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Voorwoord

Al enkele jaren speelde ik met het idee om een boek te schrijven. Een boek vol
bewegingsideeën en dansverhalen. Een praktisch boek waarmee leerkrachten 
en mensen die werken met jonge kinderen, direct aan de slag kunnen. Een 
boek waarin ik mijn kennis over het lesgeven aan jonge kinderen en mijn 
ontwikkelde lesmateriaal kan delen.

Tijdens workshops krijg ik vaak te horen dat men meer met dans en beweging 
in de klas of groep willen gaan doen. Wat veel mensen tegenhoudt is de tijd 
die gaat zitten in het vinden van geschikte muziek. Ook is de vraag naar kant 
en klare lessen groot.

Ik denk dat ik met dit e-book van Speel en Dans tegemoet kom aan de  vraag 
die er is vanuit het werkveld. 

Ga er lekker mee aan de slag. Probeer het aangeboden materiaal uit. 
En wanneer je je al wat meer thuis voelt in de bewegingslessen, hoop ik dat je 
je vrij voelt om je eigen creativiteit in te gaan zetten bij jouw dans en 
bewegingslessen in de groep. 
Pik hier en daar jouw favoriete oefeningen uit de verschillende lessen en ga 
combineren. Verzin een thema en gebruik oefeningen uit dit boek die je daarbij
kan gebruiken. Geef je eigen draai aan de verschillende oefeningen en 
dansverhalen en geniet van wat jullie samen met de kinderen creëren in de 
groep tijdens het dansen. 

Ik wens jullie veel uren dans- en beweegplezier toe!

5



ink
ijk
ex

em
pla

ar

Opbouw Speel en
Dans boek

Dit boek is voor iedereen die met kinderen werkt en meer dans en beweging 
wil gebruiken in de groep of klas. De lessen zijn goed in te zetten bij de 
peuterspeelzaal, kinderopvang en bij groep 1-2 van het basisonderwijs.

Er zijn in totaal 21 kant en klare lessen, elke les met een eigen thema. Er zijn 
7 lessen per leeftijdsgroep met een overlap in de leeftijden. Hier is voor 
gekozen omdat ieder kind zijn eigen ontwikkelingstempo heeft. Sommige 
lessen voor dreumes kunnen ook gebruikt worden voor peuters, of lessen voor 
peuters kunnen ook ingezet worden voor kleuters en vice versa. Met de kennis 
die je hebt over jouw groep kan je deze lessen verdiepen, of de opdrachten 
iets moeilijker of juist makkelijker maken.

In dit boek is gekozen voor de volgende leeftijdsindeling: 

• Dreumes (1,5-2,5 jaar). 

• Peuters (2-4 jaar). 

• Kleuters (4-6 jaar).

Tip:De lessen voor de dreumes en peuters zijn ook geschikt voor ouder-kind 
lessen. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk om deze lessen in de 
kinderopvang of peuterspeelzaal te geven zonder de ouders. Het is dan wel 
aan te raden om dan met kleine groepen te werken en met 2 medewerkers op 
de groep.

In deel 1 wordt gestart met een korte uitleg over de
methode dansexpressie en waarom beweging en dans zo
waardevol is voor jonge kinderen. Daarna wordt er
ingegaan op gebruik van materiaal, prentenboeken en
muziek. In deel 2 volgen een aantal warming ups en
afsluitingen en de uitgewerkte lessen.
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De tijdsduur van de lessen is ongeveer 35 minuten bij  dreumes en peuters en 
45 minuten bij kleuters. 

Tip: Je kunt ook een paar oefeningen eruit halen om aan te bieden of de les in 
delen aan bieden over de week heen. Het is ook heel goed mogelijk om 
bepaalde oefeningen te herhalen gedurende de week of de tijd dat jullie met 
een thema bezig zijn in de groep.

Elke les begint met een warming-up en eindigt met een afsluitliedje. Deze 
staan niet bij elke les uitgewerkt. Je kunt zelf een warming-up en afsluiting 
kiezen die uitgewerkt staat bij het onderdeel warming-ups en afsluitingen.

De lessen kunnen gegeven worden in een speelzaal. Maar ook op de gang, in 
het lokaal als je ruimte kan maken en natuurlijk ook buiten.

Bij alle oefeningen staan muziek suggesties en links naar geschikte muziek. 

Tip: Je kunt direct naar een pagina via de inhoudsopgave blz 2 en 3 van het 
Speel en Dans boek. Op de pagina gaan staan waar je heen wilt en dan 
aanklikken.  

In deel 2 staat nog een keer een inhoudsopgave met de lessen onverdeeld per 
leeftijdsgroep. Hier staan het thema en lesdoel bij. Zo heb je een duidelijk 
overzicht van de lessen en is het makkelijk kiezen. Vanuit deze inhoudsopgave 
op blz 19 en 20, kun je meteen doorklikken, via het pagina nummer, naar de 
les van keuze.
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Methode dansexpressie

Ik ga ervan uit dat je dit boek gekocht hebt omdat je het leuk vindt om met de
groep te bewegen op muziek. Jouw enthousiasme is het belangrijkst om de 
kinderen aan het dansen te krijgen. Je hoeft niet te kunnen dansen als 
begeleider. Wel is het belangrijk is om bewegingen mee en voor te doen bij de 
oefeningen. Bij de lessen in dit boek wordt gebruik gemaakt van de methode 
dansexpressie. Dansexpressie is laagdrempelig omdat er geen vaste 
choreografie gebruikt wordt.  

Leerlingen worden met opdrachten uitgedaagd mee te denken en te exploreren
hoe je een onderwerp kan omzetten in een verhaal van beweging en dans. 
Samen probeer je bewegingen uit die bij het onderwerp passen en daarna 
gaan de kinderen zelf uitproberen en ontdekken op muziek wat je er allemaal 
mee kan in beweging. Ze maken hun eigen verhaal in hun eigen beleving. Ter 
verduidelijking kan gewerkt worden met plaatjes, prentenboeken en materiaal.
De muziek is grotendeels instrumentaal. 

In dansexpressie neemt ‘exploratie’, het ‘ontdekken’ een belangrijke plaats in 
bij het didactisch dansproces.
Als je het onderwerp hebt geïntroduceerd bij je leerlingen en je heb een aantal
inleidende oefeningen gedaan, dan kun je de leerlingen daarna zelf laten 
ontdekken en hun fantasie hierbij laten gebruiken. Deze oefeningen zijn 
relatief vrij maar je geeft hierbij  wel verbale input waar nodig en bij jonge 
kinderen door veel mee en voor te doen.
Na het exploreren komt een stukje verdieping. Hier ga je dieper in op het 
onderwerp, de oefeningen zijn wat minder vrij, en worden wat lastiger. Het kan
zijn dat je moeilijkere dingen vraagt in de beweging, of de leerlingen 
opdrachten geeft waarbij ze op de muziek moeten letten, bijvoorbeeld een 
stopdans. Of je gaat dieper in op het onderwerp van die les.  

Dansvaardigheden die aan de orde kunnen komen in deze lessen:

• Bewustwording en mogelijkheden van je lijf.
• Plaatsbepaling in de ruimte (hoog, midden, laag). 
• Observeren en samenwerken. 
• Het toepassen van tegenstellingen (langzaam – snel of licht – zwaar).
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Muziek

Bij elke uitgewerkte les staat de naam van de muziek die je kunt aanschaffen 
en vinden via Spotify. Op Spotify heb ik 4 playlists staan voor dreumes – 
peuters, kleuters en warming-up – afsluiting. Deze zijn te vinden onder mijn 
naam coriannef (aan elkaar vast en zonder hoofdletters).

Op deze manier kan je makkelijk de muziek vinden. Maak je nog geen gebruik 
van Spotify; geen probleem, je kunt je aanmelden bij Spotify en kiezen voor 
gratis gebruik. Daarna kun je bij mijn playlists met de muziek. Met de 
computer kan je uit een playlist elk nummer afspelen dat je wilt gebruiken. 

• Link naar playlist Spotify dreumes: 
https://open.spotify.com/playlist/7sbgb5RdApRSDtxNjvK1d3  

• Link naar playlist Spotify peuters: 
https://open.spotify.com/playlist/4PdJZMWfeQ6TBXZTagRG57 

• Link naar playlist Spotify kleuters: 
https://open.spotify.com/playlist/68bvbDpoLySTCkUrQq3401 

• Link naar de playlist Spotify warming-ups en afsluiting: 
https://open.spotify.com/playlist/65LjmoAhn045WfdcSn7sY1 

Verder gebruik ik zelf veel muziek van Arjo de Koning, ook bij  de uitgewerkte 
lessen in dit e-book.  Deze muziek is niet te vinden op Spotify. 

De 2 cd's van Arjo de Koning hebben per stuk ruim 30 nummers. Elk nummer 
heeft een onderwerp die bij de muziek hoort.  Bijvoorbeeld; bladeren, storm, 
sluipen, feest, prins, prinses, lammetjes in de wei, biggetjes in de modder, 
schelpen en ga zo maar door.

Je kunt voor 7 euro een cd downloaden, via de homepage van Muziekservice. 
Ik vind het zelf een aanrader. Als je deze 2 cd's hebt dan heb je  voldoende 
geschikt muziekmateriaal tot je beschikking om in je bewegingslessen te 
gebruiken. Ik heb er geen voordeel bij dat deze muziek goed verkoopt, maar 
ze zijn zeer bruikbaar bij kinderdans. 

     Daarom zet ik hier de links naar de muziek van Arjo de Koning:

• kinderles nr 6: https://www.muziekservice.nl/n-CD06.php
• kinderles nr 9: https://www.muziekservice.nl/n-CD09.php
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Ook handig als je ze niet koopt, omdat je via deze links van alle nummers een 
stukje beluisteren om een idee te krijgen wat voor muziek ik bedoel bij een 
oefening (langzaam, snel, rustig, druk, feestelijk of beetje spannend). Op die 
manier kun je dan een zelfde soort muziek zoeken bij de oefeningen waar ik 
muziek gebruik van Arjo de Koning. Daarnaast heb ik op Spotify nog een 
playlist aangemaakt waar muziek op is verzameld die je kan inzetten o.a. ter 
vervanging van de liedjes van Arjo de Koning bij de uitgewerkte lessen:

• Link naar playlist Spotify Inspiratie: 
https://open.spotify.com/playlist/4EeeNJ7lahyxzBCkUlJmrD 

Ook heb ik bij 1 les voor de dreumes; De zon en de regenboog, 2 links gezet 
van de website van Muzido, waar je meteen uitkomt bij het nummer dat je kan
gebruiken bij de oefening.

Op deze manier heb ik veel muziek voor je verzamelt waar je makkelijk bij 
kunt om te gebruiken bij de lessen. 

Als je zelf op zoek gaat naar muziek bij bewegingslessen, waar let je dan op? 

• Het liefst instrumentale muziek, omdat veel teksten vaak al heel 
bepalend zijn. En je wilt graag de kinderen zelf laten exploreren.

• Let op de sfeer van de muziek. Als je het bijvoorbeeld hebt over heel 
licht bewegen (zachtjes, sluipen, op je tenen) dan moet de muziek niet 
zwaar en te hard klinken.

• Voor de jonge kinderen; ; let op dat de muziek niet te spannend klinken.
• Bij de warming-up en bij sommige oefeningen is het leuk om gebruik te 

maken van muziek met Nederlandse tekst: 
• Hoofd, schouder, knie en teen. In een les over lichaamsbesef.
• Jan huigen in de ton bij een les over vallen en opstaan.
• De klassieker “op een grote paddenstoel, rood met witte stippen”, is ook

altijd een topper. 
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Je kunt voor je zelf op zoek gaan naar een aantal bruikbare cd's of 
mappen met geschikte muziek maken voor op je computer/telefoon e.d.
Een aantal voorbeelden  van muziekwaar ik regelmatig gebruik van 
maak in mijn lessen:

• Dansspetters van Maria Speth met instrumentale muziek over heel veel 
onderwerpen en thema's

• Filmmuziek bijvoorbeeld:Amelie – Chocolat – Finding Neverland
• Muziek van Cirque du Soleil
• Muziek van Rene Aubrey
• Muziek van de efteling
• 100 greatest film themes take 2, verzameling van 6 cd's met filmmuziek

uit de jaren 1941 t/m 2009
• Dirk scheele, heeft verschillende albums gemaakt, zitten veel bruikbare 

warming-up nummers bij

Op you tube kun je ook heel veel geschikte muziek vinden en voor jezelf een 
playlist maken.

Tip: Op mijn YouTube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCv2BQqZPvwBM1MGcpkQP5QQ/  staan 
o.a. een warming-up en een afsluiting. Deze zijn weer anders dan in dit boek 
beschreven staan. Je kan dus ook een filmpje van mijn YouTube kanaal 
aanzetten en deze samen met de groep mee dansen.
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Indeling deel 2

Warming up en afsluitingen

• Opbouw van de les 21

• Warming up dreumes; We maken een kringetje 24

• Warming up peuters en kleuters; He kijk eens! 25

• Warming up peuters en kleuters; Dansen 27

• Afsluiting dreumes en peuters; Wiebelen en kloppen 29

• Afsluiting dreumes, peuters en kleuters; De zon is weg 30

Lessen dreumes

• Oeps boem ik val! (ik en mijn lijf) 33

• Mijn lijf; ik groei (ik en mijn lijf) 35

• Herfst; de blaadjes (herfst) 37

• Het spinnetje in zijn web (herfst) 39

• De  zon en de regenboog (het weer) 41

• Bellen blazen (bij meerdere thema's in te zetten) 43

• Vies en netjes (opruimen) 45
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Lessen peuters

• Buiten spelen (balanceren en ruimtelijke oriëntatie) 48

• Kabouters en paddenstoelen (herfst) 50

• Kleuren en vormen (bij meerdere thema's in te zetten) 52

• Het verkeer (thema; verkeer en vervoer) 54

• Klei, vormen en beelden (kennen en herkennen vormen) 56

• Een vreemde vogel (sociale vaardigheden en samenwerken) 58

• Waterballet (water en zomer) 60

Lessen kleuters

• De eekhoorn en de de schatten van de herfst (herfst) 63

• De vliegensvlugge vliegensvlug (kenmerken verschillende dieren) 66

• Het kleurenmonster (emoties/gevoelens) 68

• Een heel vreemd soepje (samenwerken en ruimtelijke oriëntatie) 71

• Mol wil de maan (leren over verschillende afstanden) 73

• De dansende robot (ik en mijn lijf en probleemoplossend denken) 76

• Waar is de zeester (onderwaterwereld, afval en zomer) 79
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Opbouw van de les

Elke les heeft een vaste opbouw. Deze ziet er als volgt uit:

• Warming-up.

• Inleiding thema met eerste oefening.

• Kern onderverdeeld in exploratie en  verdieping.

• Afsluiting van het thema en rustig worden.

Bij de uitgewerkte lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende kleuren in 
de opbouw van de les zoals hierboven aangegeven. Zo kun je in een oogopslag
de verschillende onderdelen van de les vinden.

De warming-up en de afsluiting zijn gezet op de muziek. Jij doet voor, of legt 
eerst even een paar bewegingen uit, en de kinderen volgen. De warming-up is 
stimulerend en de afsluiting is rustgevend. Een vaste warming-up en afsluiting 
zijn fijn voor de kinderen. Ze vinden het leuk om te merken dat het elke week 
beter gaat en dat ze de oefening herkennen. Je kunt gerust 3 maanden 
gebruik maken van een warming-up en afsluiting voor je overstapt op wat 
nieuws. 

 
Iedere les heeft een heeft een thema met elke les weer nieuwe onderwerpen 
en oefeningen. Je kunt veel oefeningen na verloop van tijd rustig een keer 
terug laten komen.
De oefeningen in de kern van de les zijn geen vaste pasjes, gezet op de 
muziek. In de kern van de les ga je met elkaar te ontdekken wat er allemaal 
mogelijk is binnen de opdracht die je geeft. Natuurlijk geef je input, maar de 
kinderen gaan zelf ook exploreren.  

Bij de uitleg van oefeningen is het handig om de kinderen in een kring te laten 
zitten. Zo houd je hun aandacht vast en kun je makkelijk oogcontact maken. 
Ook is het meteen even een rustmoment voor de kinderen. Houd de uitleg kort
en duidelijk en gebruik niet te moeilijke woorden.
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Over Corianne
Feenstra

Danslessen ontwikkelen en met kinderen dansend
de wereld ontdekken. Samen creëren, leren in
beweging, verwonderen en plezier hebben in
bewegen.

De energie en het enthousiasme van de kinderen
bij de dans en theaterlessen, daar geniet ik enorm
van. Prachtig om te zien wat zij doen met wat ze ik
in de les aanbied. Het is mooi om terug te horen
dat kinderen meer zelfvertrouwen hebben
gekregen of niet kunnen wachten tot de volgende les. Daarnaast vind ik het 
geweldig om te zien hoe de kinderen groeien, zich in de loop van de lessen 
ontwikkelen en voor hun ouders staan te stralen bij een kijkles of een 
voorstelling. Die ontwikkeling en ervaring gun ik alle kinderen, leerkrachten en 
begeleiders op groepen toe. Ik hoop met dit E-book daaraan verder te kunnen 
bijdragen. 

Lerend bewegen vind ik een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Dit kan 
door danslessen te koppelen aan zaakvakken of een thema, en aan taal en 
rekenen vakken. Deze lessen zijn een combinatie van speelse en educatieve 
elementen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om kennis door te geven en dit doe ik o.a. 
door het geven van cursussen waarbij tools aangeboden worden om te kunnen 
werken in beweging en dans met het jonge kind. Meer informatie is te vinden 
op mijn website www.speelendans.nl  Wil je graag een cursus of een workshop 
aanvragen dan kan dit via het mailadres van Speel en Dans:  
speelendans  @  gmail.com 
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Portfolio

• Corianne heeft de studie Agogisch/Cultureel werk, richting Recreatie en 

sportleidster gevolgd en de studie Fysiotherapie afgerond. Via cursussen 
en workshops heeft zij zich verder ontwikkeld in het onderdeel theater en
dans.

• Ze geeft recreatief en educatief danslessen in de leeftijd van 1,5 tot 12 

jaar en is docent en ontwikkelaar van scholenprojecten in het 
basisonderwijs. O.a. het project "Het Reisbureau" is al op heel veel 
scholen zeer enthousiast ontvangen. 

• In het basisonderwijs geeft zij dans en theater lessen die de taallessen 

ondersteunen en aansluiten bij de zaakvakken. Verder ontwikkelt zij 
thema leskisten en educatieve lesprogramma's voor scholen. 

• Daarnaast heeft zij voor het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit, 

het onderdeel dans helpen ontwikkelen. Dit is een programma waarbij de
leerkrachten worden gecoacht om zelf meer dans in hun lessen te gaan 
gebruiken. 

• Verder is zij Hoofddocent van de  level 3 Tiger-instructeursopleiding van 

de NIVM  (een erkend beweeg en leer programma, gericht op het 
ontwikkelen van levensvaardigheden voor jonge kinderen), en heeft 
daarin de nieuwe leerlijn
mini/dans tigers ontwikkeld. Voor
jonge kinderen vanaf 2 jaar. Zij
leidt andere instructeurs op tot
mini-tiger instructeur. 

• Corianne blijft zich ontwikkelen

door regelmatig workshops en
cursussen te volgen.

• Met bevlogenheid en veel plezier

draagt ze haar passie voor dans
en theater uit. 
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Colofon

Copyright © Speel en Dans, Barneveld, 2020

Auteur: Corianne Feenstra

Vormgeving en lay-out: Corianne Feenstra

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke 
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

– In deze uitgave wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen van:  
https://www.pdclipart.org/   Deze afbeeldingen zijn rechtenvrij en te 
gebruiken zonder toestemming. Mocht er toch een afbeelding bij zijn waarvan 
u van mening bent dat deze niet rechtenvrij is, laat dit dan alstublieft weten 
via speelendans@gmail.com  dan wordt de afbeelding verwijderd.
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