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Spelen op niveau in elke hoek… hoe dan?! 
Herkenbaar? Je hebt zo je best hebt gedaan om een leuke en mooie hoek te maken. Je hebt 
spulletjes bij elkaar gezocht, je hebt de aankleding gemaakt. Maar als je nu kijkt, zie je dat 
maar heel weinig kinderen erin spelen. En dat spel is echt niet zoals jij het van tevoren had 
bedacht...  
 
De volgende informatie helpt je om jouw hoeken nog beter aan te laten sluiten bij de 
kinderen, zodat ze er wél volop in gaan spelen met motivatie en betrokkenheid! 
 
Even wat theorie over spel 
Kinderen ontwikkelen zich op heel veel verschillende vlakken: taal, rekenen, motoriek, maar 
ook op spel. Zo zie je bij een kind van 2 jaar heel ander spel dan bij een kind van bijna 6 jaar. In 
de spel ontwikkeling van het kind zien we dat het verschillende fases (de spelvormen van 
Vermeer) doorloopt, namelijk: 
 

 
 
Je kan je voorstellen, dat als jij weet in welke fase jouw kinderen spelen, je ook kan bedenken 
wat ze gaan spelen en welke materialen ze daarvoor nodig hebben. In een goed ingerichte 
speelhoek kunnen álle kinderen op elk niveau spelen.  En jij kan in de hoeken spelimpulsen 
geven en hun spelontwikkeling observeren en stimuleren! 
 
 
 
 

 Sensopathisch spel: ontdekken, voelen, zintuigen inzetten 
Denk maar eens aan een kind dat het liefst de hele dag met zijn handen in het water 
gaat, heen en weer. Of lekker aan het kleien is en voelt hoe de klei in zijn handen 
vormen vormt.  
 

 Hanterend spel: onderzoeken, effectspel, oefenspel 
Herken je het kind dat het autootje telkens van de toren af laat rijden? Of het kind dat het 
emmertje vult en weer leegt? Zie jij het kind voor je dat in de huishoek in de pan aan het 
roeren is maar niet echt iets maakt? Of misschien het kind dat de telefoon in de hoek 
gebruikt als scanapparaat maar ook als microfoon? 
 

 Esthetisch spel: ordening aanbrengen, iets moois maken 
Je hebt van die kinderen die het liefst alle blokjes op kleur of grootte sorteren, of een 
poppenhuis helemaal inrichten maar niet spelen met de poppetjes.  
 

 Verbeeldend spel: rollenspel in een eigen wereld, spelen wat je hebt meegemaakt 
en/of wat je zou willen meemaken 
De wat oudere kleuter speelt verbeeldend, waarbij de wereld van buiten wordt 
nagedaan. Niet echt, maar net echt.  Pas veel later wordt het spel ook rolvast.  



 
 

Week van spelen en delen 

En dan nu zelf aan de slag! 
Richt je hoek in als een strand waarop de kinderen kunnen liggen met hun handdoeken en 
verschillende strandstoeltjes. Zorg voor zomerse hoedjes, zonnebrillen en als het lukt een 
parasol. Je kan er voor kiezen om je keukentje te gebruiken voor het maken van drankjes of je 
winkeltje als verkooppunt. 

 Zorg voor verschillende texturen binnen je hoek, denk hierbij aan handdoeken met 
ribbels of zachte en ruwe handdoeken. Zorg voor zonnebrand om de poppen mee in te 
kunnen smeren (voelen en ruiken) voor het sensopathische spel.  

 Zorg voor emmertjes, bekers, thermoskannen: alles wat ze maar kunnen vullen en 
legen voor kinderen die in de hanterende spelfase zitten. Verschillende maten 
schelpen kunnen hier ook goed voor gebruikt worden.  

 Zorg voor handdoeken in verschillende maten en kleuren, zodat kinderen kunnen 
ordenen en bijvoorbeeld alle knuffels op een rijtje van groot naar klein of op kleur op 
een handdoek leggen.  Zo kom je tegemoet aan de esthetische spelfase. 

 Voor het verbeeldende spel kan je de rol van strandbedjes-verkoper toevoegen. Of 
iemand die drankjes serveert vanuit de strandtent.  

 
 
 
 
 
 
 
TIP! Verschillende gekleurde vaatdoekjes 
werken prima als handdoeken voor 
kleine knuffels en poppen. En kleine 
stukjes stof zijn mini handdoekjes voor in 
de zandtafel en het poppenhuis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog meer inspiratie? Vul je themaplanning aan met een beweegles waarbij de kinderen (met 
pittenzakken gevulde)strand emmertjes dragen over banken heen (evenwicht) of rijdend, 
varend, lopend of vliegend naar het strand gaan. Bedenk een creatieve les waarin kinderen (op 
muziek) met wasco telkens de grote ronde beweging maken van de zon en daarna met ecoline 
gaan verven of laat de kinderen nadenken over zomerse ontwerpvragen. Laat de kinderen 
tellen met de schelpen die ze hebben gevonden met de zeef in de zandtafel of laat ze voelen 
en voorspellen welk flesje gevuld met zand het zwaarst en welke het lichtste is.  


