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Vakdidactisch
model Spelinzicht:

Het ontwerpen van uitdagend
spelonderwijs
We staan als leraren LO voor de mooie opdracht om leerlingen meer bekwaam en
enthousiast te maken voor een duurzame deelname aan onze beweeg- en sportcultuur
(KVLO, 2017). Het creëren van een spelleeromgeving waarin rekening wordt gehouden
met de verschillen tussen leerlingen, iedere leerling betrokken is en succesvolle
ervaringen op kan doen, is daarom cruciaal. In dit artikel dragen we aan de hand van
het speler- en spelgecentreerde vakdidactische model Spelinzicht (Weeldenburg,
Zondag & De Kok, 2017) concrete voorbeelden en handvatten aan ten behoeve van het
ontwerpen en realiseren van een uitdagende spelleeromgeving in de LO-praktijk. Dit
doen we aan de hand van spelactiviteiten die de spelsporten Rugby, Gaelic football en
American football als vergezicht hebben.
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Het vakdidactische model Spelinzicht (figuur 1) is
geïnspireerd en gebaseerd op het Teaching Games
for Understanding (TGfU) concept, en het daarbij
behorende curriculummodel (Bunker & Thorpe,1982;


Figuur 1. Het
vakdidactisch model
Spelinzicht (Weeldenburg,
Zondag, De Kok, 2017)
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1986). Het model omvat opvattingen over en aanwijzingen voor het doelgericht, planmatig en praktisch
handelen van de leraar tijdens het ontwerpen, realiseren en evalueren van het spelonderwijs.

In het model zijn diverse didactische componenten in beeld gebracht die jij als leraar LO kunt
hanteren bij het inrichten van het spelonderwijs.
Aan de hand van het doorlopen van deze didactische stappen kun je een leeromgeving creëren,
waarin je het leerproces van de leerling kunt
stimuleren en ondersteunen. Jouw didactisch
handelen dient voortdurend in dienst te staan van
het leerproces van de leerling. Dit vraagt om het
flexibel hanteren van de didactische componenten. Zo kun je op grond van de leervorderingen,
beleving of motivatie van leerlingen zelf bepalen
hoeveel onderwijstijd aan welk didactisch component wordt besteed. De didactische componenten
uit het model kunnen binnen één les ingevuld en
doorlopen worden, maar hebben in de praktijk
waarschijnlijk vaak betrekking op een lessenserie.
Authentieke spelleeromgeving
Binnen dit spelconcept wordt voortdurend
getracht een authentieke, betekenisvolle en
zinvolle leeromgeving te creëren. Steeds wordt
op zoek gegaan naar een realistische en voor de
leerlingen herkenbare spelcontext die de belangstelling wekt. Een context waarin het spelen
van het spel centraal staat. Een context waarin
de leerlingen de kans en verantwoordelijkheid
krijgen om hun eigen leerroute vorm te geven
en waarin actieve betrokkenheid en probleemoplossende (spel)strategieën worden uitgelokt.
Een omgeving waarin de leerlingen zelf leren
nadenken en het accent in eerste instantie vooral
ligt op het ontwikkelen van spelinzicht. Om dit te
bewerkstelligen proberen we activiteiten waarin

de leerling in voorspelbare en geïsoleerde oefensituatie bijvoorbeeld een bal moet leren rondpassen, zoveel mogelijk te vermijden.
Spelfamilies
Om inzichtelijk leren en transferleren mogelijk te
maken, wordt bij het ontwerpen van spelonderwijs steeds vanuit de essentie, de grondstructuur
van het desbetreffende spel geredeneerd. De
uitdagingen waar de leerlingen bij het spelen
van de spelvorm voor komen te staan vormen
de ruggengraat van het onderwijs. De spelactiviteiten beschreven in dit artikel kunnen geplaatst
worden in de ‘spelfamilie’ van de doelspelen. In
ieder doelspel (onder andere hockey, voetbal,
basketbal, korfbal en handbal) komt de leerling
voor dezelfde soort speluitdagingen (zie tabel
1) te staan. Deze speluitdagingen vormen het
uitgangspunt bij het bepalen van de leerdoelen
en inhoud voor een bepaalde onderwijseenheid/
lessenserie.
Spelpistes als metafoor
Voor het leerproces van de leerling is het van
belang dat de aangeboden leerinhoud haalbaar
is (succeservaringen garandeert), of nét niet
haalbaar is (uitdagend). Je moet dus rekening
houden met (de verschillen tussen) het niveau van
leerlingen en voortdurend differentiëren. Daarom
wordt de leerinhoud op basis van de leerdoelen
middels de metafoor van de groene, blauwe,
rode en zwarte spelpiste op verschillende niveaus
uitgewerkt. De groene piste is hierbij het minst
complex en de zwarte piste het meest complex. Je

Tabel 1. Speluitdagingen, succescriteria en spelprincipes van doelspelen
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PRAKTIJK
kunt de leerlingen afhankelijk van het (speel)niveau
in eenzelfde les op verschillende spelpistes plaatsen. Zo kunnen leerlingen op het ene veldje actief
zijn met een spelactiviteit omschreven als een ‘rode
spelpiste’, terwijl de ‘groene’ spelactiviteit voor
leerlingen op een ander veldje nog voldoende leerkansen en uitdaging biedt. De keuze om bepaalde
spelvormen als groen, blauw, rood of zwart aan te
duiden is volledig subjectief. Sterker nog, wat voor
de ene leerling een blauwe spelpiste is, kan voor
een andere leerling een zwarte spelpiste zijn. Er is
enkel getracht om jou als leraar een handreiking
te bieden en je in staat te stellen om op grond van
het beginniveau van de leerlingen een keuze te
maken voor de meest geschikte spelvorm.

Praktische uitwerking
model Spelinzicht
Bepaal doelstelling(en)
Het accent in deze lessenserie ligt op de speluitdaging van het ‘behouden van balbezit en de bal
overspelen’ (zie tabel 1). Het leerdoel
is daarom als volgt geformuleerd:
‘De leerling kan aan het einde van de
lessenserie in een spelsituatie balbezit
behouden en de bal overspelen, door
zich (tijdig) breed te maken, het overzicht te behouden en de medespeler
op maat aan te spelen’

Overzicht houden, over de bal kijken
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Met een gerichte loopactie
loskomen van de tegenstander

Het expliciteren van leerdoelen is cruciaal bij het ontwerpen en realiseren
van onderwijs. Zonder het bepalen
van leerdoelen is het onmogelijk om
zinvolle leerinhoud en leeractiviteiten
te bepalen. Ook bijsturen tijdens het
onderwijsleerproces wordt zonder het
expliciteren van leerdoelen onmogelijk. Hoe moet je immers (bij)sturen als
je niet weet waar je uit wilt komen
met je leerlingen? Daarnaast zorgt
het formuleren en vooral communiceren van leerdoelen ervoor dat de
leerlingen weten waar ze aan toe zijn
en wat jij van hen verwacht (feed-up).
De leerdoelen geven daarmee richting
aan het leerproces van de leerling en
aan jouw didactisch handelen.
Het bovenstaande leerdoel is bewust
wat meer open, abstract geformuleerd. Door de concretisering naar
een bepaalde spelvorm/-situatie,
materiaal, aantal spelers, veldomvang en dergelijke achterwege
te laten, wordt het leerdoel voor
zowel de (motorisch) getalenteerde,
als minder getalenteerde leerling
haalbaar. Wil je leerlingen motiveren en/of gemotiveerd houden voor
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jouw onderwijs dan is het stellen van realistische
doelen een must.

Optimaliseer Betrokkenheid
& Waardering
Nadat op grond van het beginniveau van de
leerlingen een realistische doelstelling is bepaald,
is het van belang dat de leerling bij aanvang
van het leerproces positieve en betekenisvolle
leerervaringen opdoet. Ervaringen waardoor de
betrokkenheid bij en de waardering voor het
desbetreffende spel worden vergroot, of op zijn
minst worden behouden. Dit kan door de leerlingen direct in een authentieke spelcontext te
plaatsen en hen een kansrijke spelvorm te laten
spelen. De leerlingen dienen in deze spelvorm
(‘colourball’) veelvuldig te worden geconfronteerd met de speluitdaging die jij als leerdoel
voor ogen hebt (in dit geval: balbezit behouden
en overspelen).
Voor de spelactiviteiten 'Colourball' zie uitwerking
aan het einde van dit artikel.

Optimaliseer ontwikkeling van
Tactische vaardigheden
Nadat je zorg hebt gedragen voor de optimalisatie van de betrokkenheid van de leerling bij
en de waardering voor het spel, de speelregels
en speelafspraken, gaat de aandacht vervolgens
uit naar het optimaliseren van de ontwikkeling
van tactische vaardigheden. Deze vaardigheden
zorgen ervoor dat de leerling in spelsituaties weet
wat hij wanneer en waarom moet doen. Jouw
aandacht dient in de onderstaande spelactiviteiten (‘Hot & Cold potato’) daarom vooral uit te
gaan naar de speluitdaging ‘balbezit behouden
en overspelen’ en de bijbehorende succescriteria
en spelprincipes (zie tabel 2).
Voor de spelactiviteiten 'Hot & Cold potato' zie
uitwerking aan het einde van dit artikel.

Optimaliseer ontwikkeling van
Technische vaardigheden
Wanneer de betrokkenheid van en waardering voor
het spel bij de leerling geoptimaliseerd is en inzicht
is verschaft in de spelprincipes (wat, wanneer
en waarom) behorende bij de speluitdaging van
‘balbezit behouden en overspelen’, dan is mogelijk
‘ruimte’ ontstaan om expliciet aandacht te besteden
aan het verbeteren van technische vaardigheden.
‘Expliciet’, want vanzelfsprekend ontwikkelt de
leerling tijdens alle voorgaande spelactiviteiten
impliciet ook, of misschien zelfs vooral, zijn technische vaardigheden. In de onderstaande spelactiviteiten (‘Zoneball’) ligt de nadruk met name op de
technische vaardigheid van het gericht overspelen
(passen) van de bal. Waarbij op grond van actuele
inzichten in motorisch leren (onder andere constraint-led approach) je de gewenste beweeguitvoe-

ring zoveel mogelijk moet zien uit te lokken middels
aanpassing (‘constraints’) in de omgeving.
Voor de spelactiviteiten 'Zoneball' zie uitwerking
aan het einde van dit artikel.

Laat toepassen in
Complexe(re) Spelcontext
Laat in deze fase van het leerproces de geleerde
vaardigheden (‘balbezit behouden en overspelen’)
toepassen in een spelvorm (‘Little cone-ball’) die
bij voorkeur complexer is dan de spelvorm die ze
bij aanvang van het leerproces (didactisch component ‘betrokkenheid en waardering’) hebben
gespeeld. Zorg daarbij wel dat de complexiteit
van de spelvorm door de leerlingen gezien wordt
als een uitdaging en niet als onoverkomelijke
belemmering. Zoek als docent dus naar de juiste
verhouding tussen ‘lukken’ en ‘mislukken’.

een rubric beschrijf je aan de hand van een set van criteria verschillende beheersingsniveaus en kun je deze
inzichtelijk maken voor jezelf, jouw collega’s en vooral
voor de leerlingen (zie voorbeeld tabel 2). Door tijdens
de lessen gebruik te maken van dit soort instrumenten
stel je de leerlingen in de gelegenheid om bijvoorbeeld middels self-assessment en peerassessment
meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen
leerproces. Een rubric is tevens een instrument waarmee je uiteindelijk op een meer valide en betrouwbare
wijze informatie kunt geven over de prestatie van de
leerling (Van Berkel, Bax & Joosten-Ten Brinke, 2014).
De wijze waarop je de prestatie van de leerling wilt
weergeven is aan (de visie) van de vakgroep en school.
Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een cijfer 1-10,
behaald/niet behaald, o-v-g, een woordrapport of een
beeldrapport. Waar je als vakgroep ook voor kiest,
zorg dat je inzichtelijk maakt hoe de eindbeoordeling
tot stand komt (en welke berekening daar eventueel
aan ten grondslag ligt).

Voor de spelactiviteiten 'Little cone-ball' zie uitwerking aan het einde van dit artikel.

Evalueer Leervorderingen
Bij aanvang van het onderwijs heb je middels
het formuleren van doelstellingen de richting
bepaald voor het leerproces van jouw leerlingen. Hierbij heb je rekening gehouden met het
beginniveau van de leerlingen en gezorgd dat
de leerdoelen voor iedere leerling haalbaar en
uitdagend zijn. Op grond van deze doelen heb
je vervolgens verschillende spelleeractiviteiten
ontworpen en de leeromgeving gedifferentieerd
ingericht.
Vervolgens is het voor jou als leraar LO, maar ook
voor de leerling zelf, van belang om gedurende
het leerproces inzicht te verkrijgen in de leervorderingen. Zo moet je antwoord kunnen geven op
vragen als: ‘Doe ik het zo goed juf?’; ‘Wat moet
ik dan doen om te voorkomen dat ik de bal steeds
kwijtraak meester?’ of ‘Wanneer moet ik de bal
afspelen’. Of nog beter, je wilt dat leerlingen zelf
in staat zijn om (elkaar) antwoord te geven op
deze vragen. Als tussentijds blijkt dat toch veel
leerlingen moeite hebben om gedurende het
spel de bal af te schermen, dan kun je hier nog
wat extra aandacht aan besteden. Tussentijdse
evaluatieactiviteiten geven zowel de leraar als
de leerlingen inzicht in het leerproces en maken
het mogelijk om tussentijds bij te sturen. Aan de
andere kant wil je aan het einde van het leerproces
ook kunnen vaststellen wat de opbrengsten van
jouw onderwijs zijn geweest. Zijn alle leerlingen
nu beter in staat om in een spelsituatie balbezit te
behouden en de bal succesvol over te spelen?
Om aan beide functionaliteiten van het evalueren
tegemoet te kunnen komen, ontkom je niet aan het
hanteren van beoordelingsinstrumenten. Een rubric
is een voorbeeld van zo’n beoordelingsinstrument. In

Doelspelen, kansrijke scoringspositie benaderen
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Optimaliseer Betrokkenheid & Waardering

Optimaliseer ontwikkeling van Tactische vaardigheden

Optimaliseer ontwikkeling van Technische vaardigheden
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Laat toepassen in Complexe(re) Spelcontext

Tabel 2. Rubric ‘Balbezit behouden en de bal overspelen’ voor doelspelen
Criterium

Breed
maken

Overzicht
houden

Op maat
aanspelen

Master

Pro

Semi-pro

Rookie

Als de tegenstander de bal
wil veroveren, dan maak ik
mij snel breed door mijn
lichaam tussen de bal en de
tegenstander te brengen. Ik
kan in alle spelsituaties
de bal controleren en
afschermen, en daarmee
voorkomen dat de tegenstander de bal afpakt.

Als de tegenstander de bal
wil veroveren, dan maak
ik mij breed door mijn
lichaam tussen de bal en de
tegenstander te brengen.
De tegenstander krijgt
desondanks soms de kans
om naar de bal te reiken en
de bal af te pakken.

Als de tegenstander
de bal wil veroveren,
dan onderneem ik
actie om mezelf breed te
maken door mijn lichaam
tussen de bal en de
tegenstander te brengen.
De tegenstander krijgt
ruimte om naar de bal
te reiken en deze af te
pakken.

Als de tegenstander
de bal wil veroveren,
dan blijf ik nagenoeg
stilstaan waardoor de
bal eenvoudig door
de tegenstander af te
pakken is.

Ik kijk in alle spelsituaties
voortdurend over de bal
heen en heb daarbij oog
voor mijn teamgenoten,
tegenstanders en het doel.
Ik heb de bal op ieder
moment ‘klaar’ voor
een vervolgactie.

Ik kijk in spelsituaties over de
bal heen en heb daarbij oog
voor mijn teamgenoten, tegenstanders en het doel. Als
de druk van de tegenstander
groter wordt kijk ik soms
naar de bal.

Ik onderneem actie
om over de bal heen te
kijken en oog te hebben
voor mijn teamgenoten,
tegenstanders en het
doel. Vaak kijk ik naar
de bal.

Ik concentreer mij
nog voornamelijk
op de bal en heb
daarbij nauwelijks oog
voor mijn teamgenoten,
tegenstanders en het
doel.

Als balverlies dreigt of een
teamgenoot in een betere
positie staat, dan speel ik
de bal met de juiste richting
en snelheid, en op het juiste
moment door. Ik houd daarbij
rekening met de mogelijkheden van mijn teamgenoot en
de positie van de tegenstander(s). Ik beslis en handel
snel en het rendement
van mijn acties is hoog.

Als balverlies dreigt of een
teamgenoot in een betere
positie staat, dan speel ik de
bal met de juiste richting
en snelheid, en op het
juiste moment door. Ik
houd daarbij rekening met
de mogelijkheden van
mijn teamgenoot en de positie van de tegenstander(s).

Als balverlies dreigt of
een teamgenoot in een
betere positie staat, dan
speel ik richting een
teamgenoot af.

Als balverlies dreigt of
een teamgenoot in een
betere positie staat,
dan onderneem ik
een poging om de
bal af te spelen naar
een teamgenoot
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