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4.6 Spelontwikkeling

Wat is spelen? Wanneer is een kind aan het spelen? Is alles wat een kind doet spel?
De ontwikkelingspsychologe Rita Kohnstamm (2002) zegt daar het volgende over.  Een kind 
is aan het spelen als:
• het kind daar niets speciaals mee wil bereiken;
• het kind in enige mate actief is (dus voorgelezen worden, tv-kijken en dagdromen vallen 

niet onder ’spelen’- hoe leuk een kind het ook vindt);
• het kind het leuk vindt wat hij doet;
• het spelen een vrijwillige activiteit is.
Een kind dwingen om te spelen is onmogelijk. Een kind kan wel gestimuleerd worden en op 
ideeën gebracht, maar het spel moet van binnenuit door het kind aan de gang gehouden 
worden. Anders is er geen sprake van spel maar van een opdracht.
(Uit: Peuters laten spelen is een vak, Sardes, 2013).

Kinderen worden geboren met een gretigheid en nieuwsgierigheid en een verlangen om de 
wereld om hen heen steeds beter te begrijpen. Spelen is de wereld ordenen, rangschikken. Dit 
geldt alleen voor kinderen die zelfvertrouwen hebben, die nieuwsgierig zijn, initiatief nemen 
en die zich veilig voelen (basiskenmerken).

Sociale en emotionele ontwikkeling
Kinderen spelen om het spelen en niet om te leren hoe ze zich in een sociale context moeten 
gedragen. Toch is dat wel wat er gebeurt in het spel: kinderen nemen rollen aan en leren op 
die manier allerlei bijbehorende emoties en regels kennen. Zo ontdekken ze welk eff ect hun 
handelen heeft op andere kinderen en volwassen in hun omgeving. Het kind speelt en leert 
wat het betekent om rekening te houden met anderen, spelideeën te bespreken, rollen te 
verdelen, regels af te spreken.

Cognitieve ontwikkeling
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een onderzoekende houding. In hun verlan-
gen de wereld om hen heen te begrijpen, leren ze nieuwe vaardigheden die ze nodig hebben 
in de werkelijke wereld. In hun spel leren kinderen op betekenisvolle wijze wat in/op/onder/
boven is, ordenen ze kleuren en vormen, leren ze over zinken en drijven, en over wat een scha-
duw is, leren ze wanneer je ‘goedemorgen’ zegt en wanneer ‘welterusten’.

Motorische ontwikkeling
Het spel van jonge kinderen gaat (bijna) altijd samen met de motorische ontwikkeling. In 
het spel waarin kinderen rennen, vliegen, sjouwen, klimmen en klauteren, oefenen ze groot-
motorische vaardigheden. Zijn kinderen in hun spel met constructiemateriaal bezig of rij-
gen ze kralen, dan zijn het de klein- 
motorische vaardigheden die wor-
den geoefend.

Spel
In de literatuur is er geen eenduidige 
defi nitie voor spel te vinden. Verschil-
lende pedagogen geven ieder een 
eigen defi nitie van spel. Piaget stelt: 
“Door te spelen bouwen kinderen 
aan hun cognitieve mogelijk heden”, 
en Vygotsky zegt: “Spel is de motor 
van de ontwikkeling van kinderen.”

Domein Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Over vier kenmerken van spel is men het in de literatuur wél eens (Fromberg & Bergen, 2006; 
Kwakkel-Scheffer, 2006; Van Oers, 2005): 
• Spelen gaat gepaard met plezier en betrokkenheid; 
• Spelen gebeurt vrijwillig: het gaat om niet verplichtende bezigheden en de speler kiest 

deze zelf; 
• De speler neemt in belangrijke mate zelf het initiatief om te gaan spelen en om dat te blij-

ven doen zolang het boeit of zolang hij daarvoor de kans krijgt; 
• Spel dient geen extern doel, de speler is gericht op het proces van het spelen.

Om spel goed als spel te kunnen herkennen, is het van belang ook helder te zijn over wat spel 
níet is:
• voorgestructureerde activiteiten met geen of nauwelijks inbreng van de kinderen (deze 

kunnen speelse accenten hebben, maar we noemen dit geen spel);
• voorgeselecteerde materialen (veelal doelgebonden en daarmee geen spel);
• materialen als puzzels en ander ontwikkelingsmateriaal (doelgebonden en daarmee geen 

spel);
• werken volgens het stramien van de methode, voorbereid door de leraar (ook dit noemen 

we geen spel).
Materialen en situaties kunnen natuurlijk wel een speels karakter hebben en jonge kinderen 
vinden het vaak ook heel erg leuk om op deze wijze bezig te zijn.
(Masterclass spel en spelbegeleiding, SLO, 2013)

Spelvormen1

Er zijn verschillende spelvormen  te herkennen als we naar spelende jonge kinderen kijken. We 
zien manipulerend spel, rollenspel en constructiespel. Kinderen doorlopen deze spelvormen 
deels opvolgend, maar de spelvormen overlappen elkaar ook. Het tempo waarin kinderen 
deze fasen doorlopen  kan  voor ieder kind  verschillend zijn. 

Manipulerend spel  
Deze spelvorm zie je als jonge kinderen voorwerpen steeds opnieuw laten bewegen of een 
beweging steeds herhalen met het eigen lichaam (bijv. voet steeds willen pakken). Manipule-
rend is ook het spel dat ontstaat als een dreumes een voorwerp laat vallen (vanuit de kinder-
stoel) en dat steeds weer wordt teruggegeven door de pedagogisch medewerker. De herha-
ling en de regelmaat maken het tot een spel waaraan het kind plezier beleeft. 
Ook het ontdekken en omgaan met vormloze materialen als  zand en water hoort bij deze 
spelsoort (sensopathisch spel).  Bijvoorbeeld: kinderen die spatten met water door hun han-
den er steeds in te slaan. Ook kinderen  die met vingerverf, klei of met behangplaksel  aan de 
slag mogen gaan, zie je vaak (eerst) manipulerend spelen met het materiaal. 

Mike (1;0) zit in het gras en heeft een bakje met water voor zich. Hij probeert een voet in het 
water te te stoppen. Als dat niet lukt probeert hij de andere voet. Dan valt het bakje water om.  
Mike kletst nu met zijn handen in de ontstane plas. 

Bewegingen onder de knie willen krijgen of bepaalde vaardigheden herhalen om te leren, 
om het te kunnen, noemen we oefenspel of functioneel spel: kinderen oefenen het rollen van 
de bal, het bouwen met de blokken. Dit is een spelvorm die ook bij oudere kinderen  steeds 
terugkomt op het moment dat er een (bewegings)vaardigheid moet worden geoefend. 
Bij manipulerend spel zie je dat kinderen naast elkaar spelen. Soms doen ze ook hetzelfde, 
maar er is geen relatie tussen het spel van de kinderen. 

1 In de literatuur worden verschillende indelingen en begrippen gebruikt om spelvormen te onderscheiden. 

 In dit hoofdstuk hebben we gepoogd in de beschrijving zoveel mogelijk begrippen te benoemen binnen de fase 

 waarin deze spelvorm gangbaar is.
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Naarmate kinderen ouder worden (3-4 jaar) ontstaat vanuit het manipulerend spel met voor-
werpen een eenvoudig rollenspel en ontstaat een eerste interesse in het maken van dingen. 

Rollenspel
Net als bij het manipulerend spel onder-
scheiden we binnen het rollenspel ver-
schillende spelvormen die elkaar opvol-
gen. 

Het manipulerende spel wordt steeds 
meer een spel van imitatie en naboot-
sing en  is het spel waarin kinderen han-
delingen en uitdrukkingen van volwas-
senen nadoen. Materiaal of een ervaring 
kan de aanleiding zijn. Kinderen spelen 
vooral nog naast elkaar. Ze kunnen soms 
wel hetzelfde doen, zonder dat het samen betekenis heeft. Het gaat meer om het nadoen van 
de handeling, hetzelfde  doen, dan dat er sprake is van sociale interactie. 

Ali komt binnen en laat de wieldop zien die hij op straat heeft gevonden. ‘Stuur’ zegt hij. Gedu-
rende de middag ‘rijdt’ hij met het  ‘stuur’ in z’n handen rondjes op het plein.

Afhankelijk van het verloop van de taalontwikkeling  en de sociaal-emotionele ontwikkeling  
laat het kind steeds meer symbolisch spel zien. Voorwerpen krijgen een betekenis uit de wer-
kelijkheid en het kind ‘doet alsof’: 
Sarah loopt rond met de pop in haar armen. Ze geeft de pop steeds een kus en zegt: ‘Zo, 
 slapen..’. 

In deze periode spelen kinderen ook nog vooral naast elkaar. Samen in de huishoek, waar 
Sarah de pop (doet alsof dit de baby is) in bed legt, een kus geeft en Sam in de pannen roert 
en ‘kookt’. Beide kinderen spelen hun eigen spel zonder dat het met elkaar te  maken heeft. 
Deze korte momenten van symbolisch spel gaan uiteindelijk over naar een rollenspel waarbij 
kinderen een verhaal bedenken en dat uitspelen. Kinderen nemen dan een rol aan waarbij ze 
zich verplaatsen in een ander met bijbehorende gedachten en gevoelens. De rollen die ze spe-
len worden steeds echter; kinderen gebruiken de bijbehorende taal  en ze kunnen vooraf een 
plan bedenken over het spelverloop. Omstreeks het vijfde jaar kunnen kinderen een langdurig 
spelverhaal spelen, waarbij ze zich binnen de rollen en het spel aan regels en afspraken hou-
den. Kinderen spelen dan met elkaar, kijken dan naar elkaar, reageren op elkaar en er ontstaat 
associatief spel. 

Constructiespel
Tegelijk met de ontwikkeling van het rollenspel groeit het constructiespel. Met allerhande 
materialen (ook ‘toevallige’ materialen als stenen, stokken, dozen, kleden, planken) en voor-
werpen gaan kinderen steeds meer ordeningen aanbrengen en constructies maken. Ook 
knutselen en bouwen vallen onder deze spelsoort. Dit spel spelen kinderen in eerste instantie 
ook alleen. Ze maken en construeren alleen, of naast elkaar, wat zij hebben bedacht of wat al 
vormend ontstaat. Kinderen die beiden met eenzelfde materiaal spelen kunnen wel hetzelfde 
maken, zonder dat het met elkaar te maken heeft. Naarmate kinderen meer onderlinge con-
tacten hebben en de onderlinge communicatie toeneemt, ontstaan ook plannen om samen 
constructies te ontwerpen en te maken. Het logisch denken en afspraken maken over ‘hoe’ 
wordt nu belangrijk.
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Bouwen
Blokken bieden kinderen oneindig veel mogelijkheden tot expressie (Hirsch, E.S., 1981). Naar-
mate kinderen meer ervaring hebben in het bouwen, leggen ze meer fantasie in hun bouw-
sels, gebruiken ze meer blokken en worden de bouwsels ook ingewikkelder, origineler en de-
coratiever doordat er een bepaald ritme of patroon in verwerkt is. Kinderen die in de weer zijn 
met blokken ontwikkelen daardoor niet alleen hun kleine en grote motoriek, maar ook doen 
ze een beroep op het logisch redeneren, het vooruitdenken en voorspellen. Figuur 9 laat zien 
op welke manier bouwen andere ontwikkelingsgebieden beïnvloedt.

De ontwikkeling van het leren bouwen met blokken verloopt via een aantal herkenbare stadia
die universeel zijn (zie figuur 10). De stadia 2 tot en met 7 komen bij alle kinderen voor. Het 
tempo waarin deze fases worden doorlopen, verschilt per kind (Hirsch, E.S.,1981). Kinderen 
die op hun derde of vierde jaar nog geen ervaring hebben met bouwen, doorlopen dezelfde 
stadia als de jongere kinderen, maar wel in een rapper tempo.

Figuur 9. Ontwikkeling in samenhang.
Ontwikkeling op het ene gebied beïnvloedt ontwikkeling op andere gebieden. Dit schema laat zien hoe het spelen met 
blokken ook invloed heeft op andere ontwikkelingsgebieden. 
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Stadia in bouwen 
met blokken
Stadium 2 t/m 7 
komen bij alle 
kinderen voor. 
Elisabeth S., Hirsch 
(1981)

1. Sjouwen, verplaatsen
Jonge kinderen gebruiken blokken aanvankelijk nog niet als middel om iets 
te bouwen. Ze beleven plezier aan het sjouwen van de ene naar de andere 
plaats en leggen blokkenop een willekeurige manier bij elkaar. Op deze ma-
nier doen ze ervaringen op met eigenschappen als vorm, grootte en gewicht. 

2. Herhaling: een toren of een rij
Herhaling staat in deze fase centraal, zoals dat ook centraal 
staat bij het leren van de taal en het leren bewegen. Daarbij 
past het kind geleidelijk aan steeds moeilijker technieken en 
constructies toe (bijvoorbeeld: steeds hogere torens, een blok 
dat slechts gedeeltelijk op het blok daaronder rust of het com-
bineren van blokken van verschillende grootte). 

Soms worden torens en rijen gecombineerd of is in een rij een ritme zichtbaar. 

De interesse voor het maken van rijen en torens duurt niet lang. Als snel gaat 
het kind deze constructies toepassen in andere, meer uitgebreide constructies.

3. Overbruggen
Twee blokken met tussenruimte worden door een derde blok met elkaar ver-
bonden.

Zodra het kind deze techniek beheerst gaat het deze herhalen en toepassen 
in meer ingewikkelde bouwwerken.

Figuur 10. Ontwikkelingslijn bij bouwen (1e gedeelte).
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Stadia in bouwen 
met blokken
Stadium 2 t/m 7 
komen bij alle 
kinderen voor. 
Elisabeth S., Hirsch 
(1981)

4. Omsluitingen
Blokken worden zodanig gelegd dat ze een ruimte omsluiten. Overbruggen 
en omsluiten zijn de eerste technische problemen die kinderen bij het bou-
wen moeten oplossen. Ook hier weer geldt: zo gauw het kind het principe 
van omsluiten heeft ontdekt, gaat het deze herhalen.

Door samen met kinderen te bouwen kunt u ze stimuleren tot het bedenken 
van allerlei nieuwe bouwsels.

5. Fantasiebouwsels
Veel symmetrie. De bouwsels hebben veelal nog geen naam. Ze hebben 
vooral een decoratieve functie. De compositie kenmerkt zich door een ge-
voel voor evenwicht of ritme. Het kind plaatst om en om een blok aan de 
linker en aan de rechter kant of voor en achter. Op die manier brengt het 
evenwicht in het bouwsel. Het toewerken naar een evenwichtige compositie 
gebeurt niet zozeer vanuit een vooropgezet plan, maar veeleer vanuit een 
bewegingsritme. Het resultaat ontstaat al handelend, vanuit een combinatie 
van bewegen en gevoel.

6. Bouwsels krijgen een naam
Met die naam wordt de functie van het bouwsel in het spel aangegeven (bij-
voorbeeld: een zelfontworpen robot). Het kind spreekt door middel van zijn 
blokken. Het benoemen van bouwsels begint meestal bij de leeftijd van on-
geveer 3 á 4 jaar. Het benoemen betekent echter nog niet dat de bouwsels 
ook echt lijken op hoe ze worden genoemd.

 ‘Een huis en dit zijn de trappen’

‘Een rivier, die net als de golven van de zee omhoog en omlaag gaat’

7. Echte bouwsels
De bouwsels zijn een reconstructie van de werkelijkheid of 
symboliseren deze. Er is een sterke behoefte tot fantasie- en 
rollenspel in relatie tot het bouwwerk (bijvoorbeeld: de eigen 
school of de toren van de stad).

‘De toren van de stad’

 (vervolg). Ontwikkelingslijn bij bouwen.
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Observatie van spelontwikkeling
Bij de observatie van de spelontwikkeling gaat het om de gemiddelde indruk van hoe kinde-
ren zich in verschillende (spel)situaties gedragen. In de praktijk komt het voor dat de obser-
vatie van spelontwikkeling niet bij elk kind even goed mogelijk is. Er doen zich situaties voor 
waarbij het gedrag gekoppeld is aan specifi eke omstandigheden van dat moment. Het kind 
is bijvoorbeeld wel in staat tot regelgebonden spel bij Memory, maar niet bij tikkertje op de 
speelplaats. Wanneer u dit constateert, kunt u dat bij uw registratie noteren.

Van 2 tot 2;6 jaar
Kinderen spelen vooral nog naast elkaar. Ook al spelen ze met hetzelfde materiaal, in eenzelf-
de hoek, ze spelen ieder hun eigen spel. De peuter krijgt wel meer belangstelling voor wat een 
ander kind doet en kijkt er regelmatig naar. Speelgoed delen is nog lastig. De meeste peuters 
zijn al in staat gedurende een korte periode alleen te spelen, zonder een beroep te doen op 
een volwassene. Bij het spelen met ongevormde materialen als zand en water zie je kinderen 
vooral manipulerend spelen: kinderen spelen met het materiaal door het door hun handen te 
laten glijden, door er in te spatten. 
Ook het oefenspel laten ze zien, waarbij het vooral gaat om de beweging en de herhaling   
(bijvoorbeeld: blokken stapelen om het stapelen). Dat breiden ze langzaam uit door gebruik te 
maken van andere materialen: vegen met een bezem, waarbij ook de beweging en de herha-
ling nog belangrijker zijn dan de betekenis (of bedoeling) van het vegen.

Van 2;6 tot 3 jaar
De interesse voor wat andere peu-
ters doen neemt toe, maar de peuter 
is nog steeds niet toe aan samenspe-
len. Wel zie je vaak peuters van deze 
leeftijd naast elkaar hetzelfde spel 
spelen. Dit wordt ook wel ‘parallel-
spel’ genoemd. Als je ziet dat peuters 
‘ruzie’ maken om een bepaald stuk 
speelgoed komt dat nog minder 
voort uit ‘niet kunnen delen’ maar 
vanuit het gegeven dat ze beiden 
hetzelfde spel willen spelen en dus 
dezelfde materialen nodig hebben. 

Spelontwikkeling, 2 - 4;6 jaar
2 2;6 3 3;6 4 4;6

Speelt naast andere 
kinderen (ieder eigen 
spel). 
Oefenspel: 
bijvoorbeeld blokken 
stapelen. 
Manipulerend spel 
met vormloze 
materialen als zand 
en water.

Speelt hetzelfde spel, 
naast ander kind. 
Imitatiespel:
(nadoen van gedrag 
van volwassenen), 
bijv. roeren in een pot 
is koken.

Spelen naast elkaar, 
soms samen, bijvoor-
beeld met rijdend 
materiaal.
Aanzet tot symbo-
lisch spel: doet alsof 
de pop de baby is, 
geeft de pop een kus. 
Legt de pop in de 
wieg.

Speelt eenvoudige 
gezelschapsspelletjes 
o.l.v. volwassene. 
Doet korte tijd mee 
met groepsactivitei-
ten: kringspel, liedjes. 
Eenvoudig rollenspel 
waarbij het kind 
eenvoudige rollen 
aan kan nemen, soms 
meer tegelijk. 
Eenvoudig construc-
tiespel: willekeurig 
bouwen, creëren. 
Patronen maken.

Speelt regelspel met 
andere kinderen maar 
houdt zich nog niet 
aan de regels.
In het symbolisch 
spel kan materiaal 
andere betekenissen 
krijgen, afwijkend van 
de realiteit. Kinderen 
vullen het in met hun 
eigen fantasie en 
verbeelding. 
Omdat kinderen meer 
op elkaar gericht zijn 
ontstaat ook meer 
associatief spel.

Schatgraven: 

begraaf een aantal 

aantrekkelijke 

voorwerpen in het 

zand. De kinderen 

graven de schatten 

op. Laat hen vertel-

len over de schat 

die ze gevonden 

hebben. Wat kun je 

ermee doen?

Nodig de kinderen 

uit om de was te 

doen. Maak samen 

sop, was en spoel 

de kleding en hang 

daarna de was aan 

de lijn.
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Zorg vooral voor veel ‘dubbel’ speelgoed. Het oefenspel wordt uitgebreid met imitatiespel, 
waarbij de peuter volwassen gedrag wil imiteren. Daarbij kunnen ze gebruik maken van mate-
riaal als potten, pannen, lepels. Waar het bij het oefenspel nog vooral om de beweging en de 
herhaling ging, richt imitatiespel zich meer op imiteren van de volwassene. 
De peuter laat nog altijd manipulerend spel zien. Wasco, vingerverf en klei zijn materialen 
waarbij vooral het eff ect van de bewegingen interessant is en verwondering oproept.

Van 3 tot 3;6 jaar
Kinderen spelen nog steeds vooral naast elkaar, maar de belangstelling voor elkaar groeit (zie 
ook de ontwikkeling ‘omgaan met anderen’). Spel waarbij ze elkaar nodig hebben, zoals het rij-
dend materiaal (het ene kind duwt, het andere kind zit) daagt de peuters uit tot samenspelen. 
Peuters laten een aanzet tot symbolisch spel zien. Ze geven de pop een kus: doen alsof het de 
baby is. Zwaaien naar de pop: alsof het mama is naar wie ze zwaaien.

Van 3;6 tot 4 jaar
In deze periode kan de peuter eenvoudige ge-
zelschapsspelletjes onder leiding van een vol-
wassene of samen met een volwassene spelen. 
Het gaat om spelletjes zoals dieren-domino, 
eenvoudige memory, kleurentorentjes enzo-
voorts. De uitkomst van de spelletjes wordt 
door toeval of geluk bepaald en niet door een 
strategie.
De meeste peuters kunnen nog niet verliezen. 
De teleurstelling is groot en gaat gepaard met 
heftige emoties. Bij een groepsactiviteit als een 
eenvoudig kringspelletje, samen een liedje 
zingen, klap- en ritmespelletjes kan de peuter 
korte tijd meedoen. 
Peuters laten eenvoudig rollenspel zien.  Ze ne-
men eenvoudige rollen aan als ‘vader’ of ‘moe-
der’. En soms hebben ze meer rollen tegelijk 
(ze zijn én vader én kind). Peuters genieten van 
het verkleden. 
Het manipulerend spel wordt steeds meer 
constructiespel waarbij de peuter met knutsel-
materialen probeert te knippen en te plakken (construeren) of met bouwmaterialen  willekeu-
rige voorwerpen maakt waarin vaak patronen (ordeningen, esthetisch) waar te nemen zijn. 

Van 4 tot 4;6 jaar
De ontwikkeling van het rollenspel zet zich voort en is sterk gericht op de ander en op het 
reageren op die ander. Het kind imiteert het spel van andere kinderen. Kleuters beginnen hun 
spel wat meer af te stemmen op dat van de ander. Er ontstaat associatief spel. De taal en mo-
torische vaardigheden gaan een steeds belangrijkere rol spelen.
In hun spel gebruiken kinderen materialen die niet altijd overeenkomen met de betekenis 
ervan in de realiteit. Ze gebruiken het binnen hun fantasie en hun verbeeldend vermogen. 
Gaandeweg is het kind in staat eenvoudige regelspelletjes met andere kinderen te spelen, 
maar hij houdt zich nog niet steeds aan de spelregels (gaat bijvoorbeeld voor z’n beurt).

Speel gezelschap-

spelletjes zoals 

Domino, Memory, 

Lotto.
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