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Voorwoord
De cursus Spelen en masseren met peuters is een vervolg op de cursus babymassage,
maar dan voor oudere kinderen. Door de massage te combineren met spel, ontstaat er een
mooie cursus.
Van baby- naar peutermassage: een wereld van verschil
Masseren van peuters is echter wezenlijk anders dan het masseren van baby’s: peuters
liggen bijvoorbeeld niet zomaar stil en zijn in hun fase van ontwikkeling minder makkelijk aan
te sturen.
Peuters zijn (en raken) ook meer bewust van de omgeving. Het aanraken wordt ook meer
bewust beleefd. Dit geldt voor zowel het ervaren van aangeraakt worden, als het observeren
(en nadoen) van vormen van aanraken. Daar in de peuter-periode het herinneringsvermogen
toeneemt, neemt de kans toe dat deze ‘omgangsvormen’ onderdeel gaan vormen van hun
latere wereldbeeld en van hun gedragsmogelijkheden.
Wezenlijk bij de cursus peuters is de combinatie van masseren met spelvormen en met
liedjes/versjes. Deze laatste zijn o.a. functioneel als ijsbreker en om de aandacht vast te
houden. Bovendien koppel je zo aan iedere aanraking een bepaald liedje, de peuter weet de
volgende keer wat te verwachten bij een bepaald liedje.
Bijdrage aan band tussen ouder-peuter….
Met de cursus Spelen en masseren met peuters dragen we bij aan de band tussen ouder en
peuter. Ze maken intensief contact en stimuleren zo hechte band. Uiteraard komt ook hierbij
de aanmaak van oxytocine om de hoek kijken en het positieve effect daarvan.
Cursusaanbod voor aanstaande en jonge ouders
De cursus Spelen en masseren met peuters past in het aanbod aan cursussen rond de
geboorte en ontwikkeling van het kind en de relatie kind-ouder. Denk hierbij aan:
•
•
•
•

Zwangerschapscursussen
Babymassage
Baby-yoga
cursussen voor dreumesen/peuters (dans/yoga/gym)

Het is vooral bij deelnemers aan deze cursussen dat je potentiële deelnemers aan de cursus
Spelen en masseren met peuters zult vinden.
Wie kan de cursus Peutermassage geven?
Het geven van de lessen peutermassage vraagt de nodige specifieke deskundigheid en
ervaring van de docent(e). In concreto zouden docenten over de volgende kennis en
ervaring moeten beschikken:
A) Docent babymassage
B) Ervaring en kennis:
•
Algemene ervaring in het geven van cursussen.
•
Ervaring in geven van cursussen babymassage op basis van Shantala-methode.
•
Kennis van ontwikkeling van peuters mbt. motoriek, (sociaal-emotioneel) gedrag en mogelijke problematiek.
•
Affiniteit met peuters.

In de reader die voor je ligt, vind je een uitgewerkte cursus Spelen en masseren met peuters.
Je bent vrij om deze aan te bieden zoals jezelf wilt. Zo zou je met andere liedjes kunnen
werken of andere spelletjes. Zorg dat deze cursus aansluit bij jou eigen ervaring en
voorwaarden, dan zal je de cursus altijd goed kunnen geven.
Ik wens je ontzettend veel succes hiermee!

Hartelijke groet,
Karin Beumer
www.DREUMELAND.nl
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1. Inleiding
Voor wie is de cursus bestemd ?
Doelgroep
De cursus is in principe bestemd voor alle kinderen in de leeftijd van 2½ tot en met 4 jaar én
hun ouder of verzorger.
Specifieke doelgroepen
Meer specifiek biedt de cursus ondersteuning aan:
Ouders die willen investeren in hun relatie met hun peuter, d.w.z. hun relatie met hun peuters
willen verstevigen/intensiveren.
• Ouders die 1 op 1 contact willen met hun kind.
• Ouders die nieuwe ideeën willen opdoen om te spelen en bewegen met hun kind.
• Ouders die actief willen werken aan emotionele en sociale ontwikkeling van hun kind.
• Ouders die moeite hebben om te gaan met de voor de peuter zo kenmerkende
koppige ‘nee fase’.
Ouders met kinderen die op sociaal-emotioneel gebied extra stimulering vragen, d.w.z.
ouders met:
• Adoptiekinderen
• Kinderen met hechtingsproblemen
• Kinderen die moeite hebben om contact te maken met andere kinderen
• Kinderen die moeite hebben met aanraken
Ouders met kinderen die op lichamelijk gebied extra aandacht vragen. Bedoeld worden
ouders met:
• Kinderen die te veel energie hebben
• Kinderen die weinig bewegen
• Kinderen die een slecht lichaamsbesef hebben
• Kinderen die moeite hebben met in slaap vallen
Kennis van Shantala-massage-technieken
De cursus gaat ervan uit dat ouders al ervaring hebben met op Shantala-methode
gebaseerde babymassage. Strikt noodzakelijk is dit niet. Als er echter ouders deelnemen die
de cursus babymassage niet hebben gevolgd zal er tijdens de massage extra aandacht
moeten worden geschonken aan de Shantala basisprincipes. Denk hierbij aan :
• Contact maken en houden
• Vertragen
• Aandacht bij je kind houden
• Toedekken
• Weerspiegelen
Opstarten van de cursus
Kenmerken cursus
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk een uur. De bijeenkomsten worden wekelijks
gegeven. Het aantal deelnemers bedraagt 5 - 8 peuters met 1 ouder/ verzorger (afhankelijk
van de grootte van de cursusruimte). Je zou tussen de € 55 en €95 kunnen rekenen voor
een cursus.
Belang van een goede voorlichting en een actieve benadering van potentiële deelnemers
De belangstelling voor de cursus dient via goede informatie gewekt en gevoed te worden. De
kunst is niet om ouders die meedoen tevreden te krijgen, maar om ouders zover te krijgen
dat ze meedoen: peutermassage als onderdeel van het repertoire aan
opvoedingsvaardigheden is voor veel ouders nog vreemd en onbekend. Een goede reclame
en wervingscampagne is dus noodzakelijk. Hierbij adviseren wij een tweesporenbeleid te
voeren.
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1) Actieve en gerichte promotie en/of werving bij (ex-)deelnemers aan cursussen. Hierbij
denken we met name aan deelnemers aan eventuele anders cursussen (babymassage).
Hou geboortedata bij, zodat je ze bij het bereiken van de peuterleeftijd actief kan
benaderen voor deelname.
2) Promotie via relevante kanalen
Daarnaast kan je meer algemeen gerichte promotie geven via de plaatselijke krant, de
Thuiszorg, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, consultatiebureaus,
huisartsenpraktijken e.d.. Hierbij moet je duidelijk maken wat het belang van de cursus
voor de ouders is als ook wat de cursus specifiek maakt. Uiteraard moet ook duidelijk zijn
waar/bij wie/wanneer men informatie kan krijgen of zich kan aanmelden.
Enkele praktische aandachtspunten bij het opzetten en de organisatie van de cursus
• Houd bij het bepalen van data en tijdstip van de cursus rekening met vakanties,
peuterspeelzaaltijd en met mogelijke slaaptijden van de kinderen.
• Reserveer een geschikte ruimte (minstens 20 m², snel en goed te verwarmen).
• Stuur deelnemers ter bevestiging een mail met aanduiding van wat men mee moet
nemen (zie bijlage 9).
• Het kan voorkomen dat ouders twee (of meer) kinderen in de betreffende
leeftijdsgroep hebben. Een oplossing kan zijn om een andere verzorger of familieled
mee te nemen (oma/vader). Een korting voor deelname van het 2e kind is dan wel
een aardig gebaar.
Voorbereiding op de lessen
Benodigd materiaal
Je hebt voor de cursus de volgende hulpmiddelen nodig:
✓ Matten (voldoende voor 3x3 m²) of elk een eigen matje.
✓ Massageolie (of ouders vragen zelf massageolie mee te nemen).
✓ Eventueel koffie/thee, ranja en koekjes; kopjes en plastic bekers.
✓ Bal, ballonnen e.a.. Voor een volledig overzicht zie bijlage 3
✓ Bij les 5: eventueel een evaluatieformulier. Deze kan ook via diverse programma’s
online verstuurd worden (bijv. Survey Monkey).
Tips
•
•
•
•
•

Zorg dat je ruim een half uur voor aanvang aanwezig bent i.v.m. het verwarmen
van de ruimte (met name in de koudere maanden; ideale kamertemperatuur: 22
graden Celsius)
Verwijder zoveel mogelijk speelgoed om de ruimte zo prikkelarm mogelijk te
maken. Hou je materiaal in dichte bakken/zakken.
Leg de matten gereed.
Zet kopjes en bekers alvast klaar. Zet koffie en thee.
Om het schuiven van de matten tijdens het spelgedeelte te voorkomen, kun je er
een antislipmat onder leggen.

Inhoudelijke voorbereiding
✓ Zorg dat je weet welke liedjes en/of versjes je in de les gaat gebruiken.
✓ Zorg dat je de liedteksten en –melodieën kent (melodieën zijn vaak via
internet te beluisteren).
✓ Zorg dat je weet welke spelvormen je gaat hanteren.
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2. Doel van de cursus
Doel
Het hoofddoel van de cursus Spelen en masseren met peuters kan algemeen omschreven
worden als
het versterken van de band tussen ouders en kind zodanig dat de ontwikkeling
van de peuter daardoor bevorderd wordt.
De cursus draagt hier aan bij door het realiseren van de volgende doelen:
Doelen voor de ouders
• Vaardigheid in Shantala massagetechnieken gericht op peuters.
• Kennis van meer/nieuwe bewegings- en spelideeën t.b.v. peuters.
• Inzicht in hoe het geleerde thuis toe te passen, zodat ouders en kinderen ook na de
cursus er nog de vruchten van kunnen plukken.
• Het beter leren herkennen van lichaamstaal.
Doelen voor de kinderen
• Bewustwording (en waardering) van effect van aanraken bij henzelf en door henzelf.
• Vergroten gevoel van veiligheid en van het zelfvertrouwen.
• Een beter lichaamsbesef.
Effecten op relationeel gebied
Het is door het realiseren van de genoemde doelen dat de band tussen peuter-ouder
verstevigd en verbeterd wordt. Bovendien wordt een aantal voor een goede motorische,
zintuiglijke, emotionele, sociaal en intellectuele ontwikkeling noodzakelijke condities
(geborgenheid, zelfvertrouwen) beter ingevuld.
Neveneffecten
Door het toepassen van Shantala-massage draagt de cursus bij aan
• De ontwikkeling van tastzin bij het kind.
• Een betere ontspanning en beter slapen door de peuter.
• Verlichting van spijsverteringsproblemen van de peuter.
• Verbetering van het concentratievermogen.
De aandacht voor liedjes en versjes in de cursus, alsmede de interactieve spelvormen
ondersteunen:
• De verbale ontwikkeling van het kind.
• De ontwikkeling van sociale vaardigheden.
• Verwachting van aanraking per lichaamsdeel (door herkenning liedje).
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3. Algemene didactische achtergrondinformatie en tips
Globale typering van peuters
In onderstaande tabel is summier enige informatie over de ontwikkelingsfase van peuters
weergegeven. Kennis van peuters is van belang voor zowel het begrijpen van, als het
adequaat om kunnen gaan met, typisch peutergedrag. Deze kennis is bovendien van belang
om ouders uitleg te kunnen geven over de functie van bijvoorbeeld bewegingsspelletjes,
gebruik van liedjes voor de cursus en de Shantala massage in het bijzonder. Tot slot helpt
het je om peuters tot meedoen te stimuleren.
Enkele globale kenmerken van peuters

Leeftijd 2- 3jaar

Leeftijd 3-4 jaar

Kan rennen, maar nog niet goed stoppen
of van richting veranderen.
Leert springen, op een been staan, op de
tenen lopen.
Kan zichzelf uitkleden
Het ik- besef groeit. Gevolg: het kind wil
alles zelf doen en zegt NEE tegen de
wereld. Er kunnen driftbuien ontstaan.
Kinderen nemen alles wat je zegt letterlijk.
Kinderen hebben structuur nodig, maar je
moet ze niet te dicht op de huid zitten.
Leren door nadoen.
De peuter begint zijn lichaam steeds meer
te ontdekken en te beheersen. Peuters zijn
gevoelig voor ritme.

Kinderen gaan steeds soepeler bewegen.
Kunnen een bal vangen en wegtrappen.
Gaan zelf hun veters en knopen losmaken.
Omdat ze zich bewuster zijn van zichzelf
neemt het nee zeggen af. Kinderen gaan
meer zelfstandig denken en komen in de
WAAROM fase.
Het herinneringsvermogen neemt toe.
Kinderen gaan meer rekening houden met
anderen, kunnen beter op elkaar wachten
en leren zich meer aan regels te houden.
De concentratieboog is nog niet langer dan
een uur gespannen.
Kinderen vinden fantasie spelletjes leuk
(denk aan een hut maken van stoelen met
een doek eroverheen of bijvoorbeeld
verkleedspelletjes).

Spelletjes waarbij we wiegen, schommelen
en/of expres vallen, zijn dan ook bij uitstek
geschikt voor deze leeftijdsfase.
Tussendoor opruimen belemmert in zijn
spel, maar na afloop samen opruimen
doen ze graag.

(NB: de geschetste kenmerken zijn indicatief, dwz: in de praktijk kun je grote onderlinge verschillen vinden bij peuters van
gelijke leeftijd )

Er bestaat veel informatie over peuters, zowel in boeken als op internet. Met name internet is
geschikt om inzicht te krijgen in actuele vragen van ouders met betrekking tot peuters. Voor
meer informatie over peuters verwijzen we je naar de literatuurlijst.
Het effect van aanraken
Veel is al geschreven over het belang en effect van aanraken. Bekend is dat aangeraakt en
vertroeteld worden van wezenlijk belang is voor de menselijke ontwikkeling. Het heeft
een positief effect op:
• De gezondheid (het stimuleert de groei, de spijsvertering en de inwendige functies);
• Het welbevinden (geeft ontspanning en rust en vermindert agressief gedrag);
• Het leervermogen (verbetert het concentratievermogen);
• Het communicatief vermogen;
• Het lichaamsbesef;
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De functie van liedjes en versjes
Liedjes en versjes spelen een belangrijke rol in de (opzet van de) cursus. De belangrijkste
functies ervan zijn:
• het breken van het ijs (aan het begin van de les);
• het trekken en vasthouden van de aandacht bij de peuter;
• het uitlokken van bewegingen;
• het ritme geven aan de Shantala-massage.
Daarnaast zijn effecten van het zingen:
• een gevoel van herkenning (door het herhalen van de liedjes);
• een gevoel van veiligheid;
• een goede sfeer tijdens de cursus;
• een band tussen de deelnemers;
• goede interactie tussen de deelnemers.
In het kader van de in hoofdstuk 2 genoemde cursusdoelen stimuleert het zingen bovendien
de taal- en gevoelsontwikkeling.
De functie van het bewegen/de spelletjes
Naast liedjes en versjes hebben ook het bewegen en de spelletjes een belangrijke functie in
de cursus.
Met oog op het verloop van de cursus zijn de spelvormen van belang voor:
• het geven van de mogelijkheid aan (drukke) peuters om hun energie kwijt te raken (in
de cursus komt het onderdeel bewegen dan ook vóór het onderdeel masseren);
• het loskomen van de peuters in de cursus;
• het bevorderen van interactie tussen de deelnemers;
• het verkrijgen van een goede sfeer in de groep;
In het kader van de cursusdoelen dragen de spelvormen bij aan:
• kennis van meer/nieuwe bewegings- en spelideeën t.b.v. peuters;
• de sociaal- emotionele ontwikkeling (als rekening houden met een ander, op je beurt
wachten, samenwerken, leren omgaan met spanning, grenzen leren kennen en ‘t
leren benoemen van emoties binnen de veiligheid van een groep);
• de intellectuele ontwikkeling (oefenen van concentratie- en het reactievermogen,
prikkelen van de nieuwsgierigheid en de leergierigheid, ontwikkeling van
begripsvorming);
• de zintuiglijke ontwikkeling en een beter lichaamsbesef;
• de motorische ontwikkeling van het kind, waarbij gedacht moet worden aan
coördinatie, grove en fijne motoriek, oog- handcoördinatie, evenwicht enz.
Didactische tips
Omgaan met de peuters en de groep
Geef de eerste les de kinderen de gelegenheid bij hun moeder/vader te zitten en hun eigen
plekje te vinden. Probeer de kinderen niet te direct te benaderen; ze kunnen hierdoor
makkelijk in verlegenheid gebracht worden. In de eerste lessen zijn de spelvormen erop
gericht de kinderen contact te laten maken met elkaar en zich op hun gemak te gaan voelen.
Ieder kind is anders. Laat de kinderen in hun waarde. Probeer ze niets op te dringen. Geef
persoonlijke aandacht en probeer een manier te vinden om ingang te krijgen bij het kind.
De bedoeling is om de kinderen eerst los te laten komen en vertrouwen te doen krijgen
voordat je gaat masseren. Daarom wordt in de eerste les meer tijd besteed aan de
spelvormen en relatief kort gemasseerd. In de volgende lessen wordt meer tijd aan de
massage besteed, net zoals bij de babymassage.
Zorg voor niet te veel opwinding in de groep. Bied duidelijke structuur. Voorkom chaos. Zorg
dat de spelvormen niet te wild worden. Gebruik bij de aanraakspelletjes geen kietelvormen.
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Omgaan met muziek/liedjes
Liedjes kun je het beste een paar keer herhalen tijdens de les en ze een volgende les nog
eens terug laten komen. Op die manier gaan de liedjes leven voor de kinderen en zullen ze
ze thuis ook eerder herhalen. Herkenbaarheid is belangrijk en geeft de kinderen een veilig en
vertrouwd gevoel.
Muziek via een geluidsdrager (cd, mp3) zijn voor de docent fijn om de melodie aan te leren;
maar tijdens de les is het beter en veel praktischer om zelf met de kinderen te zingen. Je
kunt zo het tempo aanpassen aan de kinderen en hebt het aantal herhalingen zelf in de
hand.
Aanvankelijk zing je de liedjes zelf, eventueel samen met de ouders zodat de kinderen zich
kunnen concentreren op de handelingen. Later zullen de kinderen zelf mee gaan zingen.
Probeer je in te leven in de belevingswereld van de peuters: vraag wat de moeders
voorlezen of wat de kinderen op tv kijken.
Geef de peuter geen uitgebreide tekst en uitleg!!!! Laat de kinderen gewoon ervaren en
doen.
Kiezen van de oefenvormen en liedjes
In elke les kan gevarieerd worden m.b.v. spelvormen en/of liedjes. Voorbeelden kun je
vinden in bijlagen 1 en 2. Zorg wel dat je een aantal onderdelen van de vorige les herhaalt.
Kinderen reageren goed op terugkerende (herkenbare) patronen.
Stimuleren van het thuis toepassen van het geleerde
De cursusdoelen kunnen alleen gerealiseerd worden als ouders datgene wat in de cursus
geleerd en geoefend wordt ook thuis praktiseren. Bespreek met de ouders aan het eind van
de les ook steeds even hoe/wanneer ze denken het geleerde thuis toe te passen.
Suggesties voor momenten/situaties waarin massage thuis ingezet kan worden:
• voor het slapen gaan ( rugmassage of bijvoorbeeld afstrijken (zie hoofdstuk 5); extra
voordeel is dat het helpt om peuter tot rust te laten komen);
• tijdens het bad-douche ritueel (bijvoorbeeld bij het inzepen, of na afloop eventueel
insmeren van bodylotion);
• als de peuter erg druk of gespannen is (proberen rust in te bouwen door masseren
van bijvoorbeeld handen en/of voeten);
• als de peuter er om vraagt (dit kan bijvoorbeeld als gevolg van het zingen van liedjes
uit de cursus) .
Wijs de ouders er op dat ze hun peuter alleen moeten masseren als ze hem/haar de
volledige aandacht kunnen geven.
Daarnaast is het aan te bevelen om de liedjes en de spelletjes uit de lessen ook thuis nog
eens te herhalen. Ook kan thuis extra aandacht besteed worden aan bewegingen waar de
peuter nog moeite mee heeft.
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4. Programma
Algemene opzet van een les.
Lesdeel

Tijd

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

10- 15 minuten

In kring op de grond ;
peuters bij ouders op
schoot.
samen spelen/ zingen

•
•
•
•

Kern 1

20 minuten

Welkomstspel/
liedje
—>
herkenbaarheid,
veiligheid
bewegen/aanraken
—> energie kwijt
—>voorbereiden

Kern 2

20- 15 minuten

Shantala massage

Ouders/ verzorgers
masseren hun kind.

Afsluiting

10 minuten

Samen iets drinken, Betrek kinderen bij
evt. met koekje/fruit het opruimen van
boek voorlezen
matten. Ouders
pakken zelf koffie of
thee.

matjes, anti-slipmat
verwarmde ruimte
verschillende ballen
ander benodigd materiaal.

Op basis van liedjes/
versjes en of
spelletjes.
• massageolie
• 2 poppen (voor cursusleidster
en kinderen)
• limonade/koffie/thee
• koekjes
• voorleesboek

De lessen kennen een vaste opbouw: een inleiding, een kern ‘bewegen’, een kern Shantalamassage en een afsluiting. Standaard tijdsverdeling is 10-20-20-10 minuten. Bij de eerste les
zal de inleiding doorgaans wat langer duren; compenseer dit met wat minder tijd voor kern 2
(massage).
Opbouw massage over de 5 lessen heen
Het masseren van de peuter verloopt volgens een vaste opbouw:
Les 1: voorkant peuter: borst, de armpjes, de buik en dan de beentjes
Les 2: herhaling les 1 + ruggetje en achterkant van de beentjes
Les 3: herhaling les 1 en 2
Les 4: herhaling les 3 en gezichtje
Les 5: herhaling alle 4 de lessen
Waar vindt je achtergrondinformatie
• Voor de verschillende massagetechnieken zie hoofdstuk 5.
• Voor keuze van liedjes per lesonderdeel zie bijlage 1.
• Voor liedteksten zie internet.
• Ben je op zoek naar nieuwe liedjes, of naar melodieën van liedjes zie Literatuur en
bronvermelding (bijlage 4).
In de volgende paragrafen werken we de diverse lessen uit. De uitwerkingen zijn
voorbeelduitwerkingen. Als je voor de eerste keer de cursus geeft, dan is het wellicht handig
om de lessen conform de uitwerkingen te geven. Variaties kun je bijvoorbeeld aanbrengen in
liedjes en spelvormen (zie hiervoor bijlagen 1 en 2).
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Opzet en uitwerking les 1
Lesdeel

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

voorstellen mbv balspelletje

Zittend in de kring bal over rollen
en namen noemen.

• bal
• pop

Liedjes zingen

In de kring; peuters op schoot.

• liedjes

Kern 1

beweegdeel:
thema dieren

Dieren uitbeelden.

• dierfiguren

Kern 2

massagedeel:
voorkant
evt. yoga-oefeningen

Kinderen liggen voor of naast de
moeders.

• handdoeken
• olie
• bakjes

Afsluiting

Samen iets drinken.
Boek voorlezen.
Bespreek met ouders hoe ‘t
geleerde thuis toe te passen.
Reader/hand-out uitdelen.

in de kring

•
•
•
•

koffie/thee/water
koekjes/fruit
voorleesboek
hand-out ouders

Uitwerking Inleiding
Uitgangspositie
• Kinderen en ouders doen de schoenen uit, zodat ze op de mat kunnen spelen
• Ouders en de kinderen zitten samen in de kring (kinderen eventueel bij de ouder op
schoot of tussen de benen in met het gezicht naar de kring). De docent(e) zit in de
kring met een pop op schoot.
Balspel
De bal wordt in de kring rond gerold. Degene die de bal vast heeft zegt: “ik ben…. en ik rol
de bal naar …….”
Zingen op schoot
We zingen vervolgens gezamenlijk een viertal liedjes in de kring en bewegen mee met ons
lichaam.
De kinderen vinden het leuk om naar elkaar te kijken, dus met het gezicht van de ouder af.
Oudere peuters vinden het fijn om bijna op de knieën te zitten, met wat meer beweging. De
allerjongsten hebben de steun en veiligheid nog nodig en zitten liever tegen de ouder aan.
Niet alle kinderen vinden wilde bewegingen fijn. Let erop dat lachen ook een schrikreactie
kan zijn! Ouders moeten dus goed naar de reacties van het kind kijken en de intensiteit van
de bewegingen aanpassen aan wat het kind op dat moment aankan. De kinderen kunnen het
beste bij de heupen vastgehouden worden. Ze vinden zelf hun balans en oefenen meteen
hun nek-, buik- en rugspieren.
Voorbeelden van liedjes met wijze van bewegen (zie bijlagen voor de teksten):
De eerste 3 liedjes zijn wat rustiger, het vierde iets ‘wilder’.
1. Schuitje varen theetje drinken
Beweging: Terwijl we het liedje zingen wiegen we rustig heen en weer. Kinderen
reageren goed op wiegen en schommelen. Door het zingen wat gecombineerd wordt met
een herhaling en zachtjes bewegen, worden kinderen rustig. (Het is leuk om op het einde
van het liedje met het kind achterover te rollen)
2. Van voor naar achter van links naar rechts,
Beweging : idem (met de tekst van het liedje mee)
3. Klap eens in de handjes blij blij blij,
Beweging : volg de tekst van het liedje (kan ook met de voetjes)
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Activiteitsdoel
Zintuiglijk: voelen van lichaamsdelen
Emotioneel: leren omgaan met gedrag, benoemen van emoties
Sociaal: samen doen is leuk,
Muzikaal: reageren op, cultuuroverdracht
Motorisch: grote en kleine motoriek, coördineren van bewegingen
Taal: begrijpen van opdrachten, uitbreiden van de woordenschat
Intellectueel: oorzaak en gevolg, opdrachtjes uitvoeren
4. Op een grote paddestoel
De tekst van het liedje: 'Op een grote paddestoel, Rood met witte stippen, Zat kabouter
Spillebeen Heen en weer te wippen, Krak zei toen de paddestoel, Met een diepe zucht,
Viel kabouter Spillebeen, Hoepla in de lucht. '
De bewegingen bij dit liedje zijn wat heviger en meer onverwacht dan bij de vorige
liedjes.
Activiteitsdoel
Zintuiglijk: voelen van de beweging
Emotioneel: omgaan met spanning, voorbereiden op meer spanning, genieten van het
spel
Sociaal: vertrouwen en veiligheid, prettig contact verzorger en kind
Muzikaal: maatgevoel, afwisseling
Motorisch: balans houden, meegaan in een beweging
Taal: uitbreiden woordenschat, rijm.
NB: Ook een liedje geschikt om leuk mee te bewegen is: 'zo gaat een damespaard(2x),
zo gaat een herenpaard(2x), zo gaat een boerenknol(2x), gat in de weg!'
Uitwerking Kern 1
Bij kern 1 wordt bewogen binnen het thema ‘op bezoek bij de dieren’. Peuters voeren de
volgende opdrachten uit: (aan de hand van sierfiguren of dierenkaartjes)
• lopen als een olifant
• trippelen als een muisje
• zo lang als een giraf
• lopen als een hondje
• springen als een kikker
• vliegen als een vogel
• glijden als een slang
Je zou af kunnen sluiten met het liedje ‘Ik loop’ van Dirk Scheele, daarbij eindigen de
kinderen rustig op de grond.
Uitwerking Kern 2
De kinderen kleden zich verder uit. De luier/onderbroek blijft aan. We vragen de kinderen
voor hun ouder/verzorger op de rug op de mat te gaan liggen. Het lichaamsdeel wat niet
gemasseerd wordt eventueel toegedekt. Zorg dat ouders een handdoek onder de peuter
leggen. De ouder maakt eerst contact met het kind door de handen op de buik te leggen.
Let erop dat de ouders contact houden, ook als ze olie pakken.
We verdelen de olie over het buikje en de borstkas van de peuter met de vlakke hand, eerst
met de linkerhand, dan met de rechterhand en daarna met 2 handen. Tijdens het inmasseren
zeggen we het versje 'de maan is rond, de maan is rond, twee ogen een neus en een mond'.
Daarna masseren we borst, armpjes, buik en benen (zie hoofdstuk 5). We sluiten de
massage eventueel af met de yoga oefeningen (zie hoofdstuk 5).
Afsluiting
De moeders kleden hun kind weer aan; matten worden opgeruimd en er wordt samen wat
gedronken en eventueel een stukje fruit of koekje gegeten.

13

Tip: Docent ruimt samen met peuters de matten op en leest daarna nog een boekje voor.
Kinderen krijgen drinken en een koekje/stuk fruit.
Tips voor omgaan met mogelijke knelpunten waar je bij deze les tegen aan loopt.
• De peuter wil zich niet uitkleden: probeer dan te masseren over de kleding heen.
• De peuter wil niet gaan liggen: gewoon laten zitten.
• Als het kind echt niets wil: gewoon lekker samen zitten; niets moet. Respecteer de
grenzen van het kind.
• Als de ouder te dicht ‘op’ het kind zit of gaat dreigen bv: “als je nu niet komt dan”: stel
beiden gerust en probeer de kleine positieve punten te benadrukken.
Algemene tips
• Alleen het goede benadrukken.
• De eerste les zullen niet alle kinderen meedoen met de spelletjes en de liedjes.
Respecteer dat. In de praktijk blijkt dat ze thuis dingen wel zelf gaan herhalen.
• Kinderen willen soms wel olie op hun handen doen en dan hun eigen buik masseren
of de benen of onderrug van de ouder. Geef ze daartoe de gelegenheid.
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Opzet en uitwerking les 2
Lesdeel

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

In de sfeer van de les komen mbv
balspelletje.

Zittend in de kring bal over rollen
en namen noemen.

• bal
• pop

Liedjes zingen.

In de kring; peuters op schoot.

• liedjes

Kern 1

beweegdeel:
bewegingsspelletjes

Moeders en kinderen staan
samen in de kring

versjes

Kern 2

massagedeel:
borst, buik, beentjes/ voeten en rug

Kinderen liggen voor of naast de
moeders.

• handdoek
• olie
• bakjes

Afsluiting

Samen iets drinken. Bespreek
ervaringen met thuis toepassen van het
geleerde uit de vorige les, alsmede hoe
geleerde huidige les thuis toe te
passen.

Iedereen in de kring.

• koffie/thee/
water
• koekjes/fruit
• voorleesboek

Uitwerking Inleiding
Balspel
We herhalen het rollen met de bal van de vorige keer en kunnen dit uitbreiden met:
• het klappen in de handen voor je de bal pakt;
• de armen in de lucht voor je vangt;
• het zittend in de kring de bal met de voet over schoppen.
Liedjes zingen
We herhalen een aantal liedjes van de eerste les en breiden dit uit met het liedje 'In de
maneschijn, in de maneschijn..' (uiteraard met de bewegingen erbij).
Uitwerking Kern 1
In dit lesdeel worden liedjes gezongen en kinderen uitgenodigd om hier bepaalde
bewegingen bij te maken. De volgende liedjes worden gezongen; per liedje staan de
gevraagde bewegingen aangegeven.
1. Jan Huijgen in de ton
Overweeg of je ouder-kind handje laat vasthouden (veiliger) of de hele kring (gezelliger).
Jan Huijgen in de ton,
met een hoepeltje erom
Jan Huijgen, Jan Huijgen,
En de ton begon te buigen
En de ton die viel in duigen (iedereen ‘valt’ op de grond)
2. Hoofd, schouders, knie en teen
Kinderen wijzen de lichaamsdelen aan, waarover ze zingen.
Hoofd schouders knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouders knie en teen, knie en teen
Ógen, oren, puntje van je neus,
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
3. Zo gaat de molen
Kinderen staan voor de moeders, met de armen worden wieken gemaakt.
Zo gaat de molen, de molen, de molen
Zo gaat de molen de mo-o-len
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken,
Zo gaan de wieken de wie- ie- ken
(NB: zie voor volledige tekst bijlage….)
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4. Zagen, zagen wiede wiede wagen
Kind en ouder samen handen vast en zaagbewegingen maken.
Zagen zagen, wiede wiede wagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis,
Piep zei de muis in het voorhuis!
Uitwerking Kern 2 (Massage rug en beentjes)
Aanrakingsspelletjes ter voorbereiding
Als voorbereiding op het masseren van de rug beginnen we weer met een aanraakspelletje.
Bijvoorbeeld:
Hansje Pansje kevertje die klom eens op een hek, (handen ‘klimmen’ naar boven)
Toen kwam de regen, die spoelde Hansje weg, (afstrijken van schouders naar billen)
Toen kwam de zon, die maakte Hansje droog, (grote cirkels maken)
Hansje Pansje Kevertje, die klom toen weer omhoog. (weer ‘klimmen' naar boven)
en/of:
Zagen zagen wiede wiede wagen … (handen gaan tegen elkaar in dwars over de rug)
en/of:
Massage: pizza/hutspot/weerbericht
Tips
•
•
•

Bovenstaande spelletjes kunnen de moeders bij de kinderen doen, of andersom.
Je kan bewegingen ook variëren door zacht, harder, grote of kleine bewegingen te maken.
Eventueel kun je met een knuffeltje of handpoppetje masseren.

De peuter ligt op de rug. We herhalen eerst de massage van de eerste les (borst, armen
buik en benen).Verdeel de olie over borst/buik, op de wijze als in les 1 (m.b.v. ‘de maan is
rond’ enz). Herhaal de massage van les 1.
Daarna ligt de peuter op de buik voor of naast de ouder voor de rugmassage (zie hoofdstuk
5).
De massage
Masseer het rugje en de achterkant van de beentjes volgens de beschrijving in hoofdstuk 5.
Laat de kindjes rustig op de buik liggen (als dat niet lukt laat ze dan zitten). Je kunt tijdens
het massagegedeelte rustige muziek op zetten of de ouders zachtjes laten zingen (bijv. slaap
kindje slaap). Zorg dat de moeders zich volledig concentreren op hun eigen kind.
We sluiten de rugmassage af door 3x het hele rugje en de beentjes af te strijken. Een
geschikt versje hiervoor is: hoofd, schouders, billen en been en helemaal beneden zit je
grote teen.
Tips voor omgaan met mogelijke knelpunten waar je bij deze les tegen aan loopt.
• Soms kunnen kinderen bepaalde bewegingen niet meteen combineren met het
zingen. Zing het liedje dan eerst langzamer met meer nadruk op de bewegingen.
Algemene tips
• In plaats van de peuters been of rug van de ouder te laten masseren, kan men de
peuter een pop geven. De peuter kan dan de pop masseren terwijl de ouder zelf de
rug van de peuter kan masseren.
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Opzet en uitwerking les 3
Lesdeel

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

Overspelen van een grote bal of
ballon

In de kring met 1 persoon in het
midden; ballon overspelen naar
elkaar zonder dat hij op de grond
komt.

• grote ballon of
strandbal

Liedjes zingen

In de kring

• liedjes

Kern 1

beweegdeel:
Schipper mag ik overvaren

Moeders en kinderen samen.

muziek (Schipper
mag ik overvaren
van bijvoorbeeld: DD
Company/)

Kern 2

massagedeel:
borst, armen, buik en beentjes,
rug en beentjes

Kinderen liggen/zitten voor of
naast de moeders.

• handdoek
• olie
• bakjes

Afsluiting

Samen iets drinken. Bespreek
ervaringen met thuis toepassen
van het geleerde uit de vorige
les, alsmede hoe geleerde
huidige les thuis toe te passen.

Iedereen in de kring.

• koffie/thee/water
• koekjes/fruit
• voorleesboek

Uitwerking Inleiding
Spelletje met de ballon of de strandbal
Laat eerst de ballon een paar keer rondspelen in de kring waarbij je zelf in het midden gaat
staan. Daarna proberen de kinderen de ballon gewoon over te spelen naar een ander kind
zonder dat de ballon op de grond komt.
Liedjes:
We herhalen een aantal liedjes van de vorige keer (met de bewegingen erbij) :
• Van voor naar achter van links naar rechts
• In de maneschijn…
• Op een grote paddestoel…
• Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen…
• Zo gaat een damespaard etc……
Uitwerking Kern 1 (Beweegdeel)
Liedje: 'Schipper mag ik over varen' Uitgangspunt: Schipper staat in het midden; moeder en
peuters op een rij; peuters lopen naar de overkant. Eerst is de docent de schipper, daarna
kan dit ook een kind/ouder zijn.
Schipper mag ik over varen ja of nee?
Moet ik dan ook geld betalen ja of nee?
Jaaaaa…………hoe………….
Manieren om over te steken
• springen
• huppen
• reuzepassen
• rollen
• glijden als een slang
• lopen als een olifant
• achteruit lopen
• als een auto
• op de tenen
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Uitwerking Kern 2 (Massage)
Olie verwarmen in je handen en daarna het kind insmeren met de olie eventueel onder
begeleiding van het versje 'De maan is rond'.
Massage borst: (zie hoofdstuk 5)
Massage armen en handjes (zie hoofdstuk 5)
Een geschikt versje bij het masseren van het handje is bijvoorbeeld:
Naar bed naar bed zei Duimelot
Eerst nog wat eten zei Likkepot
Waar moet ik dat halen vroeg lange Jan
In grootmoeders kastje zei Ringeling
Dat zal ik verklappen zei ’t kleine ding
Massage buik en benen en rug (zie hoofdstuk 5)
Afsluiten dmv afstrijken: Uitgangshouding kinderen: buiklig. De ouder omvat met twee
handen het hoofdje van het kind, legt daarna achtereenvolgens twee handen vol op de
schouders, en strijkt dan via de billen en de beentjes naar de grote tenen terwijl ze zegt:
'Hoofd- schouders- billen en been en helemaal beneden zit je grote teen'

Tips
Instructies tijdens het masseren kun je geven via de kinderen. Bijvoorbeeld:”voel je hoe fijn
mamma met haar handen om jouw armpje gaat, dat ze over je elleboog en pols heen gaat. Voel
maar hoe zacht ze dat doet.”
Als de hand gemasseerd wordt kun je ook nog een keer vinger voor vinger masseren en daarbij
alle vingers benoemen. Dus “dit is je duim”, enz

…..Masseren…..
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Opzet en uitwerking les 4
Lesdeel

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

Bal doorgeven in de kring gevolgd
door een tweede bal

2 ballen

Liedjes zingen

Zit in de kring , bal aan
elkaar doorgeven.
Tweede bal probeert
eerste bal in te halen
In de kring

Kern 1

beweegdeel:
toren bouwen (coördinatie)

Moeders en kinderen
samen.

blokken/
torentje

Kern 2

massagedeel:
gezicht
borst, armen, buik en beentjes,
rug en beentjes

Kinderen liggen/ zitten
voor of naast de
moeders.

• handdoek
• olie
• bakjes

Afsluiting

Samen iets drinken. Bespreek
ervaringen met thuis toepassen van
het geleerde uit de vorige les,
alsmede hoe geleerde huidige les
thuis toe te passen.

Iedereen in de kring.

• koffie/thee/
water
• koekjes/fruit
• voorleesboek

liedjes

Uitwerking Inleiding
Balspel
Twee ballen worden rondgespeeld in de kring. De ene bal probeert de andere in te halen.
Liedjes
We herhalen een aantal liedjes uit de vorige les bijvoorbeeld:
• In de maneschijn…
• Hoofd schouders…
• Zo gaat de molen…
Als nieuw liedje
• Helikopter….
Uitwerking Kern 1 Beweegdeel
Toren bouwen met plastic blokken. In de kring eromheen terwijl we het liedje zingen
‘Torentje, torentje bussekruit' (zie bijlage). Op het moment dat 'Torentje is gebroken'
gezongen wordt, mag (om de beurt) een kind de toren omduwen. Samen bouwen we de
toren weer op
Uitwerking Kern 2 Massage
Leg een handdoek op de grond. We beginnen weer met de inmiddels bekende
aanraakspelletjes als bijvoorbeeld 'de maan is rond' en 'Hansje pansje kevertje'.
Daarna masseren we het hele lichaam als in les 3. We eindigen met het gezichtje. Dit kun je
masseren met het versje:
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met tandjes er in
Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes, mijn haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar
Bijbehorende massagebewegingen:
• Wangetjes: strijk met je vingers over de wangetjes van de neusbrug naar de oren
• Mondje: maak met je vingers een halve cirkelbeweging om het mondje heen, van het
midden van de mond naar opzij.
• Oortjes: zachtjes aanraken.
• Oogjes: met het topje van de wijsvingers rond de oogjes strijken.
• Haar: strijk met beide handen over de haren van boven naar opzij.
• Neusje: strijk van boven naar beneden over het neusje
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Tip: Bij het onderdeel liedjes zingen de kinderen om de beurt hun favoriete liedje uit laten
kiezen. Als ze met een – voor jou- onbekend liedje komen, probeer dan ter plekke er
bewegingen bij te verzinnen.

…..Masseren…..
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Opzet en uitwerking les 5
Lesdeel

Inhoud

Hoe

Nodig

Inleiding

balspelletjes
liedjes zingen

Zit in de kring.

• bal

Kern 1

Samenwerking:
• lakenspel
• spiegelen
• samen bewegen bij zingen

Moeders en kinderen
samen.
Kinderen samen.

• groot laken/parachute
• bal

Kern 2

massagedeel:
gezicht
borst, armen, buik en beentjes,
rug en beentjes

Kinderen liggen/ zitten
voor of naast de
moeders.

• handdoek
• olie
• bakjes

Afsluiting

Samen iets drinken. Bespreek
hoe het geleerde ook na de
cursus thuis toe te blijven
passen.

Iedereen in de kring.

•
•
•
•
•

Evaluatie van de cursus.

koffie/thee/water
koekjes/fruit
voorleesboek
evaluatieformulieren
pennen

Uitwerking Inleiding
Balspel ‘stand in de mand’
Één persoon staat in het midden van de kring, gooit de bal recht omhoog en zegt daarbij:
“stand in de mand en de bal is voor:……..”
De betreffende persoon probeert dan de bal te vangen/pakken.
Liedjes
Herhaal de liedjes van de vorige les; vraag hierbij de kinderen welke liedjes ze herhaald
willen hebben. Dit kan op een speelse manier m.b.v. het liedje: 'Drie maal drie is ne-e-gen,
ieder zingt zijn eigen lied, drie maal drie is ne-e-gen, <naam peuter> zingt zijn lied '.
Uitwerking Kern 1 Beweegdeel
Lakenspel: ouders en kinderen houden samen het laken of parachute vast (kinderen kunnen
hierbij gaan staan).
We gooien de bal op het laken/parachute en laten hem rond rollen.
Tip
Breng variatie aan: De bal naar iemand toerollen; twee ballen op het laken; ouders laten
verwisselen van plaats en kinderen onder het laken door laten kruipen naar de ouder.

Spiegelen: Ouder en kind staan tegenover elkaar, eventueel de ouder op de knieën i.v.m. het
hoogteverschil. Ze zetten de vlakke handen tegen elkaar. De een is de spiegel de ander het
spiegelbeeld. De een maakt bewegingen en het ‘spiegelbeeld’ volgt. De handen mogen niet
van elkaar gaan.
Tip
Breng variatie aan: rol wisselen, één persoon ogen dicht, beiden ogen dicht; zittend op de grond
maar nu met de voeten tegen elkaar.

Samen bewegen op een liedje.
a) Staan in de kring, handen vast. “Voel goed je voeten, sta je stevig?”.
Zingen: van voor naar achter van links naar rechts (4x)………………
(We zingen het liedje en deinen met het lichaam in de richting die het liedje aangeeft)
Zijn buik lijkt wel een luchtballon ik wou dat ik er in prikken kon……….
(handen los en met de handen een dikke buik aangeven, daarna een prikgebaar maken)
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b) Kinderen en eventueel de ouders zitten in een rij achter elkaar, dicht tegen elkaar aan.
Zingen: Schuitje varen theetje drinken…….
Al zingend wiegen ze zachtjes van links naar rechts. Aan het einde vallen ze allemaal uit de
boot en rollen op de grond.
Tip: De docente zit voor de groep met het gezicht naar de rij toe.
Uitwerking Kern 2 Massagedeel
Begin met de aanraakspelletjes uit de vorige lessen. De massage uit de vorige lessen wordt
herhaald. Als variatie kan het kind de moeder masseren (over de kleren heen).
Eventueel kunnen de kinderen ook elkaar masseren; met name een korte rugmassage komt
hiervoor in aanmerking. De techniek ‘hand over hand’ is gemakkelijk uit te voeren door de
kinderen en heeft een zacht strelend effect.
Afsluiting
Samen iets drinken. Bespreek hoe het geleerde na de cursus thuis toe te blijven passen.
De ouders vullen het evaluatieformulier in.

…..Samen wat drinken…..
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5. Massagetechnieken
Uitgangshouding
De ouder/ verzorger zit op de grond op een matje. Een handdoek onder de benen.
Voor de massage van de voorkant van het lichaam:
• De peuter ligt op de rug tussen de benen van de ouder/verzorger met zijn beentjes
schrijlings over de benen van de ouder. Andere mogelijke uitgangshoudingen zijn: het
kind zit tussen de benen van de ouder/verzorger of ligt naast de benen van de ouder/
verzorger.
Voor de massage van de achterzijde van het lichaam:
• Peuters liggen op de buik. Het gemakkelijkst is als de peuter tussen de benen van de
ouder/ verzorger ligt met het hoofd naar de kring toe. Eventueel kan de peuter ook
dwars over de benen van de ouder liggen of naast de benen van de ouder.
Borstgebied
Peuters liggen op de rug tussen de benen van de ouder.
• Plaats beide handen tegen elkaar op het borstbeen en strijk met beide handen van
het midden naar opzij over het borstkasgedeelte. (Slaap kindje, slaap)
• Begin met de rechterhand op de linkerflank van de peuter en strijk naar de rechter
schouder van het kind. Daarna met de linkerhand van de rechterflank naar de
linkerschouder. Masseer met de handen vloeiend achter elkaar aan in een ritmische
beweging. (Berend Botje ging uit varen)
Armen en handen
Peuters liggen op de rug of zitten voor de ouder
• Pak met je linkerhand het rechterhandje vast. Maak een kokertje van je rechterhand
en strijk hiermee van schouder via de arm en de pols over de handen. Als je
rechterhand het handje heeft afgestreken begint de linkerhand weer in de oksel. Laat
je handen vloeiend masseren hand na hand. (Op een klein stationnetje)
• Maak schroefbewegingen met twee handen. Masseer op deze wijze van bovenarm
naar hand. (Deze vuist op deze vuist…) Geef even extra aandacht aan het polsje.
• Strijk de binnenkant van het handje met je platte duimen van handwortel naar
vingers.
• De vingers krijgen daarna apart aandacht door deze vinger voor vinger te masseren
van duim naar pink. De vingers worden daarbij een voor een naar de vingertop
afgestreken door met je hand als een soort knijpertje langs de vinger te strijken.
(Naar bed naar bed, zei Duimelot). Daarna een voor een alle vingertjes afstrijken en
benoemen.
Buik
Peuters liggen op de rug.
• Leg de hand dwars op het buikje en masseer het buikje door hand over hand van
boven naar beneden te masseren. (Zo gaat de molen….)
• Masseer met onderarm de buik met een waaierende beweging. (Li la luik, ik masseer
nu je buik, ik masseer nu je lieve buik, li la luik)
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Benen en voeten
Peuters liggen op de rug of zitten voor de ouder
• Leg je hand op het been. Strijk hand na hand vanuit de lies tot en met de voet. Als de
ene hand bij de voet aankomt vertrekt de andere hand bij de lies. Zo voelt het kind
een aaneenschakeling van handen in een ritmische beweging. Zorg ervoor dat je ook
bij de enkel goed contact houdt door je handvatting aan te passen aan het oppervlak
van het been. (Op een klein stationnetje…)
• Maak schroefbewegingen met een of twee handen Werk weer van boven naar
beneden. Geef de enkel extra aandacht. (Deze vuist op deze vuist …)
• Maak van je handen een bakje waar de voet van de peuter in rust. Met de platte
duimen strijk je in de lengterichting van hiel naar tenen. (dit voetje, dat voetje lip, lap
lorum….)
• Ter afsluiting strijken we de voet met de volle hand helemaal af.
Rug en achterkant van de benen
Laat de ouders ontspannen gaan zitten. Leg nadruk op het in aandacht bezig zijn met je
kind. Probeer eenmaal begonnen zoveel mogelijk huidcontact te houden. De peuter zal zo
zijn aandacht meer bij de ouder houden en niet zo snel af te leiden zijn. Begin met
‘doorwarmen’.
1. Handen neerleggen op de schoudertjes aan weerszijde van de wervelkolom en masseer
de schouders via een zijwaartse beweging van nek naar schouderkop.Vanuit het midden
naar de zijkanten masserend werk je rustig de hele rug af van boven naar beneden van de
nek naar de stuit. (Van voor naar achter, van links naar rechts …)
2. Leg de ene hand dwars op het heiligbeen en masseer met de andere hand van het
nekknobbeltje naar beneden in lange streken, beginnend langs de wervelkolom en verder
doorgaand naar lateraal om weer te eindigen via het midden.
3. Strijk een voor een de beentjes af van boven naar beneden hand naar hand. (Op een klein
stationnetje)
4. Leg een hand op de hak over de achillespees en masseer met de andere hand de
voetzool dwars van hiel naar tenen. (Dit voetje, dat voetje …)
Gezicht
De kindjes liggen op hun rug of zitten voor de ouder
Dit kun je masseren met het versje:
Dit zijn mijn wangetjes en dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met tandjes er in
Dit zijn mijn oortjes, mijn oogjes, mijn haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar
Bijbehorende massagebewegingen:
• Wangetjes: strijk met je vingers over de wangetjes van de neusbrug naar de oren
• Mondje: maak met je vingers een halve cirkelbeweging om het mondje heen, van het
midden van de mond naar opzij.
• Oortjes: zachtjes aanraken.
• Oogjes: met het topje van de wijsvingers rond de oogjes strijken.

24

Afstrijken
Het afstrijken kan goed over de kleding/pyjama heen gedaan worden. Ouders kunnen het
dan ook goed toepassen voor het slapen gaan. Eventueel kan men zelfs de handen op de
dekens leggen en op die manier afstrijken. Men kan ook staande afstrijken over de kleding
heen, dat kan goed gebruikt worden om een kind weer even terug in de basis en zo tot rust
te brengen.
In de les doen we het over het blote lijfje.
Afstrijken van rug en benen
De peuter ligt op de buik. Leg de handen op het hoofdje. Strijk met beide handen tegelijk
vanaf het hoofd over de schouders, over de rug, billen en benen naar de voeten toe. Leg één
voor één de handen weer terug op het hoofdje. Herhaal deze beweging 3x.
Afstrijken van borst, buik en benen
Peuter ligt op de rug. Leg de handen aan weerszijden op de schouders. Strijk met beide
handen tegelijk over borst, buik, benen naar de voeten toe. Leg één voor één de handen
weer terug op de schouders. Herhaal deze beweging 3x.
Afstrijken van zijkanten
Peuter staat. Plaats je rechterhand op de rechterschouderkop en je linkerhand op de
linkerschouderkop. Strijk met beide handen tegelijkertijd de zijkanten via de armen en de
benen naar de voeten af. Plaats één voor één je handen terug op de schouderkop en
herhaal deze beweging 3x.
Versje behorend bij afstrijken: hoofd, schouders buik en been en helemaal onderaan zit mijn
grote teen.
Eventuele extra massagetechnieken:
pizza
We bakken een pizza op de rug van het kind. Leg de handen op de schouders en maak
contact:
Meel dwarrelt in de kom (vingers tikken)
Water erbij gieten (strijken)
Roeren (handen cirkelen)
Deeg maken en uitrollen (kneden en strijken)
Rondje uit het deeg snijden (vingers tekenen)
Tomatensaus erop smeren (strijken)
Pizza beleggen (diverse strijkingen, drukken, strelen)
Bakken in de oven (handen warm wrijven en leg op onderop de rug, nog een keer wrijven en
in het midden en dan nog bovenop de rug)
Pizza snijden en opeten (zagen en plukken)
Eet smakelijk!
hutspot
Ga tegenover je kindje zitten en pak zijn of haar hand vast.
We gaan eerst worteltjes rooien (pak de vingers een voor een en draai er rondjes mee en
trek er vervolgens zachtjes aan)
Dan aardappels (cirkel rondjes in de handpalm van de ander)
En tot slot de uien (draai spiraaltjes in de hand van de ander)
Doe alles in een pan en giet er water op (strijk met je handen over de arm van schouder tot
hand)
Even koken (pak de hand en slinger die rond of heen en weer ... rustig!!)
Dan afgieten (strek de arm en strek de pols naar beneden, draai hand om en strek de pols
naar boven). En stampen! (stamp met de vuist zachtes in de handpalm)
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weerbericht
Leg je kindje over je benen of laat m anderszins op zijn/haar rug liggen en we gaan het
weerbericht op de rug doen:
Stapelwolken: handen om en om op de rug leggen
Regen: trommel met je vingertoppen op de rug
Hagel: steeds harder met je vingertoppen
Bliksem: zigzagbeweging over de rug
Het gaat waaien: strijk over de rug en blaas
De zon gaat weer schijnen: met de volle hand cirkels maken over de rug
Yoga afsluiting ter ontspanning:
Kinderen liggen op de rug.
Laat de kinderen zelf actief meedoen.
Ontspanning bovenste extremiteit: Armpjes open en dicht (poortje open, poortje dicht).
Ontspanning onderste extremiteit: Beentjes buigen en strekken (fietsen).
Ontspanning romp:

Met de handjes diagonaal de een voetje aantikken en daarna
uitstrekken (paardje beslaan…)
Knietjes gebogen, ouders draaien de beentjes met de klok mee
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Bijlage 1 Liedjes en Versjes
Hier vind je de teksten van de liedjes, zoals genoemd in de lessen. Uiteraard kan je ook liedjes
gebruiken van youtube of Spotify of wellicht heb je nog cd’s waar de liedjes op staan. Onze ervaring is
echter wel dat het meezingen leuker en makkelijker is. Je kan dan makkelijker de snelheid aanpassen
of variëren of inkorten, mocht dat nodig zijn.
Berend Botje
Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuid-Laren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom
Eén twee drie vier vijf zes zeven
Waar is Berend Botje gebleven
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika
Amerika, Amerika
Drie maal in de rondte van je hopsa-sa
De wielen van de bus
De wielen van de bus die draaien rond
Draaien rond, draaien rond
De wielen van de bus die draaien rond
Als de bus gaat rijden
De deuren van de bus gaan open en dicht
Open en dicht, open en dicht
De deuren van de bus gaan open en dicht
Als de bus gaat rijden
De wissers van de bus gaan heen en weer
Heen en weer, heen en weer
De wissers van de bus gaan heen en weer
Als de bus gaat rijden
De lichten van de bus gaan aan en uit
Aan en uit, aan en uit
De lichten van de bus gaan aan en uit
Als de bus gaat rijden
De toeter van de bus gaat toet toet toet
Toet toet toet, toet toet toet
De toeter van de bus gaat toet toet toet
Als de bus gaat rijden
De mensen in de bus gaan op en neer
Op en neer, op en neer
De mensen in de bus gaan op en neer
Als de bus gaat rijden
De buschauffeur zegt dag, dag dag
Dag dag dag, dag dag dag
De buschauffeur zegt dag dag dag
Als de bus gaat rijden
Deze vuist op deze vuist
Deze vuist op deze vuist
Deze vuist op deze vuist
Deze vuist op deze vuist
En zo klim ik naar boven
Joepie de poepie!!

Dit zijn mijn wangetjes
Dit zijn mijn wangetjes
En dit is mijn kin
Dit is mijn mondje met tandjes erin
Dit zijn mijn oortjes, mijn ogen, m’n haar
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar
Dit voetje
Dit voetje, dat voetje
Lip lap lorum
Dit voetje, dat voetje
Liep in het koren
Dit voetje, dat voetje
Liep in het gras
Ik wou dat mijn kindje groter was!
Een damespaard
Een damespaard, een damespaard, een
damespaard gaat zo
Een herenpaard, een herenpaard, een
herenpaard gaat zo
Een circuspaard, een circuspaard, een
circuspaard gaat zo
een boerenknol, een boerenknol gaat zo
Gat in de weg!
Een Nederlandse Amerikaan
Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verren staan
Een Nederlandse Amerikaan
Die zie je al van verren staan
Van voor naar achter van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Van voor naar achter van links naar rechts
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er staat zowat geen haar meer op
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop
Er staat zowat geen haar meer op
[refrein]
Z’n neus lijkt wel een zure bom
Ik wou dat ik er in happen kon
Z’n neus lijkt wel een zure bom
Ik wou dat ik er in happen kon
[refrein]
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek
Het hangt een meter uit zijn broek
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek
Het hangt een meter uit zijn broek
[refrein]
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Z’n das lijkt wel een ratelslang
Die is wel zeven meter lang
Z’n das lijkt wel een ratelslang
Die is wel zeven meter lang
[refrein]

Hop! hop! hop! paardje in galop
Over hekken, sloten henen
Maar voorzichtig – breek geen benen
Hop! hop! hop! paardje in galop

Zijn buik lijkt wel een lucht ballon
Ik wou dat ik er in prikken kon
Zijn buik lijkt wel een lucht ballon
Ik wou dat ik er in prikken kon
[refrein]

In de maneschijn
In de maneschijn, in de maneschijn
Klom ik op een trapje door het raamkozijn
Maar je waagt het niet, nee je waagt het niet
Zo doet een vogel en zo doet een vis
En zo doet een duizendpoot,
die schoenenpoetser is
En dat is één en dat is twee
En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee
En dat is recht en dat is krom
En zo draaien wij het wieletje nog eens om
Rom-bom

Maar iemand met een goed verstand
Doet zoiets niet in Nederland
Maar iemand met een goed verstand
Doet zoiets niet in Nederland
[refrein]

Jan Huygen in de ton
Jan Huygen in de ton
Met een hoepeltje er om
Jan Huygen, Jan Huygen
En de ton, die viel in duigen

Hansje pansje
Hansje pansje kevertje
Die klom eens op een hek
Neer viel de regen
Die spoelde alles weg
Op kwam de zon
Die maakte alles droog
Hansje pansje kevertje
Die klom toen weer omhoog

Klap eens in je handjes
Klap eens in je handjes blij blij blij
Op je b(r)oze bolletje allebei
Twee handjes in de hoogte
Twee handjes in je zij
Zo varen de scheepjes voorbij
Zo varen de scheepjes voorbij

Zijn broek reikt amper tot zijn kuit
Gestreepte sokken er onderuit
Zijn broek reikt amper tot zijn kuit
Gestreepte sokken er onderuit
[refrein]

Het regent
Het regent, het regent, de pannen worden nat
Er kwamen twee soldaatjes aan
Die vielen op een gat
Het regent, het regent, de pannen worden nat
Hoofd, schouders, elleboog en been
Hoofd, schouders, elleboog en been en
helemaal beneden zit je grote teen
De maan is rond, de maan is rond
De maan is rond, de maan is rond,
hij heeft twee ogen een neus en een mond
Hoofd, schouders, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Oren , ogen, puntje van je neus
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen
Hop paardje, hop
Hop! hop! hop! paardje in galop
Over hekken, sloten henen
Maar voorzichtig – breek geen benen
Hop! hop! hop! paardje in galop

Klein klein kleutertje
Klein klein kleutertje
Wat doe je in mijn hof
Je plukt er alle bloempjes af
Je maakt het veel te grof
O mijn lieve mamaatje
Zeg het niet tegen papaatje
Ik zal zoet naar school toe gaan
En de bloemetjes laten staan
Klein klein kleutertje
Wat doe je in mijn hof
Je plukt er alle bloempjes af
Je maakt het veel te grof
O mijn lieve mamaatje
Zeg het niet tegen papaatje
Ik zal zoet naar school toe gaan
En de bloemetjes laten staan
Li la luik
Li la luik ik aai nu over je buik
ik aai nu over je bolle buik li la luik
Li la loet ik aai nu over je voet
ik aai nu over je kleine voet li la loet
Li la leus ik aai nu over je neus
ik aai nu over je mooie neus li la leus
Li la lug ik aai nu over je rug
ik aai nu over je kleine rug li la lug

Hop! hop! ho! paardje eet geen stro
‘k Zal het paardje haver kopen
Dat het in galop kan lopen
Hop! hop! ho! paardje eet geen stro
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Naar bed, naar bed
Naar bed, naar bed, zei Duimelot
Eerst nog wat eten, zei Likkepot
Waar gaan we dat halen, zei Lange Jan
In grootmoederskastje, zei Ringeling
Dat ga ik verklappen, zei het kleine ding
Op een klein stationnetje
Op een klein stationnetje ‘s morgens in de
vroegte
Stonden zeven wagentjes netjes op een rij
En het machinistje draaide aan het wieletje
Hakke hakke puf puf weg zijn wij (2x)
Slaap kindje slaap
Slaap kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Schuitje varen
Schuitje varen, theetje drinken
Varen we naar de Overtoom
Drinken er zoete melk met room
Zoete melk met brokken
Kindje mag niet jokken
Op een grote paddestoel
Op een grote paddenstoel
Rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen
Heen en weer te wippen
Krak, zei toen de paddenstoel
Met een diepe zucht
Allebei de beentjes
Hoepla in de lucht
Schipper mag ik overvaren?
Schipper mag ik overvaren?
Ja of nee?

Moet ik dan ook tol betalen?
Ja of nee?
Torentje, torentje bussekruit……
Torentje torentje bussekruit
Wat hangt er uit
Een gouden fluit
Een gouden fluit met knopen
Torentje is gebroken
Torentje torentje bussekruit
Wat hangt er uit
Een gouden fluit
Een gouden fluit met knopen
Torentje is gebroken
Voel je nu mijn handen?
Voel je nu mijn handen die masseren je zacht
Voel je nu mijn handen dat is fijn
Voel je nu mijn handen zachtjes over je rug
(buik, arm, gezicht, etc)
Ik masseer je zachtjes lieve schat van mij!
Zagen, zagen
Zagen, zagen, wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boterham te vragen
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis
Piep, zei de muis in het voorhuis
Zakdoekje leggen
Zakdoekje leggen
Niemand zeggen
Ik heb de hele nacht gewaakt
Twee paar schoenen heb ik afgemaakt
Een van stof en een van leer
Hier leg ik mijn zakdoekje neer
Zo gaat de molen
Zo gaat de molen, de molen, de molen
Zo gaat de molen, de mo-ho-len
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken
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Liedjes/versjes geschikt voor de inleiding
✓ Ik loop als een beer (Dirk Scheele)
✓ Van voor naar achter van links naar rechts
✓ In de maneschijn
✓ Klap eens in je handjes
✓ De wielen van de bus
✓ Schuitje varen
✓ Op een grote paddestoel
✓ Hop, hop, hop, paardje in galop
Liedjes/versjes geschikt voor de kern Bewegen
✓ Hoofd, schouders, knie en teen
✓ Het regent, het regent
✓ Jan huygen in de ton
✓ Torentje, torentje bussekruit
✓ Schipper mag ik over varen
✓ Zakdoekje leggen
✓ Hansje pansje
✓ Hoofd, schouders, elleboog en been
✓ Slaap kindje slaap
Liedjes/versjes geschikt ter voorbereiding op het masseren
✓ Voel je nu mijn handen
✓ De maan is rond
Liedjes/versjes bij het masseren
✓ olie verdelen: ‘de maan is rond’
✓ borst: ‘slaap, kindje slaap’
✓ schuine buik: ‘Berend Botje’
✓ armbandje: ‘op een klein stationnetje’
✓ schroef: ‘deze vuist’
✓ vingers: ‘naar bed, naar bed’
✓ verticale buik: ‘zo gaat de molen’
✓ waaier: ‘li la luik’
✓ beenbandje: ‘op een klein stationnetje’
✓ schroef: ‘deze vuist’
✓ voetzool: ‘dit voetje, dat voetje’
✓ gezicht: ‘dit zijn mijn wangetjes …’
✓ rug: liever niets ivm afleiding
of:
✓ rug overdwars: ‘van voor naar achter’
✓ rug lengte: ‘Hansje Pansje’
✓ benen: ‘op een klein stationnetje’
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Bijlage 2 Spelletjes
Bewegingsspelletjes
• Lopen als een hond (kruipen)
• Boos als een kat (rug)
• Stampen als een olifant (aarden)
• Rollen als een balletje (souplesse)
• Springen als een kikkertje (kracht)
• Zo klein als een kaboutertje (flexibiliteit)
• Zo groot als een reus (strekken)
• Zo lang als een giraf (idem)
• Grote passen/ kleine passen (motorische vaardigheid)
• Tussen de benen van de ouders door kruipen
• Vliegen op de benen van de ouder
Balspelletjes
• Zitten met gespreide benen tegenover elkaar: bal naar elkaar over rollen (variëren
door afstand te vergroten);
• Bal naar elkaar overgooien;
• Bal naar elkaar over schoppen;
• Inhaalbal;
• Op de bal zitten, liggen of balanceren;
• Een ballon met z’n allen in de lucht houden;
• Stand in de mand.
•
•

Spelletjes met een grote strandbal:
Kinderen proberen samen met hun moeder de ballon tussen hun in te klemmen en
naar de overkant te lopen.
De bal over schoppen naar de moeders.

noteer hier eventuele andere spelletjes:
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Bijlage 3 Benodigd materiaal
Eisen cursusruimte:
• temperatuur 22 graden
• prikkelarme ruimte (speelgoed wegbergen, geen inkijk)
• tochtvrij
• schoon
• let op kind-onveilige scherpe punten enz
• matten/yogamatjes
Materiaal voor het masseren:
• babypoppen
• flesje (kinder)massageolie
• reserve handdoeken
• eventueel: vinger/ handpoppen
• oliebakjes
Materiaal voor het spelgedeelte:
• ballen (zacht, verschillend formaat)
• ballonnen
• plastic blokken om een toren te bouwen
• groot laken of parachute
• voorleesboek
• kruiptunnel
• strandballen
• torentjes
Overig:
• cursistenlijst
• draaiboek voor de docent
• koffie, thee, suiker, melk, evt. ranja, kinderkoekjes
• serviesgoed, plastic bekers
• evaluatielijsten
• boeken en brochures voor ouders om in te kijken
• reader met liedjes voor de ouders
• eventueel een diploma voor de kinderen
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Bijlage 4 Literatuur en bronvermelding
Aanraken een levensbehoefte
Marijke Sluijter
Babymassage
Julia Woodfield
Beweegkriebels - beweegkaarten 0-4 jr
Huis voor beweging
Hupla kleuters
bewegingstussendoortjes Van Hove Lieve
Kleine ontwikkelingspsychologie 1
Rita Kohnstamm
Muisje, Pluisje Trippelien
Marianne Appels
Muziek tussen schoot en school
Marijke Albers & Rita Rikhof
Peuterspelletjes (uitgeverij Spectrum)
Rust en ontspanning met spelletjes
Andrea Erkert

Peuterspelletjes
Uitgeverij het Spectrum
De vier seizoenen in dans en beweging
Monika & Ralph Schneider
Beweegkriebels speelkaartendoosje
Huis voor beweging

Internetsites met teksten
kinderliedjes (sommige sites
geven ook de muziek)
www.kinderliedjes.info
www.liedjesland.com/
www.kindertube.nl
Internetsites met informatie over
peuters
www.kenniscentrumsportenbewegen.
nl/interventies/interventie/
beweegkriebels/
www.ouders.nl
www.kindengezin.be
www.kiind.nl

Speelkriebels voor kleuters is een
praktisch bewegingsspelenboek. Het
bevat veel bewegingsspelen voor 2,5
tot 6 jarigen.
Todler gym
Peter Walker
Tussen tandenpoetsen en slapen gaan
Marieke Veldeman en Michaëla Hilhorst
Wat je peuter vertelt
Tracey Hogg en Melinda Blau
Spelenderwijs verbinden en hechten
Micheline Mets
Baby in beweging
Margaret Sassé
Massagekaarten
Helen Purperhart
aanraken een levensbehoefte
Marijke Sluijter
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Bijlage 5 Evaluatieformulier ouders
Evaluatieformulier cursus Spelen en masseren met peuters
Naam
Datum
Plaats
Docent(e)
1. Noem 3 punten die je goed vond aan de cursus:
a…………………………………………………………….…………………………………………………….
b…………………………………………………………….…………………………………………………….
c…………………………………………………………….…………………………………………………….

2. Noem 3 punten die je anders had verwacht in de cursus:
a…………………………………………………………….…………………………………………………….
b…………………………………………………………….…………………………………………………….
c…………………………………………………………….…………………………………………………….

3. Van deze cursus heb ik geleerd dat:………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………..……………

4. Het leukste aan de cursus vond ik: …………………………………………………………………….…
………………………………………………………….…………………………………………..……………
5. Eventuele suggesties:…………… …………………………………………………………………….…
………………………………………………………….…………………………………………..……………

Bedankt voor het invullen!
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Bijlage 6 Overzichten/invulpoppetjes

35

36

37

38

39

40

