
Inleiding

“It is a happy talent to know how to play.”

R.W. Emerson

Dit praktijkboek bevat vele nieuwe spelideeën voor de derde graad van de lagere school en 
het secundair onderwijs. Spelplezier en actieve deelname van alle spelers is een belang-
rijke bekommernis geweest bij het samenstellen van dit praktijkboek. Om het leren 
betekenisvol en doelgericht te maken, kiezen we voluit voor de SpelenderWijs- aanpak 
(Leysen, 2011). Deze aanpak promoot een spelgerichte methodiek waarbij ‘spelend leren’ 
en ‘spelnabij oefenen’ een centrale plaats innemen. 

In een beknopt theoretisch deel geven we in het eerste hoofdstuk aan waarom een 
SpelenderWijs- aanpak in het (sport)spelonderwijs wenselijk is en hoe deze aanpak in de 
lespraktijk gerealiseerd kan worden. Reeds bij de start van het leerproces moet de band 
met het gekozen eindspel van een les of een periode duidelijk herkenbaar zijn voor de 
leerlingen. Spelen vormt de hoofdweg van het spelonderwijs en primeert altijd op het 
 in oefenen van technieken. Om dit mogelijk te maken, kiezen we voor haalbare en uitda-
gende spelsituaties of spelvormen, zoals kleine spelen, kleine partijspelen, junior games 
of lead-up games, minisportspelen, enz. 

We promoten graag de idee om in het spelonderwijs gedurende langere perioden in 
vaste heterogene teams te werken (Memmert et al., 2015). Wanneer leerlingen de kans 
krijgen om steeds met dezelfde spelers aan een spel deel te nemen of spelnabij te oefenen, 
zijn ze beter op elkaar ingespeeld. Bovendien vergroot het de kans om op een meer doorge-
dreven wijze aan persoonsdoelen te werken. Het werken met roldifferentiatie binnen het 
team (een teamcoach, een materiaalmeester, een secretaris, enz.) kan leerlingen in hun 
talent bevestigen (Siedentop et al., 2019).

In een tweede hoofdstuk bieden we specifieke vakkennis aan voor de leerkracht of 
leerling- coach, zodat teams of individuele spelers effectiever ondersteund kunnen wor-
den tijdens het leerproces. We besteden extra aandacht aan de wijze waarop een spel 
moeilijker of complexer gemaakt wordt of hoe een spelopdracht vereenvoudigd wordt. We 
bespreken de voornaamste bouwstenen van een spel (Leysen, 2004) en het effect dat deze 
spelvariabelen hebben op de complexiteit van het uiteindelijke spelverloop. 
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We gaan dieper in op breed inzetbare spelprincipes of techniekvereisten die een bepa-
lende rol spelen en die het spelplezier of de kans op succes sterk kunnen vergroten. Ook 
beschrijven we enkele applicaties, waarmee de leerkracht of leerlingen aan de slag kunnen 
op hun smartphone of op een tablet, om het spelgedrag van spelers in kaart te brengen en 
te benutten bij een spelonderbreking of time- out. In het derde hoofdstuk verklaren we de 
icoontjes die de spelen begeleiden.

Het praktijkdeel is geordend per spelcategorie (Leysen & Dehandschutter, 2008) of volgens 
dominante spelkenmerken wanneer het om hybride spelvormen gaat. In de grabbelton 
hebben we enkele leuke spelen ondergebracht die solitair zijn of in een beperkt aantal 
opbouwstappen worden uitgeschreven. We hebben ze in de grabbelton geplaatst omdat ze 
niet steeds binnen één spelcategorie te plaatsen zijn en toch voldoende potentieel hebben 
om het spelrepertoire te verrijken. Ze kunnen in een opwarming, als tussendoortje of als 
eindvorm gebruikt worden. 

Bij de start van een spelreeks of spel formuleren we de voornaamste bewegingsdoelen 
of speluitdagingen. Deze doelen kunnen eveneens gehanteerd worden als observatiecri-
teria bij het coachen van spelers. Met behulp van apps zoals ‘EasyTag-Note’, ‘Coach’s Eye’, 
‘OnForm’, ‘BaM Video Delay’, enz. kunnen deze criteria actief gescoord of gemonitord 
worden op tablets, smartphones. Dit kan evenzeer gebeuren op papieren protocols. Deze 
doelen zijn eveneens mogelijke evaluatiecriteria. De lesgever kan zelf een keuze maken 
uit evaluatiecriteria die tijdens de lessenreeks aan bod gekomen zijn en dus het meest 
passend zijn om te beoordelen.

Elke stap in de spelopbouw is voorzien van duidelijke instructies en startklare spelre-
gels. Deze laatste kunnen steeds aangepast worden door de lesgever en/of de spelers. Ter 
ondersteuning van de lesgever of leerling- coach, benoemen we de meest voorkomende 
spelproblemen waarmee de spelers worstelen en bieden we hiervoor enkele werkzame 
oplossingen aan. Tot slot formuleren we organisatorische en materiële tips die het spel-
tempo en de continuïteit in de spelopbouw optimaal houden. Deze zijn belangrijk om een 
zo hoog mogelijke actieve leertijd te realiseren.

We wensen jullie veel spelplezier!

Hilde, Toon, Hans, Philippe
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