
 
 

 
 

 

 

Spelbegeleiding in de 

thuissituatie voor kinderen van 

1,5 - 7 jaar! 

 

Spel aan Huis draagt bij aan het 

vergroten van het spelplezier 

tussen ouders en hun kinderen. 

Het zorgt voor positieve 

interactiemomenten in het gezin. 

De eigen kracht van het kind en 

de ouder wordt versterkt. Het is 

een spelstimuleringsprogramma 

met als doel de ontwikkeling van 

jonge kinderen te stimuleren. Het 

gaat vaak om gezinnen waar 

risicofactoren aanwezig zijn, die 

het opgroeien en opvoeden van 

kinderen (kunnen) bemoeilijken. 

Het programma werkt met 

getrainde Spel aan Huis 

begeleidsters (meestal stagiaires) 

van Hbo-opleidingen in het 

sociale domein. Zij bezoeken in 

eerste instantie 20 weken het 

gezin, met mogelijkheid tot 

verlenging. 

 

 

 

 

 

 

Stage lopen bij Spel aan Huis Gouda 3e & 4e jaar HBO 

 

Functie taken zijn: 

• Het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen en het 

verrijken van de spelomgeving 

• Het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders gericht op 

het versterken van de eigen kracht en betrokkenheid van ouders bij 

de ontwikkeling van kinderen 

• Het versterken van het sociaal netwerk en het bevorderen van 

maatschappelijke integratie van gezinnen 

• Coachen 

• Organiseren en coördineren 

• Projecten ontwikkelen en uitvoeren 

 

Belangrijke competenties voor de uitvoering van de functietaken: 

• Pedagogische vaardigheden in de omgang met jonge kinderen 

• Basiskennis van de ontwikkeling/opvoeding van jonge kinderen 

• Enige kennis hebben van spelvormen en spelontwikkeling 

• Affiniteit hebben met spel, zelf speels en creatief kunnen zijn 

• Bij voorkeur: praktische ervaring hebben in de omgang met jonge 

kinderen 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Culturele sensitiviteit 

• In staat zijn een vertrouwensrelatie met het gezin op te bouwen 

• Improvisatietalent en flexibiliteit in de omgang met de gezinnen 

• De eigen kracht van het gezin onderkennen en die kunnen 

versterken 

• Zelfstandig kunnen werken 

• Integer en betrouwbaar zijn voor een kwetsbare doelgroep 

• In staat zijn tot zelfreflectie 

• Problemen in de uitvoering kunnen omzetten in leerdoelen om aan 

te werken 

 

Bij de start zal een Spel aan Huis begeleidster nog niet volledig aan dit 

profiel kunnen beantwoorden, vooral waar het kennis van spel- en 

spelbegeleidingstechnieken betreft. Binnen Spel aan Huis wordt hiertoe 

opgeleid via diverse trainingen en workshops. Spel aan Huis is onderdeel 

van de Brede School Gouda (https://www.bsgouda.nl/projecten/spel-aan-

huis/algemeen/). 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

A. van Kooij (projectleider) 

E: annemarie.vankooij@bsgouda.nl T: 0182-527101 
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