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De invloed van je eigen gedrag 

Verhogen van de 
spelbetrokkenheid 
Wanneer een kind haag 01 goed betrokken kan spelen. ontwikkell hij zich op een veelzijdige 
manier. Hoe kun je de spelbetrokkenheid verhagen? He! onderzoek dat in dit artikel word! 
beLich! maakt je bewust van je eigen gedrag en invloed. 
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Daisy 13 )aar en 1 maandJ slentert door de 
rulmte, springt een paar keer en loopt doeHoos 
van het Mm naar hel ander. De meeste klnderen 
in de groep [open rond 20 ook de pedagoglseh 
medewerker en Ie raapt her en der wat spullen 
op . DaiSY ziet haar en spnngt achIer haar aan: 
·Manuela. Manuela. kiJk eens' De pedagog iseh 
medewerker kiJkt en DaiSY vraagt "BoekJe 
veorlezenT De pedagoglseh medewerker pakt 
haar bi) de hand en geeft haar een boekJe . Dan 
valt haar blik op twee Jongens die goolen met 
blokken. Ze loopt erop al DaiSY bLiJlt beteuterd 
achIer 

In dit veorbeeLd is Ie zlenhoe DaiSY op de kinder
opvang veor een lange IIJd rondslentert en van 

he! ene spel naar het ander speL Loopt. Ze doet 
geen leerervaringen op en beleeft weinig plezier. 
Hoe komt het dat DaiSY nlet tot spel kom!? Komi 
dit vakervoor op kinderdagverblijven? 

Spelbetrokkenheid 
In de afgelopen Jaren hebben we fElly Singer en 
haar onderzoeksgroepl vee! geobserveerd in kin-

derdagverbliJven en peuterspeeLza
- - ------ -----'\ len. We kregen de indruk dat Daisy·s 

I 

gedrag van rondlopen, rondkiJken. 
karle concentrat ie en wisselend spe l 
veel voorkom\. Naar Dns gevoelle 
veel. Maar wat is normaal veor kln
deren va n 1 tot 4 jaar? En hoe kun
nen pedagogisch medewerkers de 
spelbetrokkenheid van kinderen ver
hagen? Om deze vragen Ie beant
woorden sta r\ten we een onderzoek 
naar de spelbetrokkenheld van 2- en 
3-)arigen tijdens het vrij spelen. Met 
spelbetrokkenheid bedoelen we 

de mate waarin een kind met geriehte aandacht 
en eoneentratie speelt en opgaat in het spel. We 
onderzoehten dit blj 116 kinderen uit 24 versehil
lende kindergroepen. De kinderen werden elk 
tweemaal een half uur mel vldeo- en audioap-
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paratuur gevolgd. Bij aile kinderen slelden we op 
6 verschillende momenlen hun male van spelbe
trokkenheid vast. Oat deden we met behulp van 
het onderzoekslnslrumenl dal Laevers heeft ont
wikkeld 120051. Laevers IS een Vlaamse pedagoog 
die baanbrekend werk op dit gebied heell verrieht. 
Volgens Laevers vindt er bij hoge spelbetrokken
heid intens leren plaals. Het kind is alert. neeml 
alles gretig in zieh op, is gemotiveerd, velhoudend 
en laat zieh niet afleiden. He! kind wi l regelmatlg 
delen en eommuniceren over wat hem of haar 
boeit. Wanneer het kind hoog of goed betrokken 
kan spelen. ontwikkelt het kind zieh op een veel
zijdige manier Wanneer een kind langere tijd niet 
betrokken is bij zi)n of haar spel is, vindl er weinig 
teren ptaats. Het kind dwaalt rondo dwarrelt van 
het ene spel naar het andere zender ergens eeht 
mee te spelen en ervaart weinig spelplezier. 

Uit ons onderzoek bleek dat in aile groepen het 
gedrag van DaiSY veel voorkwam. De meeste kinde
ren lopen veel rond en waren zelden langer dan 2 
minuten bi) hetzelfde spel betrokken. Sleehts in 27 
procenl van de observaties waren de kinderen 2 tot 
3 minuten geconcenlreerd aan het spelen. Langer 
dan 3 minuten geeoneentreerd spel kwam nauwe
lijks ve~r. De volgende stap In het onderzoek was 
uil Ie zoeken hoe he! kwam da! kinderen zo'n lage 
spetbetrokkenheid laten zien. In welke sltuatles is 
hun spelbetrokkenheld hoger of wanneer lager? 

Invloed van de pedagogisch medewerker 
Uit de resultaten bleek dat de spetbetrokkenheid 
sterk samenh ing mel het gedrag van de pedago
gisch medewerker De kinderen hadden een lage 
spelbetrokkenheid als de pedagogisch medewer
ker rondliep en wisselend nabi) was. De kinderen 
hadden een goede spelbetrokkenheid in twee 
sllualies. In de eerste plaals In situalies waarin de 
pedagoglseh medewerker rustig biJ de kinderen 
zat. In de tweede plaats in situaties waarin enkele 
kinderen samenspeelden op enige afstand en 
zonder dlreele bemoeienis van de pedagogiseh 



Als je rustig bij de kinderen zi t, krijgen ze sneller de aandacht waar ze om vragen 

medewerker. Nadat we dit hadden vast gesteld 
ziJn we verder gaan kijken naar de interactles tus
sen de pedagogisch medewerker en de kinderen. 
We vonden samenhangende patronen. 

Uit de observaties bleek dat de pedagoglsch 
medewerker 72 procent van de tijd rondliep. 
Slechls in 10 procenl van de observat ies was een 
pedagoglsch medewerker gedurende 4. minuten 
of langer rustig aanwezlg bij een kmd. Dit bleek 
van grote invloed op de spelbetrokkenheid. Als de 
pedagoglsch medewerker rondliep, dan lIepen m 
biJna 80 procent van de observa!ies ook de kin
deren rond. Erwas dan ook vaak veel speelgoed 
en de ruimte maakte een rommelige indruk. 
Bovendlen was de kans op eenziJdig contact lus
sen pedagogisch medewerker en het kind groter: 
De pedagogisch medewerker gaf een Korte aan
wiJzlng of maakte een vriendehJke opmerklng lon 
der dat he! kind de kans kreeg een biJdrage aan 
hel gesprekJe Ie leveren. Oit altes hlng samen met 
een lagere spelbetrokkenheid Als de pedagogisch 
medewerker rustig biJ de kinderen zat, liepen de 
kinderen ook veel minder rond , waren er vaker 
tweeziJdige gesprekJes tussen de pedagoglsch 
medewerker en de kinderen. Oil ging samen met 
een hog ere spelbetrokkenheld. Als de klnderen 
zonder pedagogisch medewerker met elkaar 
speelden was de spelbetrokkenhe id ook hoger. 
Kinderen die biJ elkaar in- en uitlopen. waren bLijk
baar minder storend dan een pedagogisch mede
werker die in- en uitloop\. He! onderzoek had 

betrekking op kinderen Jonger dan 4. jaar. Maar er 
zijn sterke aanwijzingen dat rustlge aanwezigheid 
en beschlkbaarheid van de pedagogisch mede
werker in de buitenschoolse opvang en leerkracht 
In het baslsonderwlJs ook voor oudere kinderen 
heel belangriJk is ITest & Cornelius-White . 2013). 

Rondlopen 
Op de vldeo's konden we goed he! effect van het 
rondlopen van de pedagog lsch medewerker op 
de kinderen zien. Op he! moment dat de pedago
gisch medewerker rondllep. keken kinderen op en 
stopte het spel. Vaak liepen klnderen achIer haar 
aan en vroegen wat ze glng doen en waar ze naar 
toe ging. Andere kmderen werden gestoord in hun 
spel door de rondlopende kinderen en de rondlo
pende pedagogisch medewerker 

Vier klnderen spelen goed betrokken samen. 
Ze hebben van blokken een parcours gemaakt, 
waar ze overheen lopen. Jana 13 )aad loopt 
voarop en zegt "En dan hier overheen Ze WI)S! 

naar een 5toelt)e. Dan komI een pedag09lsch 
medewerker erblJ slaan. en vraagt op vrien· 
delljke toon wat ze doer. Er lopen kUlderen 
achter de pedagoglsch medewerker aan en die 
kamen er:>ok bi) staan. Een klndJe WIJS! naar de 
blokken. Pedagoglsch medewerker: 'Bouwen? 
Waren Jull ie aan he! bouwen? Zullen we een 
toren maken? Kem pak de blokken er maar bl) . 
Alle klndjes in de hoek verzamelen de blokken 
die eerst het parcours waren ,... 
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De pedagoglsch medewerkers zagen we vaak druk 
rondLopen van de ene hoek naar de andere hoek. Ze 
zorgden ervoor dat ieder kind iemand had om mee 
Ie spelen en dat er genoeg speelgoed was. Ze cor
rigeerden ongewenst gedrag en tosten voor de kln
deren conflicten op. De pedagogisch medewerkers 
namen vaak niet de lijd om eersl even contact Ie 
maken met hel kind, veordat ze aanwijzingen gaven 
en hutp boden. Daardoor veIVlelen le in eenziJdige 
regulatie van hel gedrag van de klnderen. Ook als 
de pedagogisch medewerker rond liep en een kind 
een compliment gal, had dat 101 gevoLg dal de kin
deren helemaal uit hun spel werden gehaald. 

Een pedagogisch medewerker loopt rond en 
liet een JongetJe in ziJn eigen spe\ verdlept. Wat 
ben JIJ goed aan het spelen, Timr Hel kind kiJkt 
op wie er tegen hem praat HiJ liJkt dan na Ie 
denken over wat de pedagoglsch medewerker 
bedoelde en hiJ raakt helemaal ulI zlJn spet. Nog 
voordat hi] iets kan terugzeggen. is de pedago
glsch medMerkerverder gelopen. 

Rustige nabijheid 
Slechts in 10 procent van de gevalLen was de 
pedagoglsch medewerker gedurende 4 minuten 
of Langer biJ een kind aanwelig, In die situaties 
bleek datln 72 procent van de geva llen andere 
kinderen ook ruslig nablJ waren en er waren meer 
tweeziJdige interactles (gesprekJesJ tussen de 
pedagoglsch medewerker en de kinderen. In de 
observaties was Ie lien dal wanneer de pedago
glsch medewerker nabij was. zij vaak de speLende 
klnderen rustig observeerden en hun gedrag 
bevestigden zonder Ie storen. 

Pedagoglsch medewerker Cea zit naast Megan 

! 
[3 Jaar en 11 maandenJ die haar best doet om 
een moeilijke puzzel op Ie lossen. Megan wil de 
puzzel graag maken. maar soms lukt het nlet 
Cea helpt haar mel klelne suggestles waar een I puzzelstuk moet of doorvragen Ie stellen. Elke 
keer dat Cea liet dal Megan zeU verder kan, 

\ 

trekt Cea zich terug door naar achter te leunen 
en laat ze Megan het verder doen. Wanneer 
Megan weervastloopl. zegt ze: 'Ceaaaa' en Cea 
klJkt en geeft haar bevestlgmg 01 tipS. Megan 
krijgt ultemdehJk de hele puzzel al. 

In dit veorbeetd zit Cea nabiJ Megan en is ziJ 
beschikbaar wanneer Megan haar hulp nodig heell, 
Ze is er veor Megan en op helzellde moment daagt 
ze Megan uit om het zelf te doen. Tegeli]kertijd is 
de pedagogisch medewerker ook beschikbaar voor 
vragen en verzoeken van andere kinderen. Want 
er litten ook andere klnderen aan tafel die op een
lelfde manier bevesllgd en gesteund worden. 

Eenzijdige interacties 
Het belang van tweezijdige Interaclies werd heel 
duidelijk in de observaties. 
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Wanneer de pedagogisch medMerker 
rondloopt. is het contact mel een kind 
veelal kort. Met een vriendellJk stem 
geeft ze directieven, zoals 'Ik wil dat]e 
dat speelgoed oprUlmt, Rafik', 'Lief liJn!', 
of 'Ga die puzzel doen Tom'. Directieven 
en vooral het verbieden van gedrag had
den zelden hel effect dat de pedagogisch 
medewerkers verwachtten. De kmderen 
gehoorzaamden niet en hun spelbetrok
kenheid ging sterk omlaag. WaarschiJnliJk 
was hel veor hen Ie moeiliJk om te begrij
pen wat de pedagoglsch medewerker 
bedoelde of van hen wiLde. De pedago
gisch medewerker had niet echt contact 
gemaakl met het kind en had niet de 
tijd genomen voor gedeelde aandacht. 
Vanuil hel perspectief van het kind is hel 
Korte contact onverwacht. Het kind moet 
opeens deelnemen aan de sociaLe inter
actie, wat voor een Jong kind veel energie 
vraagt om Ie schakelen, veoral wanneer 
hel kind geconcenlreerd was op zijn 
spel. Bovendien leken de pedagoglsch 
medewerkers te veelle vertrouwen op 
talige interacties londer die met non
verbale communicatle te ondersteunen. 
De kinderen hadden weLlicht moeite om 
de taal van de pedagogisch medewerker 
Ie begriJpen. In het atgemeen waren de mleracties 
van de pedagogisch medewerkers goedbedoeld en 
vricndeLiJk, maar wanneerwe kijken naar de spet
betrokkenheld, blekf'n l e verstorend voor het spel 
van het kmd. 

Tweezijdige interacties 
Als de pedagogisch medewerker rustig bi] een 
actlvltell van de klnderen zal, zagen we dat de 
kinderen succesvoller waren om de aandacht te 
kriJgen die ze loehlen. De kinderen zoehlen fysiek 
contact en dat kregen ze door een aai 01 op schoo! 
zl tten. Al:;, het genoeg was voor een kind, ken hiJ of 
III zell hel mitiatlf'1 nemen weg te gaan, in plaals 
van dat de pedagoglsch medewerker van he! kmd 
wegtrep. Ats de pedagogisch medewerker tangere 
IIJd biJ een groepJe lat, kon ze oek het samenspel 
!ussen de kinderen begeleiden. 

! Branco heelt mUliekinstrumenten Ull de kasl 
gehaald. De pedagoglsch medewerker zlet hem 
en stell voorom samen mUllek te maken. Meer 
klnderen komen op de kast met de muziekln
strumenten af en de pedagog,sch medewerker 
geelt hen een mstrument. Ze gaat op de grond 
litten en onmiddeltijk komen de klnderen naasl 
haar litten 01 biJ haar op school Ze begint een 
hedJe Ie zingen dat de kinderen kennen, en 
die beglnnen enthousiasl te kLappen of op hun 
inslrument Ie spelen. Dan vraagt de pedago
gisch medewerker . 'Willen jullie nog een lied]e 
zlngen7' Yeahhhhhr, roepen de klnderen. 'Wle 
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Als kinderen samenspelen is de spelbetrokkenheid vaak hoger 

t weet een liedje7', reageert ze leder kind kriJgt 
de rUlmle om een liedJe Ie noemen en aile km
deren doen met veel ptezier mee. 

In dit voorbeeld zorgde de pedagogisch medewer
ker voer een baLans tussen haar initiat ieven en die 
van de kmderen. En wal mlnslens zo belangrijk 
was: ze speeLden samen en maaklen plezier! 

Emotionele veiligheid 
In ons onderzoek zagen we da! pedagoglsch 
medewerkers naar een kind toetopen als die haar 
nodig heeft. Ze reageren sensitief en responsief 
op de signalen van de kinderen. Oit is zondermeer 
belangriJk. Maar in een groepssitualie heeft deze 
werkwijze een negatief biJeffecI: de pedagogisch 
medewerkers gaat rondlopen van he! ene naar 
he! andere kind. Terwijl ze het ene kind helpt, 
stoort ze het andere. Deze gerichtheid op individu
ele kinderen is wellicht een achterLiggende reden 
van de onrust en lage spelbetro kkenheld. Lees 
verder waarom. 

Om helemaal op Ie kunnen gaan in speL is In de 
eerste pLaats emotionele veiligheid nodig. Wanneer 
het kind zich eenmaal emotloneel veilig voe lt biJ 
de pedagoglsch medewerker, zal hij of ziJ ook op 
ontdekking uitgaan en gaan spelen. Ze gaan de 
ruimte verkennen en speLen met andere kinderen 
op enige afstand van de pedagogisch medewer
kers. Het kind heelt de pedagog ische medewerker 

dan nog steeds nodig om Ie checken of de omge
'ling veiLig is en voor af en toe biJ te tanken door te 
komen knulfeLen. Ze hebben behoefte aan regel
matlg oogcontact, het zogenaamde vraagkijken 01 
social referencing. TiJdens hel spelen kiJken ze al 
en toe richt,ng de pedagogisch medewerker: 15 ze 
er nog? Ziel ze me? Ze willen bevesliging in wal 
ze doen en bezighoudt. Maar als de pedagoglsch 
medewerker rondLoopt, weten de kinderen niet 
waar ze is. Ze kunnen niet mel een snelle blik 
contact maken en zich veitig en bevestigd weten. 
De pedagogisch medewerker is niet beschikbaar 
als bron van veiligheld. Wij voorondersteLlen dat 
dit gegeven ook kinderen on rustig kan maken. 
Zij moetenlanger rondkijken voordal er contact 
is; dat haaLt hen uit hun spe\. Of ze gaan naar de 
pedagogisch medewerker toe vaor aandacht. Het 
rondlopen van de pedagogisch medewerker ging 
hand in hand met het rondlopen van kinderen. 

Beschikbaarheid en liefdevoLLe aandacht 
Wellichl voelen kinderen zich niet veilig en heb
ben ze een pedagogisch medewerker nodlg die 
beschlkbaar is. lemand die rustig op een pLek 
zit waar de kinderen l ijn kunnen spelen en die 
de kinderen attiJd kunnen 'linden als ze wiLLen 
biltanken. Een pedagogisch medewerker die de 
kinderen zeveeL veiligheid biedt dat de kinderen 
de vriJheid voelen om verder van haar weg Ie gaan 
spelen. Om zich te verstoppen en te experimen
teren met nabiJheid en alstand. In ons onderzoek 
vanden we dat fysieke nabijheid van de pedago
gisch medewerker een groot posltlef effect heelt 
op de spelbetrokkenheid en dat korte contacten. 
ook als ze vriendelilk en sensitief zi]n, een sterk 
negatief effect hebben. Deze bevindingen waren 
aanleiding om samen met stafpedagogen en 
pedagogisch medewerkers een praktijkonderzoek 
op Ie zellen om de spelbetrokkenheid van kinde
ren te vergroten. Er is daarbinnen onderzocht 01 
de spelbetrokkenheid van kinderen hoger wordt 
aLs: 11 de pedagogisch medewerker zorgt voor 
een aantrekkelijke omgeving om te speLen; 21 de 
pedagogisch medewerker beschikbaar is doordat 
ze tangere tijd op eenzelfde plaats zit. 
In een volgend artikel zullen we daarvan verslag 
doen. Maar nu aL kunnen we stellen dal ook d,t 
onderzoek bevestigt dal rust. aandacht en ·er zi]n· 
vaor de kinderen hun spe\ aIleen, samen of in 
kleine groep]es doet opbloeien. -
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