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Laat ze het zelf ervaren met en in hun lijf! 
De sensoriek (zintuiglijke waarneming) en het bewegen (de motoriek) zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De prikkels die wij via onze zintuigen binnen krijgen vormen de basis voor 
onze algehele ontwikkeling. Op basis van ervaringen krijgen we kennis van ons lichaam en van 
de wereld om ons heen. Denk maar eens aan baby’s die alles in hun mond stoppen. Met hun 
handen en hun mond, en tegelijkertijd ook met hun ogen en neus verkennen ze de kenmerken 
van voorwerpen (de knuffel geeft een bepaald gevoel (bijv zacht, harig, groot), heeft een 
bepaalde geur (bijv wasmiddel), ziet er op een bepaalde manier uit (bijv. blauw, vier poten 
etc). Die informatie koppelen ze aan de ervaring en brengt een verbinding tot stand in de 
hersenen.  
 
Die ervaringen doen we op door interactie met onze omgeving. Voor jonge kinderen is dit van 
het grootste belang omdat het brein zich nog volop aan het ontwikkelen is, met name in de 
motorische, zintuiglijke en taalgebieden. Taal wordt geleerd door ervaringen waarbij 
volwassenen taal toevoegen aan de handelingen en de materialen. Denk maar eens aan het 
spelen in de zandbak of bij de zandtafel. De kinderen vullen de emmertjes met zand. De juf 
zegt “Schep de emmer maar helemaal vol”. De juf geeft taal aan de handeling: met een schep 
ergens iets in stoppen heet ‘scheppen’; benoemt dat het materiaal een ‘emmer’ is en gebruikt 
(reken)taal door bij een gevulde emmer te zeggen dat deze ‘helemaal vol’ is.   
 
Door de ervaringen die ze opdoen worden de verbindingen naar de andere gebieden in het 
brein gelegd, zoals bijvoorbeeld naar de neocortex, ook wel het denkende brein genoemd. 
De zintuigelijke informatie wordt ervaren, herkend, gewaardeerd, opgeslagen en weer 
bijgewerkt door nieuwere ervaringen. Er kunnen steeds bewustere keuzes gemaakt worden en 
verbanden gelegd: een kind leert variëren en kan een handeling aanpassen. Denk maar eens 
hoe een kind een bal leert vangen. De eerste stap is dat ze heel bewust - als ze een bal zien 
aankomen, ze hun handen naar voren doen en de bal vangen. In eerste instantie lukt dit nog 
niet goed, de informatie moet nog worden verankerd in het brein en daarvoor is veel herhaling 
nodig. Zodra dit is gelukt, kunnen ze andere handelingen gaan toevoegen, bijv. vangen met 1 
hand, bovenhands en onderhands etc.  Dit verwerking- en samenwerkingsproces van 
zintuiglijke informatie tot het komen tot een reactie (handeling) heet sensomotorische 
integratie. 
 
Dus als we jonge kinderen tot optimale ontwikkeling willen laten komen, is het beste dat we 
hen kunnen bieden dat ze ervaringen kunnen opdoen via hun zintuigen, het handelen met hun 
lijf en een rijke speelleeromgeving (materialen!)!  
 

 

 
 



 
 

Week van Spelen en Delen 

Schuimende golven op de zee!  
Naast zand is water een tweede natuurlijk materiaal dat kinderen enorm boeit en aantrekt. 
Water geeft hen de mogelijkheid om te onderzoeken en ontdekken. Het laat ze hun zintuigen 
gebruiken. En ze kennen water vanuit hun eigen leefwereld; de douche, het zwembad, een 
regenbui. Bij deze activiteit koppelen we het water aan de zee, waar wel eens van die witte 
schuim op zit.    
  
Laat de kinderen experimenteren in de watertafel met afwasmiddel in het water. Wat zien ze? 
Wat voelen ze? Wat ruiken ze? Laat ze hun zintuigen gebruiken en verwonder jezelf over de 
kleur, de geur, de bellen, het schuim. Spiegel hun handelingen (roeren, schuim op je handen 
pakken, laten vallen, misschien er tegen blazen) en hun taal (oh! /woeh!/ wow!). Verwoord 
wat jij en de kinderen doen (roeren, je gaat roeren/ik blaas heel zacht/we spetteren in het 
water/we maken golven)   
  
Laat ze eerst een tijdje zelf bezig zijn met het maken van schuim. Voeg dan wat toe, zoals 
materialen om mee te vullen en te legen (bakjes, lepels), maar ook sponzen, een bakje met 
gaatjes, een trechter, spuitjes. Laat de kinderen kijken naar wat er met het schuim gebeurt.    
Voor de wat oudere kinderen kan je ook poppetjes toevoegen, die in het water kunnen 
zwemmen. Kijk dan naar het spel dat er gespeeld wordt. Is er ook een bootje dat vaart in de 
golven, tussen het schuim? Blijven ze drijven, of zinken ze?    
  
TIP! Heb je geen watertafel? Gebruik dan een plastic bak, die je op de grond of op tafel zet. Of 
maak er een proefje van: gebruik een verschillende bakken met verschillende soorten 
afwasmiddel. Kun je ruiken welke geur het is?    
   
Nog meer inspiratie? Bellen blazen is een hele goede vaardigheid voor de mondmotoriek. 
Neem de bak mee naar buiten en probeer bellen te blazen!    

   
 
 
 


