
WAAROM is een gevarieerd spelaanbod belangrijk? 
Spelen is de motor van de ontwikkeling. Daarom is veel en goed spelen heel belangrijk voor kinderen. 
Via spel verkennen jonge kinderen de wereld om zich heen en krijgen ze er inzicht in. Ze verwerken 
hun ervaringen. Ze leren zich uitdrukken en leren op een goede manier met elkaar omgaan. Al spelend 
ontdekken ze de mogelijkheden van hun lichaam, hun talenten en waar hun grenzen liggen. Kinderen die 
goed bewegen en spelen voelen zich beter. 

Zegt de regelgeving hoe je spelaanbod er moet uitzien?
Neen, je bepaalt als kinderbegeleider zelf welk materiaal en activiteiten je aanbiedt.  De regelgeving 
formuleert wel een aantal verwachtingen:

• Je biedt de kinderen niet alleen speelgoed en spelmateriaal aan, maar ook bewegings-  
en andere activiteiten. 

• Je aanbod is afgestemd op de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen,  
hun ontwikkelingsniveau, hun interesse. 

• Je aanbod verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. 
• Je aanbod is evenwichtig, je zorgt voor speelprikkels maar overstelpt de 

kinderen niet. Er zijn zowel geleide activiteiten als vrij spel. Kinderen spelen  
buiten en binnen. 

• Via spel krijgen kinderen ruime ontwikkelings- en ontplooiingskansen.
• De verschillende spel- en ervaringsgebieden komen aan bod.
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DOE-kaart

Kinderen 
mogen altijd 
kiezen met 

wie en wat ze 
spelen en of ze 

mee doen.

Bewaar het  speelgoed ordelijk. Bied het  aantrekkelijk aan.

‘ Véééél spelen’ zie  

www.speelb
ank.be/ 

speeltips



Hoe doe je het?

Advies van de organisator (dienst): 

Hoe zorg je voor een gevarieerd spel- en activiteitenaanbod?

Hoe zorg je ervoor dat het spelaanbod past bij de kinderen?  
(leeftijd, interesse, ontwikkelingsniveau)

Welk spelmateriaal bied je aan?
rammelaars, spiegel, potjes, mobile, groot bouwmateriaal, ballen, loopfietsjes, poppen, puzzelplankjes,  
poppenwagen, tekengerei, kneedmateriaal, boekjes, loopwagentje, trein, autootjes, garage, boerderij,  
muziekinstrumenten, bouwsysteem, zandbak, glijbaan, speelhuisje, doeken, blokken, trekbeest,  
grote auto, verkleedaccessoires, 

Wat wil je nog verder ontwikkelen?
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Kijk naar de  

kinderen, speel in 

op wat je ziet.

Geef spelprikkels. 
Stel vraagjes. 

Breng iets  
nieuws aan.

Durf je plan los  
te laten, spelen 

 heeft geen  
resultaat nodig.

Laat kinderen spelen met allerlei dingen.  Wegwerpmateriaal, huis-, tuin- en  keukenspullen,…
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