leuk! En zinvol.
Zeker een must-have voor
therapeuten op het gebied van
Sensorische Informatieverwerking
en logopedisten.

Tip
Schrijf nu vast in je
agenda: Oranjemarkt 2015
Maandag 27 april
Mis geen enkele krant: maak nu
een twitter-account aan:

Klik hier voor
krant nummer 1
Klik hier voor
krant nummer 2

www.twitter.com/signup
En volg me op twitter @insamenspel
Wil je eerst meer weten over twitter?
www.twitterinfo.nl/

Klik hier voor
krant nummer 3
Bezoek de website
van
In Samenspel:
www.insamenspel.nl

Terug naar de
beginpagina
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In
Samenspel
Ontwikkel je je
zeker wel

De Dam 27
5504 TC Veldhoven
www.insamenspel.nl

In Samenspel
De Dam 27
5504 TC Veldhoven
www.insamenspel.nl

