
 
 
 
Speel je Wijs  
Drama, theater en spel voor taalontwikkeling  

Methode 
Speel je Wijs is een lesmethode waarbij een brug wordt gevormd tussen kunst en cognitie. Er wordt gebruik gemaakt van de boeken ‘Speel je 
Wijs’ en ‘Speel je Wijs woordenschat’ De methode is ontwikkeld voor iedereen die kinderen actief en op een creatieve manier wil onder-
steunen en stimuleren in hun taal- en spelontwikkeling. CITO heeft bewezen dat leerlingen daadwerkelijk progressie boeken op het gebied 
van taal nadat zij met Speel je Wijs hebben gewerkt. 
In ‘Speel je Wijs’ ligt de focus op het ontwikkelen van taal door middel van drama. Je begrijpt taal namelijk beter als je die ook daadwerkelijk 
beleeft omdat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar je hele lijf.  Meerdere delen in je hersenen worden geactiveerd waardoor wat je leert 
veel beter beklijft. Daarnaast is er in de dramalessen aandacht voor coöperatief leren en ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Je over-
legt, presenteert, geeft en krijgt feedback en ontvangt applaus. Spel vormt een veilig oefengebied voor de werkelijkheid.  

Workshops    

In de workshops maak je kennis met de werkwijze van Speel je Wijs. De workshops bestaan uit een gecombineerd aanbod van theorie en 
praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van de boeken ‘Speel je Wijs woordenschat’ met 200 spelvormen en praatplaten rond woordgroepen 
voor groep 1 tot en met 4 en ‘Speel je Wijs’ met meer dan 100 kant en klare dramalessen voor groep 5 tot en met 8. Samen vormen de boe-
ken een doorgaande leerlijn voor de hele basisschool.  
In de workshop krijg je praktische tips en input voor werkvormen en drama-oefeningen. Je maakt kennis met de mogelijkheden van drama 
om taal en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Je leert over de didactiek van goed woordenschatonderwijs waarbij de 'Viertakt' van 
Verhallen wordt gebruikt.  
Na de workshop ‘Speel je Wijs’ zit je vol inspiratie en lesideeën om drama een plek te geven in het onderwijs.  

Voor wie 
De workshop ‘Speel je Wijs’ is geschikt voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, remedial teachers, intern begeleiders, logopedisten,  
therapeuten, kindercoaches, taalen dramadocenten en ieder ander die beroepshalve met kinderen werkt.  
De workshop is geschikt voor een groepsgrootte tot 20 deelnemers. In een andere vorm gegoten is ‘Speel je Wijs’ ook geschikt voor bijvoor-
beeld een ouderavond.  

Waar en wanneer 
De workshop ‘Speel je Wijs’ is op iedere locatie mogelijk en kan in overleg op elk moment van het jaar worden ingeroosterd. 

Trainer 
Maaike van den Brule (1970) van Buro CO Cultuur Ontmoetingen is theatermaker en gecertificeerd trainer van ’Speel je Wijs’.  
CO geeft workshops en trainingen op het gebied van cultuureducatie aan scholen en kinderopvang,  CO ontwikkelt en realiseert cultuur  
educatieve projecten , CO adviseert scholen en cultuuraanbieders over implementatie en vormgeven van cultuureducatie.  
Meer over CO: www.buroco.nl  

Informatie 
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Maaike van den Brule 06 25095568 maaike@buroco.nl 

Reacties van deelnemers 
De workshop was erg actief en heel leuk. Meteen morgen doen!  
Je krijgt in de training veel praktische, direct toepasbare handreikingen. Het is een kleine stap van taal naar drama. 
Het was inspirerend, leuk en ontspannend. Ik heb geleerd hoe je op speelse en doordachte wijze effectief aan mondelinge taalontwikkeling en 
sociale vaardigheden kunt werken. 

 

Maaike van den Brule • 06 25095568 • maaike@buroco.nl • www.buroco.nl 

mailto:maaike@buroco.nl


Waarom toneel een effectieve manier is om taal te leren 






