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Els de Jong is een van de 
vele vrijwilligers van speel-
otheek het Stokpaardje in 
Julianadorp. Ondanks de 
goede contacten met diverse 
scholen, peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven, merkt 
zij dat de bekendheid van de 
speelotheek nog te wensen 
overlaat. ‘Dat is jammer,’ 
vindt de Jong, ‘want wij kun-
nen vooral bij passend onder-
wijs echt een uitkomst zijn.’

Jonge kinderen met een 
achterstand
Als voorbeeld geeft de Jong 
de groep Jonge kinderen 
met een achterstand. ‘Wij 
hebben 10 themakisten die 
we, samen met een aantal 
pedagogisch medewerkers 
en onderbouwleerkrach-
ten, samengesteld hebben 
om achterstanden bij jonge 
kinderen te signaleren. The-
ma’s zijn bijvoorbeeld “Ziek 
zijn”, “Reuzen en kabouters” 

komen, of wij komen naar de 
school toe. Samen kijken we 
hoe we passend onderwijs let-
terlijk al spelenderwijs verder 
kunnen vormgeven.’

De speelotheek: spelenderwijs naar 
passend onderwijs

Goed speelgoed is, zeker in de lagere groepen, 
onmisbaar. Want al spelend ontwikkelen kinde-
ren zich. Maar wil je voor ieder kind speelgoed 
aanschaffen dat bij zijn of haar leeftijd, niveau én 
interesse past, dan is de klas al snel te klein. Met 
behulp van de speelotheek kan het wel. De leukste 
manier van passend onderwijs.

of “Knuffels”. Bij iedere kist 
zit een handleiding voor de 
leerkracht die vertelt hoe ze 
het speelgoed kunnen inzet-
ten. Natuurlijk kunnen wij ook 
hierbij nog extra adviseren.’ 
De themakisten zijn geschikt 
voor kinderen tot 6 jaar en 
bevatten vooral themage-
richt speelgoed. Door het 
speelgoed in de themakisten 
te gebruiken, kan een even-
tuele achterstand al in de 
vroegschoolse opvang wor-
den gesignaleerd. Daarnaast 
heeft de speelotheek ook 
taal- en denkspellen waarmee 
kinderen thuis spelenderwijs 
kunnen oefenen.

Hoogbegaafde kinderen
De afgelopen tijd heeft het 
Stokpaardje veel tijd en 
energie gestoken in het ont-
wikkelen van de themakisten 
voor jonge kinderen met een 
achterstand. ‘Maar voor de 
komende tijd staat dan weer 

een project op stapel voor 
hoogbegaafde kinderen’, ver-
telt de Jong. ‘Zo hebben we 
voor ieder kind een goed en 
passend aanbod, maar in het 
bijzonder voor díe groepen 
kinderen die wat extra’s nodig 
hebben.’
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Samenwerking
Op het moment werkt het 
Stokpaardje veel samen 
met onderwijsinstellingen in 
en rond Den Helder. ‘Maar 
scholen uit de hele regio zijn 
bij ons welkom’, benadrukt 
de Jong. ‘Ze kunnen langs-

Wat is de speelotheek?

De speelotheek leent hoogwaardig speelgoed uit aan op-
voeders, scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 
Leners kunnen uit het bestaande assortiment kiezen, maar 
ze kunnen ook specifiek speelgoed aanvragen. 

Daarnaast adviseren de medewerkers van de speelotheek 
leners wanneer zij vragen hebben over de ontwikkeling 
van een kind en over hoe het gebruik van speelgoed daar 
aan bijdraagt. 

Els de Jong: ‘Scholen zijn vaak verrast over de hoeveelheid 
materiaal die wij aanbieden. Zelf speelgoed aanschaffen 
is duur. Bij ons kunnen scholen tegen lage kosten hun 
spelaanbod compleet maken en steeds weer vernieuwen. 
Bovendien kun je het iedere keer weer aanpassen aan de 
behoeften van de kinderen.’

Op scholen geeft de speelotheek gratis speelochtenden. 
De medewerkers van de speelotheek zoeken passend 
speelgoed uit en komen een ochtend lang spelen in de 
klas. Wil een school materiaal lenen, dan wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 

Meer informatie over de speelotheek: 
www.speelotheekstokpaardje.nl


