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Inleiding 
 

Spelen is een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling van elk kind, het is geen inhoudsloze bezigheid, 

maar zorgt voor nieuwe uitdagingen en uren spelplezier!  

Vzw Spelotheek de Wip heeft daarom in samenwerking met het VOS (Vlaams Overleg Spelotheken) 

volgend document opgemaakt om gezinnen, opvoeders, bezoekers van spelotheken wegwijs te maken 

in het grote speelgoed aanbod. Welk speelgoed kan ik aanbieden voor een kind van X jaar? Een 

normale vraag die moeilijk te beantwoorden is met de enorme keuze aan spelmateriaal.  

Wij hopen aan de hand van dit document een antwoord te geven op bovenstaande vraag, maar ontdek 

vooral zelf waar jij (en je kind(eren)) het liefst mee spelen.  

Tot slot hebben wij ervoor gekozen om dit document uit te werken tot de leeftijd van 12 jaar omdat 

de spelontwikkeling tot deze leeftijd het meest specifiek is. Belangrijk om hier mee te geven is dat 

spelen niet stopt aan een bepaalde leeftijd. Er is leeftijdsgericht speelgoed tot de levensfase van 

ouderdom. Daarnaast zijn de leeftijdsgrenzen die hier worden aangegeven niet absoluut, het is enkel 

een indicatie om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Als ouder/opvoeder kan je het best 

de noden en behoeften van het kind met of zonder beperking inschatten. Dit document is een leidraad 

die men op eigen niveau kan interpreteren. 

Veel lees- speelplezier! 

 

  

“ We believe that play involves exploration, language 

experimentation, cognition, and the development of social 

skills and as such is central to children's learning and the 

foundation for adult achievement and creativity. 

Additionally, UNESCO maintains that “the encouragement 

of creativity from an early age is one of the best 

guarantees of growth in a healthy environment of self-

esteem and mutual respect – critical ingredients for 

building a culture of peace.” 
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Van 0 tot 1 jaar 
 

“Een menselijk wezen bereikt pas op het einde van zijn/haar eerste levensjaar een 

ontwikkelingsniveau dat analoog is met wat zoogdieren meteen kunnen bij de 

geboorte. ” 

Daarom een beknopte beschrijving van de ‘spelontwikkeling’ bij het eerste levensjaar. 

 

Ongecoördineerde reflexhandelingen (0 tot 1 maand) 

Bij de geboorte beschikt het kind over een beperkt aantal reflexen (zuigreflex, grijpreflex, etc.) 

Primaire circulaire reacties (1 tot 4 maand) 

Geleidelijk aan komt het kind ertoe om bepaalde gedragingen uit eigen beweging te stellen. Het zijn 

herhalingsreacties waarbij de handeling zelf voldoende plezier geeft om ze opnieuw uit te voeren (bv 

duimzuigen). 

Secundaire circulaire reacties (4 tot 8 maand) 

Hierbij is het doel niet om de handeling zelf te herhalen, maar het tevoorschijn roepen van de afgeleide 

effecten die ermee gepaard gaan. Het kind begint te verkennen in plaats van puur uit te voeren. 

Bijvoorbeeld: het effect van het schudden van een rammelaar. Het kind ziet nog geen relatie tussen de 

handeling en het effect, maar verkent het volop. 

Intentioneel handelen (8 tot 12 maand) 

Er is een duidelijke intentie bij het handelen van het kind. Er wordt een doel opgesteld waarbij het 

kind door bepaalde handelingen dat doel kan bereiken. Het kind combineert gekende schema’s om 

tot een oplossing te komen. Bv het wegtrekken van een deken om speelgoed te vinden, op piano 

spelen om geluid te krijgen, etc.  

Enkele spelletjes om te spelen 
 Schootspelletjes 

Laat het kind je gezicht bekijken en betasten. Gebruik 

gekke geluiden en grimassen om het kind aan het 

lachen te brengen. 

 Kiekeboespelletjes 

Hou de handen of een doek voor de ogen, doe deze 

zelf weg of laat de baby het wegtrekken. 

 Spiegelspelletjes 

Ga met het kind voor de spiegel staan. Duid dingen aan op de spiegel, maar ook in het echt, 

plaats eens een popje,… 

 Nabootsspelletjes 

Doe iets voor (handen klappen, zwaaien, geluidjes,…), laat het kind het nadoen. 

 Aangeefspelletjes 

Het kind geeft voorwerpen aan, die jij vervolgens teruggeeft. 
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Speelgoed gericht op kinderen tussen 0 en 1 jaar 
 

Aangezien er in het eerste levensjaar veel veranderingen zijn in de ontwikkeling, wordt dit jaar 

opgesplitst in twee delen. Uiteraard moet er naar het kind gekeken worden waar hij/zij al dan niet 

plezier uit haalt. De zintuigen prikkelen is in dit levensjaar het belangrijkste. 

Speelgoed gericht op kinderen tussen 0 en 6 maand 

 Bollensnoer met basiskleuren 

 Kleurrijk mobiel 

 Speeltapijt 

Speelgoed gericht op kinderen tussen 6 en 12 maand 

 Bijtring 

 Rammelaar 

 Bal van pluche of rubber 

 Spiegeltje 

 Badspeelgoed 

 Piepspeeltjes 

 Babyboekjes 

 

Van 1 tot 2 jaar 
 

Tertiaire circulaire reacties (12 tot 18 maand) 

Het kind gaat nieuwe effecten uitproberen door systematische variaties aan te brengen in de wijze 

waarop hij/zij een bepaald gedrag herhaalt. Het kind zal dus doelgericht gedrag stellen om nieuwe 

effecten uit te proberen. Ze gaan actief experimenteren (bv wat gebeurt er als ik op deze knop druk, 

eraan draai of trek). 

Geïnterioriseerde tertiaire circulaire reacties / mentale voorstelling (18 tot 24 maand) 

Het kind gaat vanaf nu ook inwendig experimenteren. Als ze bijvoorbeeld de ouders zien koken, gaan 

ze dit gedrag op een later moment herhalen. De handeling gebeurt op basis van een herinnering. 

Enkele spelletjes om te spelen 
 Kijk samen in een (voel)boekje en vertel erover. 

 Praat met handpoppen (of oude sok).  

Laat de pop bewegen, vertellen, dansen,… het kind zal er snel op reageren door terug te 

praten of een hand te geven. 

 Zeepbellen blazen 

 Evenwichtspelletjes 

Ondersteun het kindje door de handjes vast te houden en wieg samen op muziek. 

 Tekenen  

Het kind maakt gebruik van de vuistgreep. 

 Balspelletjes  

Ga tegenover elkaar zitten en rol de bal naar elkaar toe. 
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 Construerend spel  

Vullen, legen en omver duwen van materiaal. 

 Spiegelspelletjes  

In dit stadium zou het kind zichzelf beginnen herkennen. 

  

Speelgoed gericht op kinderen van 1 tot 2 jaar 
 Speelgoed telefoon, auto’s (speelgoed dat geluid maakt) 

 Grote stevige blokken 

 Vormensorteerder 

 Ringenpiramide 

 Allerlei ballen 

 Loopfietsje/loopauto 

 Speelgoed om voort te duwen, achter zich te trekken 

 Pop of knuffeldier 

 Speelgoed voor in de zandbak  

 Prentenboeken 

 Speelgoed om iets na te bootsen (bv kinderkeuken, werkbank,…) 

 Inlegpuzzels met grote stevige stukken 

 

Van 2 tot 3 jaar 
 

Pre operationeel denken (2 tot 6 jaar) 

Het kind heeft meer bewegingsvrijheid en kan zo doelgericht dingen bekijken. Zijn oog-hand 

coördinatie neemt toe waardoor blokken stapelen steeds beter gaat. Het kind leert denkbeelden te 

ordenen, maar maakt nog veel denkfouten.  

Daarnaast toont het kind hier beginnende interesse in leeftijdsgenoten. Voornamelijk parallel spel 

komt aan bod. Kinderen hebben graag elkaars gezelschap in dezelfde ruimte, maar spelen elk hun 

eigen spel. 

Enkele spelletjes om te spelen 
 Verstoppertje 

Het kind beseft dat dingen niet verdwijnen als hij het niet 

meer zien. Je kan dus starten met het spelen van 

verstoppertje op gemakkelijke basis. Maak gebruik van een 

voorwerp of speel met elkaar. (Er bestaan ook tal van 

spelletjes om verstoppertje te spelen met gekende figuren 

zoals Bumba, Woezel en Pip, Nijntje, Kikker, etc.)  

 Rollenspellen en alles wat met verbeelding te maken heeft. 

Maak gebruik van een kinderkeukentje, -poppenhuis, -

winkeltje, -werkbank, etc. 
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 Tekenen (krabbelstadium) 

Speelgoed gericht op kinderen van 2 tot 3 jaar 
 Simpele inlegpuzzels 

 Rijgspelletjes 

 Opsteekspelletjes  

!Opletten. Kinderen van deze leeftijd kunnen nog geen gevaarlijke situaties inschatten. Let 

dus op met de grootte van het speelgoed zodat dit niet in de keel kan belanden.  

 Een eerste gezelschapsspelletje  

bv Van Haba  (mijn eerste spellen) 

 Tekenen en knutselen  

Waskrijtjes, vingerverf, etc. 

 Bouwen en creëren  

Grote blokken om te stapelen 

 Knikkerbaan  

Ook hier met grotere ballen of auto’s en geen echte knikkers om verslikking te voorkomen. 

 Boeken  

Dit kunnen leerrijke boekjes zijn voor de zindelijkheidstraining, maar ook voorleesboeken of 

geluidenboekjes. 

 Muziekinstrumenten  

Trommel, xylofoon, piano, etc. 

 Buitenspeelgoed  

Ringwerpen, minigolf, etc 

 

Van 3 tot 4 jaar 
 

Pre operationeel denken (2 tot 6 jaar) 

De geheugenprestaties gaan er flink op vooruit. Het is mogelijk voor het kind om korte eenvoudige 

liedjes en verhaaltjes te memoriseren.  

Het samen spelen blijft beperkt tot het uitwisselen van speelgoed tussen twee kinderen. Hierbij kan er 

commentaar of assistentie gegeven worden om duidelijkheid te krijgen over wat de ander aan het 

doen is.  Het kind heeft belangstelling voor het combineren van spelmateriaal. 

Het kind gaat naar de kleuterschool en zal daar allerlei spelletjes leren 

spelen. Hij/zij kan deelnemen aan eenvoudige groepsspelletjes. Het kind 

blijft geprikkeld voor de rollenspelen of maakt gebruik van 

imitatiespeelgoed (babypop). 

 

Speelgoed gericht op kinderen van 3 tot 4 jaar 
 Constructie 

Het kind kan 3-dimensionele patronen bouwen 

 Tekenen 

Pincetgreep ontwikkelt zich, kan een cirkel natekenen, boetseren met klei,…. 

 Eenvoudige puzzels 



7 
 

Ongeveer 20 stukken 

 Driewieler 

 Rijdend speelgoed 

 Groot speelgoed om voort te duwen (poppenwagen, winkelkarretje, etc) 

 Verkleedmateriaal om de fantasie verder te prikkelen 

 Poppen 

Een driejarige zal poppen verzorgen en vertroetelen. 

 Speeltent 

 Speelgoed dat de grove motoriek stimuleert. 

Balanceerborden, bal om te gooien of trappen, etc. 

 Speelgoed dat de fijne motoriek stimuleert.  

Normaal is het kind minder geneigd om hier dingen in zijn/haar mond te steken. Je kan dus 

beginnen met kleiner materiaal zoals kralen. Ook een poppenhuis is nu ideaal om de kleine 

meubeltjes goed te plaatsen. 

 Gezelschapsspel  

Het kind begint eenvoudige spelregels te begrijpen. 

 Boeken om (samen) te lezen.  

Zowel fantasie als herkenbare verhalen vallen in de smaak. Ook verhalen die helpen bij het 

verwoorden van emoties zijn zinvol en fijn. 

  

Van 4 tot 5 jaar 
 

Pre operationeel denken (2 tot 6 jaar) 

Kinderen kunnen zich meer en meer alleen bezig houden. Ze kunnen alleen buiten spelen (mits nodige 

toezicht) en beginnen vriendjes te kiezen. Deze vrienden worden meestal gekozen op basis van 

gemeenschappelijke spelinteresses, maar bij het minste conflict kan deze vriendschap omslaan. Toch 

zijn vriendschappen op deze leeftijd heel belangrijk. 

Speelgoed gericht op kinderen van 4 tot 5 jaar 
 Constructie 

Kleinere bouwblokken (bv Kapla-blokken) 

 Gezelschapsspelletjes 

Er mogen ingewikkeldere spelregels aan bod komen. Bv kwartet, ‘wie 

ben ik’, Halli Galli junior of andere kaart spelletjes. 

 Auto en knikkerbanen  

Zowel het in elkaar steken als het ermee spelen. 

 Poppenhuis  

Het imiteren gaat over naar eigen fantasie. Stimuleren van fantasie 

(karakters bedenken) en spelenderwijs sociale vaardigheden ontwikkelen.  

 Boeken  

Er is een langere concentratie, boeken mogen dus iets ingewikkelder zijn en thema’s hebben 

zoals vriendschap. 

 Puzzelen  

Verschillende maten, vormen en thema’s. De leeftijd staat meestal aangegeven op de doos, 

maar kijk ook naar het kennen en kunnen van je kind.  
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 Poppen en knuffels  

Aan-en uit kleden van poppen, speelsets om de pop te laten eten, dokterstas, etc. 

 Tekenen  

Ontwikkelen van de voorkeurshand, tekeningen krijgen meer detail, mogelijkheid geven tot 

creatieve vrijheid van het kind. Geef degelijke potloden en stiften, schilderspullen, 

boetseerklei, etc. 

 

Van 5 tot 6 jaar 
 

Pre operationeel denken (2 tot 6 jaar) 

Kinderen van 5 jaar zijn echte ontdekkers. Ze leren zelfstandig spelen, lezen, schrijven en testen waar 

de grenzen liggen. Uitdagend speelgoed en spelmateriaal is een grote kanshebber om je kind eindeloos 

te plezieren.  

De vriendschappen krijgen een grotere betekenis. Het kind speelt vaker met meerdere (2 tot 5) 

kinderen tegelijk.  

Speelgoed gericht op kinderen van 5 tot 6 jaar 
 

Volgende opsommingen zijn minder uitgebreid dan voorgaande omdat kinderen hier zelf beter kunnen 

aangeven wat ze willen spelen. Op specifieke gezelschapsspellen staat de leeftijd meegedeeld en is het 

dus een trial en error verhaal.  

 Constructief spel  

Het kind maakt zelf voorwerpen en constructies. 

 Puzzels 

Tot 100 stukken 

 Behendigheid  

 Gezelschapsspellen 

Verschillende bordspellen (ganzenbord, vier op’n rij, 

dokter bibber, etc.) 

 Poppen of actiefiguren 

 Uitoefenen van sport, hobby’s,… . 

 Boeken 

Sprookjes, volop prikkelen van de fantasie. 

 Tekenen 

De bedoeling is duidelijk, leert eigen naam schrijven, knippen en plakken van objecten. 

 

Schema van 0 tot 6 jaar 
Volgend schema geeft een kort overzicht van de voorgaande pagina’s. 
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 0 tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 tot 5 jaar 5 tot 6 jaar 

Ballen Tastbare balletjes 
van pluche of rubber 

Rollen van de bal Verschillende ballen 
voort bewegen 

Bal om te gooien of 
tegen te trappen 

Start van 
sportactiviteiten 

 

Boeken Babyboekjes Voelboekje 
Prentenboek 

Voorleesboeken 
Leerrijke boeken (bv 
zindelijkheidstraining) 

Samen lezen 
(fantasie en 
herkenbare verhalen, 
bv verwoorden van 
emoties) 

Er is een langere 
concentratie (het 
mag een echt verhaal 
hebben over 
belangrijke thema’s 
zoals vriendschap) 

Leren zelfstandig te 
lezen. 

Buitenactiviteit   Ringwerpen, minigolf 
etc 

Grove motoriek 
uitdagen 
(balanceerbord, step, 
etc.) 

Kan alleen buiten 
spelen 

Deelnemen aan 
sport en 
jeugdbeweging 

Constructie  Vullen, legen, omver 
duwen van materiaal 

Bouwen en creëren Constructieblokken 
(oog-handcoördinatie 
verbetert) 

Kleinere 
bouwblokken (bv 
Kapla-blokken) 

Ingewikkeldere 
constructies maken 
(lego, K’nex, etc) 

Gezelschapsspelen   1ste gezelschapspelletje Het kind begint 
eenvoudige 
spelregels te 
begrijpen 

Ingewikkeldere 
spelregels zoals 
kwartet, wie ben ik, 
etc. 

Bordspellen 

Muziek Ontdekken van 
geluid 

Doelgericht geluid 
makend speelgoed 

Trommel, Xylofoon, …    

Poppen/knuffels Knuffeldoekje Handpoppen Herkenbare knuffels (bv 
bumba etc.) 

Pop verzorgen en 
vertroetelen 

Fantasie stimuleren. 
Poppen worden aan-
en uitgekleed 

Poppen of 
actiefiguren 

Puzzels  Inlegpuzzels met grote 
stevige stukken 

Simpele inlegpuzzels Eenvoudige puzzels 
van ongeveer 20 
stuks 

Verschillende maten, 
vormen en thema’s 

Puzzels tot 100 
stukken 

Tekenen/Knutselen  Vuistgreep Krabbelstadium (krijt, 
vingerverf, etc.) 

Ontwikkelen van 
pincetgreep 
(kopvoeters, cirkel 
natekenen) 
Boetseren met klei 

Ontwikkelen van 
voorkeurshand 
(degelijke potloden 
en stiften) 
Schilderspullen, 
creatieve vrijheid 

Bedoeling is 
duidelijk.  
Knippen en plakken 
van objecten. 
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Lagere schoolkind (6 tot 12 jaar) 
 

Concreet operationeel denken (6-12 jaar) 

Vanaf 6 jaar gaat het kind logische verbanden leggen. Er is meer dan een begin en eindtoestand, ze 

gaan ook de tussenfasen analyseren en begrijpen. Er ontstaat een duidelijke scheiding tussen fantasie 

en werkelijkheid.  

Speltips 
 Fantasiespel blijft aanwezig, maar ook de werkelijkheid komt meer in beeld via rollenspelen, 

doen-alsof-spelen, etc. 

 Het kind wordt erg soepel in de bewegingen en heeft een grote groei in oog-handcoördinatie 

en de reactiesnelheid. Laat het kind experimenteren met nieuwe motorische vaardigheden 

(bv beoefenen van sport) 

 Geef het kind de nodige (buiten)ruimte om te spelen.  

 Spreek de competitie in het kind aan. Daag het kind uit via spel. 

 Laat het kind zijn/haar projecten uitbouwen. Ze houden van spanning, uitdaging, fysieke 

inspanning en avontuur. (Het maken van kampen bijvoorbeeld.) 

 Vanaf de lagere school zal het kind ook nood hebben aan rustigere activiteiten zoals lezen of 

computerspelletjes.  

 Maak gebruik van vragen/quiz of raadsels om bepaalde thema’s aan te kaarten.  

 

Van 6 tot 8 jaar 
Er is een grotere interesse in leeftijdsgenoten, dit zijn hun favoriete speelkameraden. De volwassenen, 

ouders, leerkrachten worden gewaardeerd als ze meegaan in hun eigen wereld van spel en avontuur, 

maar er is een sterke voorkeur naar vrienden. Vanaf deze leeftijd gaat het kind in competitie met 

anderen. 

Speelgoed gericht op kinderen vanaf 6 jaar 

 Wie is het 

 Cluedo junior 

 Concept kids  

 Mikado 

 Uno 

 Educatief spelmateriaal 

 

 

Van 8 tot 10 jaar 
Er is een eerste vorm van groepsvorming. De groepen zijn duurzamer en krijgen meer structuur. Er is 

een bepaalde rolverdeling en niet iedereen mag zich tot de groep begeven. Loyaliteit is van groot 

belang.  
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Speelgoed gericht op kinderen vanaf 8 jaar 

 Monopoly 

 Ticket to ride 

 Saboteur  

 Cluedo 

 Stratego 

 Dobbelspelen zoals regenwormen 

Van 10 tot 12 jaar 
Kinderen en hun groepen komen terecht in het empathiestadium. Vriendschapsgroepen ontwikkelen 

zich op basis van vertrouwen en het kunnen luchten van hun hart bij elkaar. Hun gedrag zal niet meer 

volledig gebaseerd zijn op het eigenbelang, het rekening houden met het groepsbelang gaat soms voor 

op het individuele. 

“Rond de leeftijd van 11 jaar gaan kinderen dubbel zo snel reageren op een prikkel in 

vergelijking met 15 jarigen.” 

 

Speelgoed gericht op kinderen vanaf 10 jaar 

 Codenames 

 De kolonisten van Catan 

 Scrabble 

 Risk 

 Take 5 

 Boonanza 

 

Tot slot 
 

Bovenstaand document is een leidraad om kinderen tot 12 jaar leeftijdsgericht te laten spelen. De 

spelletjes die specifiek vermeld staan, zijn de meest gekende om gerichte informatie mee te geven. 

Uiteraard is de wereld van het spel veel groter en is er veel meer speelgoed dat gekend zou mogen zijn.  

Een leuke manier om spelmateriaal te ontdekken, is het ontlenen bij de plaatselijke spelotheek. Deze 

medewerkers zullen met veel plezier gericht spelmateriaal aanreiken en informatie geven over het 

uitgebreid aanbod van het spel.  
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Contactgegevens  
 

vzw Spelotheek De Wip 

De Vrièrestraat 26 

8300 Knokke-Heist 

Tel: 050 53.97.45 

Gsm: 0497 57.73.39 

E-mail: spelotheekdewip@gmail.com 

https://www.spelotheekdewip.com/ 

 

           vzw VOS (Vlaams Overleg Spelotheken) 

Verversdijk 17 

8000 Brugge 

Tel: 050 33.05.48 

E-mail: info@spelotheken.be 

http://www.spelotheken.be/  

 

  

mailto:spelotheekdewip@gmail.com
http://www.spelotheken.be/
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