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Zorgen voor een 
doorgaande spelontwikkeling

Annerieke Boland

Verschillende speltypes
Driejarigen zijn in hun spel vaak gericht op het 
verkennen van materialen, zoals zand, duplo, 
een theepot, schelpen, klei, een spons, plak-
band. Ze gebruiken daarbij al hun zintuigen en 
ze proberen uit wat ze zelf met het materiaal 
kunnen. Door dat exploreren (manipulerend 
spel) krijgen kinderen grip op de wereld: 
kenmerken en mogelijkheden van materialen 
worden opgeslagen in het geheugen.

En daarin is ordening: kinderen vergelijken 
materialen, sorteren wat wel en niet bij elkaar 
hoort, en gaan classificeren. Kinderen gebruiken 
taal om dat wat hen opvalt te verwoorden en 
om hun handelen te ondersteunen. De zintuige-
lijke ontwikkeling en de ontwikkeling van 
motoriek, taal en denken gaan hand in hand. 
Hoe gevarieerder de materialen en de mogelijk-
heden van materialen, hoe rijker de ervaringen.

Vanuit het verkennen en manipuleren van 
materialen ontwikkelen zich verschillende 
speltypes. Zo kan het manipulerend spel leiden 
tot esthetisch spel, doordat kinderen materialen 

bewuster gaan combineren, ordenen of 
veranderen op een manier die ze mooi of 
boeiend vinden. Het materiaal is vaak startpunt 
voor creatieve expressie. 

Tijdens het manipuleren van materialen 
ontstaat soms toevallig iets wat lijkt op de 
werkelijkheid: klei wordt een slak of een paar 
plankjes worden een huisje. Als kinderen in hun 
spel bewust iets maken, spreken we van 
constructief spel. Kinderen bedenken steeds 
meer vooraf wat ze willen gaan maken en welke 
materialen ze daarvoor nodig hebben. 

Ten slotte kan het manipuleren van materialen 
overgaan in symbolische handelingen. Dit zijn 
de eerste beginselen van het latere rollenspel. 
Kinderen imiteren wat ze volwassenen of 
andere kinderen met het materiaal zien doen. 
Ze hebben vaak een heel eigen interpretatie van 
de werkelijkheid. Ze vegen bijvoorbeeld met een 
bezem heen en weer, zonder daadwerkelijk de 
vloer schoon te vegen. De bedoeling van ‘vegen’ 
is hen nog niet duidelijk, maar de beweging met 
de bezem vinden ze interessant. 

We spreken over ‘peuters’ en ‘kleuters’, maar de grens van vier jaar is geen 
natuurlijke ‘knip’ in de ontwikkeling van kinderen. Dat is een doorlopend proces 
en er zijn flinke verschillen tussen kinderen onderling. Een belangrijke rode 
draad tussen twee en zes jaar is de spelontwikkeling. In die periode verkennen 
kinderen de wereld vooral spelend. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 
het spel van kinderen tussen circa drie jaar en vierenhalf jaar? En hoe kunnen 
professionals bijdragen aan continuïteit in de spelontwikkeling?



Sardes Special • nummer 24 • juni 201910

In dat imiterend handelen met materialen laten 
kinderen korte scripts zien: een opeenvolging van 
handelingen, die ze in hun spel vaak herhalen. 
Een kind zet bijvoorbeeld koekvormpjes in de 
oven, doet het deurtje dicht, doet het deurtje 
weer open en haalt de koekjes er weer uit. 

Rollenspel
Het spel ontwikkelt zich doordat kinderen de 
symbolische handelingen uitbreiden of precie-
zer gaan uitvoeren. En steeds vaker benoemen 
kinderen achteraf of tijdens het spel welke rol ze 
hebben. Ze worden bijvoorbeeld ‘moeder’ of 
‘vader’. Een rol aannemen komt in het spel 
steeds meer op de voorgrond te staan: de rol 
(bijvoorbeeld politie) is de aanleiding voor het 
spel, bepaalt welke handelingen het kind 
uitvoert en met welk materiaal hij dat doet.

Voor de handelingen is regelmatig interactie 
nodig met een andere rol (bijvoorbeeld de 
automobilist die te hard rijdt). Kinderen gaan 
dan ook steeds meer samen spelen en ze 
gebruiken tijdens het spel rolgebonden taal. 
Rollenspel speelt een belangrijke rol in de 
sociale ontwikkeling. Door van perspectief te 
wisselen, leren kinderen zich te verplaatsen in 
anderen. 

Hoe meer kinderen met elkaar overleggen en 
afstemmen over het spel, hoe complexer het 
spel wordt. We spreken dan van coöperatief 
rollenspel. Dat is vaak pas zichtbaar bij oudere 
kleuters. 

Verkennen van materialen met alle zintuigen 
Door exploreren grip krijgen op de wereld 
Ordenen en classificeren

Bewuster iets maken of bedenken welk materiaal je wilt 
gebruiken

Elkaar imiteren, improviserend op elkaar reageren

Materiaalgericht en 
manipulerend spel

Constructief spel 

Associatief spel 

Spelvorm Kenmerken 

Materialen bewuster combineren, ordenen of veranderen 
op een manier die ze mooi of boeiend vinden

Imiteren van volwassenen of kinderen 
Beginselen van rollenspel
Herhalen van scripts

Samen spelen met de ander

Esthetisch spel

Symbolisch spel 

Coöperatief spel

“Een doorgaande 
ontwikkelingslijn 

vraagt om een warme 
overdracht met 

aandacht voor de 
spelontwikkeling”
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Rond het vierde jaar hebben kinderen dus vaak 
nog veel interesse voor de eigenschappen en 
mogelijkheden van materialen. Maar daarnaast 
laten ze op die leeftijd ook al in meer of mindere 
mate eenvoudig rollenspel, constructiespel en 
creatieve expressie zien. Vanuit constructiespel 
kan rollenspel ontstaan of omgekeerd. Wanneer 
er weer nieuw materiaal is, spelen kinderen 
vaak weer enige tijd vooral explorerend.

Ontwikkeling van samenspel
Jonge kinderen zoeken graag elkaars nabijheid 
als ze spelen. Peuters spelen veel naast elkaar: 
ze spelen met dezelfde materialen, maar er is 
geen gezamenlijk handelen en weinig of geen 
interactie. Toch hebben de meeste kinderen 
rond drie jaar in hun spel al regelmatig inter-
actie met een ander kind. Dat gaat meestal om 
elkaar imiteren of om improviserend op elkaar 
reageren (associatief spel). Momenten van 
interactie wisselen zich af met momenten van 
parallel spel.

Gaandeweg leren kinderen hun handelen in het 
spel steeds beter op elkaar af te stemmen en 
gezamenlijke doelen te creëren. In beginnend 
rollenspel kan dat ontstaan doordat kinderen 
elkaar nodig hebben bij de uitvoering van 
rolgebonden handelingen. Ze vullen elkaar aan 
of overleggen wie welke rol neemt en wie wat 
doet of zegt. In constructiespel helpen kinderen 
elkaar vaak om een probleem op te lossen, 
bijvoorbeeld om iets vast te maken, of ze 
bouwen verder aan elkaars bouwwerk. Tijdens 
het spelen ontstaan gezamenlijke doelen.

Rond vier jaar zien we kinderen dus vaak al 
korte tijd eenvoudig samen spelen met kinderen 
die ze goed kennen, maar echt coöperatief spel 
zien we meestal pas bij de oudste kleuters. Het 
is overigens ook voor kleuters heel normaal dat 
ze regelmatig alleen of naast andere kinderen 
spelen.

De overgang ondersteunen
Of kinderen nu tot hun vierde jaar thuis zijn of 
gewend zijn om naar het kinderdagverblijf of de 

voorschool te gaan, voor alle kinderen is de start 
in groep 1 een overgang. Daar wordt vaak al op 
ingespeeld door kinderen te laten wennen of 
door een warme overdracht. Kinderdagverblij-
ven en voorscholen bevinden zich steeds vaker 
in hetzelfde gebouw als de basisschool en 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
stemmen routines en de pedagogisch-didacti-
sche aanpak op elkaar af.

Kinderen die starten in groep 1 zijn verschillend 
in hoe ze spelen. Primaire taak van de leerkracht 
is om het nieuwe kind te leren kennen en een 
persoonlijke relatie met het kind op te bouwen. 
Een veilige leerkracht-kindrelatie is voorwaarde 
voor verdere ontwikkeling. Dat vereist van 
leerkrachten dat zij zich kunnen verplaatsen in 
het perspectief van het kind. Spelen is de taal 
van jonge kinderen, de manier waarop zij zich 
uitdrukken en zich de wereld eigen maken. 
Spelen helpt kinderen om zich competent en 
autonoom te voelen en biedt een veilige context 
om de relatie met anderen aan te gaan. Een 
leerkracht kan een kind goed leren kennen en 
begrijpen door het spel te observeren en af en 
toe samen met het kind te spelen. 

Een goede informatieoverdracht tussen ouders, 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
helpt om aan te sluiten bij de ontwikkeling van 
het kind. Hoe ver zijn kinderen in hun spelont-
wikkeling?  Waarmee spelen ze graag? Wat en 
hoe spelen ze? Kunnen ze al makkelijk zelf 
bedenken wat ze willen spelen of hebben ze 
daar ondersteuning bij nodig? Als leerkrachten 
dat weten, kunnen ze hun aanpak sneller 
afstemmen op de behoeften van het kind. 
Afhankelijk van wat het kind nodig heeft om zich 
competent te voelen, kan de leerkracht bijvoor-
beeld meer of minder keuzemogelijkheden 
aanbieden of materialen aanreiken die ver-
trouwd zijn of die juist meer uitdaging bieden.

Daarnaast is het prettig als kinderen vertrouwde 
gezichten zien en als ze mogen spelen met of 
naast kinderen die ze al kennen van de peuter-
locatie of uit de buurt. Zijn er kinderen bij wie 
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het kind zich prettig voelt? Of zijn er kinderen in 
de groep naast wie het kind rustig zijn eigen spel 
zou kunnen spelen? Wat heeft het kind nodig 
om in het spel verbaal of non-verbaal contact 
te maken met andere kinderen?

Kinderen die starten in groep 1 hebben behoef-
te aan een leerkracht die vertrouwde en 
interessante materialen aanbiedt, die nabij en 
rustig aanwezig is en die aandacht heeft voor 
het spel. Dan kunnen kinderen zelf initiatief 
nemen om contact met de leerkracht te zoeken. 
De leerkracht maakt verbaal of non-verbaal 
contact als het kind daar behoefte aan lijkt te 
hebben. En als kinderen nog niet direct zelf 
willen spelen, dan kijken ze graag samen met de 
leerkracht naar het spel van andere kinderen.

Tot slot
Een doorgaande lijn in de ontwikkeling vraagt 
om een warme overdracht met aandacht voor 
de spelontwikkeling, om een gevarieerd 
materialenaanbod voor kinderen met verschil-

lende voorkeuren en verschillende spelniveaus 
en om een leerkracht die voorrang geeft aan 
spel voor nieuwe kinderen in groep 1 en die het 
spel van kinderen observeert en begeleidt door 
zich te verplaatsen in het perspectief van het 
kind. Dan voelt een kind zich welkom en voelt 
het zich gezien zoals het is. Dat creëert veilig-
heid om ook in de nieuwe groep verder te gaan 
met het verkennen van de wereld. 
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“Echt coöperatief 
spel zien we 
meestal pas 
bij de oudste 

kleuters”
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