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ZJK  Speel- en leergedrag: Spelontwikkeling 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Spelend bewegen: 
herhaalt 
bewegingen en 
geluiden uit 
zichzelf. Simpel 
manipulerend spel  
met eigen lichaam.  
Er is sprake van 
solitair (alleen) 
spel.   
 

Manipuleert simpel 
met (spel)materialen 
en gebruikt 
meerdere materialen 
tegelijk. Per toeval 
raken ze iets aan en 
begint het te 
bewegen.   Opkomst 
spel met vormloze 
materialen. 
Kinderen ontdekken 
de functie van 
voorwerpen 
(functioneel spel). 
Zintuiglijk ervaren 
speelt grote rol en 
gaat over in 
ontdekkend spel. 
Actie-reactie spel. 
Kiekeboespel: ze 
komen erachter dat 
iets nog bestaat ook 
al zie je het niet. 
 

Gaat spelend en 
verkennend om 
met materialen. 
En verder met 
het ontdekken 
van de functie en 
mogelijkheden 
van voorwerpen: 
wat kan wel en 
wat kan niet? 
Behoefte aan 
herhalende 
spelbezigheden.  
Spel kenmerkt 
zich door korte, 
op zichzelf 
staande 
handelingen. 
Nog geen spel 
met de ander, 
maar wel  
toekijkgedrag . 

Zintuiglijke 
ervaringen 
spelen nog 
steeds een grote 
rol. Het kind 
begint spel vanuit  
dagelijkse 
thema’s waarin 
het kind zelf een 
rol heeft en 
anderen nadoet 
(start 
imitatiespel/  
fantasiespel). Ze 
ontdekken de 
functie van 
voorwerpen 
verder 
(functioneel 
spel).  
Enige mate van 
begrip van de 
handeling/het 
materiaal. 
Voorwerpen 
worden voor 
andere 
doeleinden 
gebruikt dan 
gebruikelijk (start 
simpel 
symbolisch spel). 
 

Spel heeft vooral 
nog een 
functioneel 
karakter. Heeft 
korte 
spelfragmenten 
met enige 
samenhang en 
gebruikt meer 
materialen. 
Gebruikt meer 
details uit de 
werkelijkheid. 
Verschuiving van 
handelend bezig 
zijn  naar spelen 
van rol. Kind speelt 
naast de ander 
(parallelspel).  

Doet handelingen 
na uit de bredere 
eigen 
belevingswereld 
(ziekenhuis, 
winkeltje). 
Beginnend 
verband in 
opeenvolgende 
handelingen. 
Praat tegen de 
pop: zoekt bewust 
passend materiaal 
bij het thema. 
Bouwt in één 
richting: de hoogte 
in (stapelen) of de 
breedte in (rijen 
maken). 

Verdieping 
symbolisch spel: 
geeft eigen 
betekenis aan 
voorwerp. 
‘Alsof-’spel speelt 
een grotere rol. 
Vanuit 
functioneel spel 
ontstaat een 
eenvoudig 
spelverhaal. 
Geeft aan welke 
rol het zelf 
speelt.  
Materiaal wordt 
niet meer geleid 
door de functie 
van het 
materiaal, maar 
door de functie 
die het materiaal 
in het spel heeft. 

Verbeeldend spel 
met rollen: doet 
alsof (symbolisch 
spel). De rollen 
nuanceren zich en 
breiden zich uit 
gecombineerd met 
functioneel spel en 
beginnend 
associatief spel  
(interactie door 
materiaal uit te 
wisselen of te 
lenen, kinderen 
doen niet 
hetzelfde).  
Gebruikt daarbij 
relevante 
handelingen en 
taal. 
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Basale ontwikkelingen: 
spelend bewegen ............................................................................................................................................................................. eenvoudig symbolisch spel 
manipuleren van materialen ........................................................................................................................................................ gericht gebruik van materialen 
geen taal, wel geluidjes ......................................................................................................................................................................................... taal gebruiken 
geen ervaringen met volwassenen en kinderen .................................................................................................. wel ervaringen met volwassenen en kinderen 
 ............................................................................................................................................................................ spelen eigen waarnemingen en ervaringen uit 
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: spelen, verkennen, manipuleren, experimenteren, imiteren 
 

 

 
Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
  intensiviteit: gaat op in het spel 
  materiaalgebruik: heeft een passend gebruik van materiaalkeuze 
  gerichte materiaalkeuze: kiest bewust materiaal 
  spelrepertoire: heeft variatie in spelthema’s 
  spelgerichtheid: heeft gerichte aandacht voor het spel 
  openheid: is spontaan, heeft naar buiten gericht gedrag 
  volharding: heeft doorzetting bij het spel 

 
 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Speelt met de 
voetjes en handjes.  
Herhaalt in zichzelf 
geluidjes en 
bewegingen. 
Pakt materialen 
vast. 

Pakt, gooit en slaat 
met materialen. 
Verkent 
materialen: steekt 
ze in de mond, 
betast, knijpt, etc. 

Zoekt min of meer 
doelgericht naar 
herkenbare 
voorwerpen omdat 
hij weet dat dit 
ergens moet zijn, 

Eenvoudig 
naspelen van de 
dagelijkse 
werkelijkheid, 
waarin ze zelf een 
rol hebben (eten, 
wassen, slapen) en 

Functioneel spel: 
met autootje rijden, 
puzzel maken, 
toren bouwen. Zet 
autootjes op een 
rij. Zet dieren in de 
wei. Bakt taartjes 

Imitatiespel vanuit 
de bredere, 
dagelijkse concrete 
belevingswereld, 
bijv. naar de 
dokter, winkelen. 
Gebruikt meer taal 

Kind neemt een rol 
in (dokter, hond 
etc.). 
Imiteert eigen 
belevingen, bijv. 
bezoek aan 
dierentuin. Speelt 

Gebruikt 
(spel)materiaal 
waarvoor het 
bedoeld is, 
bijpassend bij de 
rol. Juf die 
voorleest, vader 
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Het bezig zijn op 
zich is het doel. 
 

Gooit toren om, 
etc. 
Opkomst senso-
pathisch spel: het 
spelen met 
vormloze 
materialen.  
Veel herhalend 
bezig zijn. 
Toont opwinding bij 
speelmateriaal. 
Ontdekken dat er 
een reactie op een 
actie volgt: als ik 
op dit knopje druk, 
volgt er een 
melodietje. 
Kiekeboe-
spelletjes. 
Van toeval naar 
opzet: Er valt per 
ongeluk iets op 
grond, daarna 
gooit het kind het 
express op de 
grond. 
Kinderen genieten 
ervan om iets in en 
uit de  
speelgoedkist te 
halen.  
Het kind laat  
beginnend 
functioneel spel 
zien (ontdekken de 
functie van 
voorwerpen: 
telefoon is om mee 
te bellen.) 

ook al zie je het 
niet.  
Spelend omgaan 
met blokken, 
karretje, etc. 
Kinderen spelen 
ontdekkend met 
water en zand. 
Stapelt en pakt 
kisten en kasten 
uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waarin ze anderen 
nabootsen (koken 
als moeder). Kind 
drukt op knopje 
van 
afstandsbediening, 
maar richt niet op 
de tv en heeft niet 
als doel om een 
andere zender op 
te zetten. 
Begint te 
verwoorden wat 
het doet (twee 
woordzinnen). 
Ze geven de pop 
een kus om te 
gaan slapen: start 
symbolisch spel. 
Heeft veel 
behoefte aan 
gerichter bezig zijn 
met zand en water. 
Bouwt verkennend 
met Duplo.   
 
 

en deelt ze uit 
(symbolisch spel). 
Praat tegen 
pop(spelen van 
een rol). 

bij het spel: vertelt 
wat het doet. 
Brengt met 
autootje blokjes 
weg.  
Stapelt blokken tot 
een toren. Zet 
blokken langs rand 
van de tafel. 

met een trein die 
op reis gaat. 
Een rij stoelen is 
de trein 
(objectsubstitutie). 
Kind gaat bewust 
op zoek naar bedje 
omdat de pop zo 
ziek is. 

die de krant leest, 
de politieman die 
een boef pakt. 
Poppen en andere 
figuren komen tot 
leven (animisme 
breidt zich uit).  
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Spelontwikkeling 
♦ Speelt met de 

handen en 
voeten en 
beleeft hier 
plezier aan. 

♦ Pakt speeltjes 
vast. 

♦ Betast 
materialen en 
knijpt erin. 

♦ Herhaalt eigen 
geluidjes en 
bewegingen. 

♦ Volgt 
bewegingen en 
geluiden van 
bekende 
mensen en 
dingen. 

 

♦ Beleeft zichtbaar 
plezier aan 
spelinitiatieven 
van volwassen. 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes. 

♦ Stopt allerlei 
materialen in de 
mond. 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 

♦ Herhaalt 
handelingen met 
zichtbaar plezier. 

♦ Beleeft plezier 
aan kiekeboe-
spelletjes. 

♦ Gooit speeltjes 
weg, laat ze 
vallen en kijkt 
ernaar. 

♦ Zoekt gericht 
naar bepaalde 
speeltjes. 

♦ Rolt op eigen. 
    initiatief met een 
    bal. 
♦ Stopt speeltjes 

ergens in en 
haalt ze er weer 
uit, maakt dingen 
open, en doet 
deze weer dicht, 
etc., met veel 
herhaling. 

♦ Beleeft plezier 
aan spel dat 
effect sorteert: 
bijv. een knikker 
die door een 
baan rolt en 
tegen een bel 
aantikt, zand dat 
door een 
zandloper glijdt, 
etc.  

♦ Beleeft plezier 
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijke contact 
met het 
materiaal. 

♦ Begint met het 
bouwen/stapelen 
van enkele 
blokken op 
andere 
voorwerpen. 

♦ Speelt dage-
lijkse handeling-
en na (eten, 
drinken, slapen, 
wassen, etc.). 

♦ Is meer gericht 
bezig met zand 
en water. 

♦ Herhaalt het 
klimmen en 
klauteren en  
beleeft hier 
plezier aan. 

♦ Stapelt torens 
van 5-6 blokken. 

♦ Verkent en 
bouwt met groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 

♦ Benoemt bij 
navraag op 
eenvoudige 
wijze wat het 
aan het doen is 
(betekenis 
verlenen).  

♦ Begint te ver-
woorden wat het 
aan het doen is. 

♦ Speelt een-
voudige sym-
bolisch spel:  
speelt dagelijkse 
werkelijkheid na 
waarin het kind 
een eigen rol 
heeft. 

♦ Speelt 
functioneel spel: 
gebruikt 
materialen waar 
ze voor bedoeld 
zijn: laat een 
trein over de rails 
rijden, kleedt een 
pop aan, etc. 

♦ Categoriseert en 
ordent 
materialen 
(auto’s in de 
garage, dieren in 
de schuur, etc.). 

♦ Gebruikt taal in 
het spel: praat 
tegen de beer, 
verwoordt eigen 
handelingen. 

♦ Imitatiespel 
vanuit de dage-
lijkse concrete 
ervaringen: bijv. 
boodschappen 
doen. 

♦ Omsluit een 
bepaalde ruimte 
met blokken, 
maakt een 
afscheiding. 

♦ Aandacht wordt 
getrokken door 
opvallende en 
nieuwe dingen. 

♦ Doet belangrijke 
volwassene op 

♦ Uitbreiding van 
spelthema, 
zowel met 
woorden als met 
opeenvolgende 
handelingen. 

♦ Toont 
vasthoudend-
heid bij zelf 
gekozen 
activiteiten. 

 
 

♦ Speelt concrete 
eigen 
belevenissen 
na: naar oma 
gaan, met de 
trein gaan, etc. 

♦ Neemt rol aan 
van persoon uit 
de directe 
omgeving, bijv. 
moeder, dokter, 
winkeljuffrouw; 
doen alsof. 

♦ Speelt naast 
een ander kind, 
vanuit de eigen 
rol en met een 
eigen verhaal. 

♦ Ontdekt en is 
bezig, stelt 
vragen over wat 
het tegenkomt. 

♦ Exploreert met 
nog wisselende 
aandacht- 
gerichtheid. 

♦ Speelt in het 
spelverhaal een 
aantal 
opeenvolgende 
gebeurtenissen 
uit. 

♦ Omsluit tijdens 
het bouwen een 
volledige ruimte, 
bijv. zelf een 
eenvoudig 
schuurtje 
bouwen. 

♦ Geniet zichtbaar 
van het doen op 
zich; het 
resultaat is niet 
belangrijk. 

♦ Gebruikt allerlei 
materialen in 
spel. 



Ontwikkelingslijn Speel- en leergedrag  Observatiewijzer 
©DataCare - Ontwikkelingsvolgmodel Zeer Jonge Kind                                   

     7 

  

 
♦ Imiteert 

belangrijke 
volwassenen in 
hun handelen. 

♦ Blijft volhouden 
om iets te 
pakken te 
krijgen. 

♦ Stapelt steeds 
weer opnieuw 
blokken. 

eenvoudige wijze 
na. 

♦ Doet graag 
dingen, zet eigen 
wil hierbij door. 
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ZJK  Speel- en leergedrag: Samenspel en samenwerken 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
      Heeft 

ervaringen met 
andere 
kinderen, nog 
geen 
samenspel. 

Spelen naast 
elkaar met ieder 
eigen spel dat 
wel bij elkaar 
past 
(parallelspel). 

 
 
 

Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
               kind iets 

 
 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
      Speelt naast 

andere kinderen; 

kijkt naar het spel 

van andere 
kinderen. 
 

Kinderen spelen 
naast elkaar, maar 

gebruiken 

hetzelfde 
materiaal, kijken 

ook naar elkaar en 
imiteren elkaar. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Samenspel en samen werken 

       Heeft ervaring in 
het contact met 
andere kinderen. 

 Neemt waar wat 
andere kinderen 
doen. 

 Zoekt andere 
kinderen op, gaat 
bij andere 
kinderen zitten. 

♦ Speelt naast een 
ander. 

 Kijkt naar 
andermans spel. 

 Toont 
belangstelling 
voor spel van 
een ander. 
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ZJK  Speel- en leergedrag: Expressieve ontwikkeling, vormgeving 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Geniet van 
bewegend bezig 
zijn. 

Manipuleert met 
voorwerpen zonder 
doel om iets te 
maken. 

Spelend 
omgaan met 
materialen 
zonder doel. 

Stapelt/bouwt 
meer 
doelgericht. 
Geeft er bij 
navraag 
betekenis aan. 

Krabbelt iets en 
geeft aan wat het 
is (betekent); 
ordent blokken in 
een gesloten 
patroon. Heeft 
plezier in  
effectspel. 

Tekent losse, 
dikwijls gesloten 
vormen. 
Bouwt 
eenvoudige 
kleine figuraties. 
Geniet van 
bewegen op 
muziek 
 
 

Tekent en 
bouwt 
eenvoudige 
vormen. 

Tekent 
mensfiguren met 
meer detaillering. 
Bouwt 
eenvoudige 
modellen met 
ruimteomsluiting. 

 
 
 

 
 

Basale ontwikkelingen: 
manipuleren met voorwerpen ....................................................................................................................................... eenvoudige figuraties, met enige details 
plezier aan bewegen ...................................................................................................................................................................... plezier aan ordenen, vormen 
geen fantasie .............................................................................................................................................................................................................. fantasievol 
geen bedoeling ........................................................................................................................................................................................................... doelgericht 
geen ruimteverdeling .....................................................................................................................................................................................wel ruimteverdeling 
 
 

 
 

Observaties: 
Acties: manipuleren, vormen, bouwen, stapelen, tekenen, verven 
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Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
  beleeft er plezier aan: geniet van expressieve activiteiten 
  variatie in materiaalgebruik: maakt gebruik van verschillende materialen 
  bladverdeling/ruimteverdeling: gebruikt de ruimte op passende wijze 
 
 
Muzikale vorming:  zingt spontaan (nog wel monotoon) 
(3 – 4 jaar)  combineert muziek met bewegen 
  klapt mee met een liedje 
 

 
Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Heeft plezier aan 
het bewegen van 
armen en benen. 

Manipuleert met 
speelgoed: 
materialen, o.a. 
pakken, 
wegduwen, 
werpen, slaan, 
draaien, etc. 

Krabbelt kris kras 
op een bladzijde. 
Stapelt blokjes en 
andere 
voorwerpen. 

Stapelt een toren 
van 5-6 blokken. 
Bouwt met Duplo. 
Vraag van de 
volwassene: ‘Is dit 
de flat van oma?’  
‘Ja.’ 

Krabbelt midden 
op de bladzijde en 
benoemt wat het 
tekent. 
Maakt een 
afscheiding van 
blokken om een 
weiland. 
Heeft vaak 
bevestiging nodig: 
‘voor de koeien 
hè?’ 
Veel plezier bij een 
omvallende toren 
of bij een 
knikkerbaan 

Tekent veel 
gesloten vormen: 
 ۵ ס ٥. 
Bouwt een brug 
met drie blokken. 
Danst en zingt met 
plezier. 

Tekent een 
eenvoudige kop-
voeter (hoofd, 
benen en ogen). 
Bouwt een 
eenvoudig huis. 

Tekent kop-voeter 
met meer details 
(haren, armen). 
De tekening heeft 
nog geen boven- 
en onderkant 
(figuren zweven). 
Bouwt een huisje 
zonder dak (open 
ruimte). 
Perkt de ruimte af. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Expressieve ontwikkeling, vormgeving 
♦ Herhaalt 

geluidjes en 
bewegingen. 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes. 

♦ Herhaalt 
handelingen met 
zichtbaar plezier  

♦ Beleeft plezier 
aan kiekeboe-
spelletjes. 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 

 

♦ Beleeft plezier 
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijk contact 
met het 
materiaal. 

♦ Krast met een 
dik potlood kris 
kras op een vel 
papier. 

 Exploreert met 
materialen, is 
tactiel ingesteld. 
Wil alles voelen, 
proeven. 

 Herhaalt 
veelvuldig een 
activiteit. 

 Stapelt een toren 
van 5-6 blokken 

 Bouwt met duplo 
 Geeft bij navraag 

betekenis aan 
bouwwerk of 
tekening. 
 
 

♦ Krabbelt: 
benoemt wat het 
heeft getekend. 

♦ Ordent blokken 
in een gesloten 
patroon. .  

♦ Heeft plezier in 
effect spel. 

 

♦ Tekent gesloten, 
vaak ronde 
vormen. 

 Geniet van 
muziek, beweegt 
en zingt met 
plezier.  

 Bouwt een brug 
met blokken. 

 Tekent en geeft 
er betekenis aan. 

 Tekent een kop-
voeter. 

 Gebruikt het hele 
blad. 

 Bouwt een 
eenvoudig huis. 

 
 

♦ Tekent een 
uitgebreide 
koppoter; met 
haren en armen. 

 Bouwt een huis 
als open ruimte, 
met details. 

 Zingt mee met 
bekende 
melodietjes. 
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ZJK  Speel- en leergedrag: Motivatie 

 

 
KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Beweegt/ 
handelt 
aanvankelijk nog 
ongediffe-
rentieerd en is 
snel overspoeld 
door prikkels. 
Gaat zich met 
toenemende 
aandacht richten 
op personen en 
voorwerpen. 

Beleeft plezier en 
bevestiging aan het 
manipuleren van 
voorwerpen. 

Blijft bij 
bezigheden 
vaak doorgaan 
tot iets lukt, 
mede door 
stimulering van 
volwassenen. 

Is explorerend 
bezig met 
behoefte aan 
herhaling van 
doe-activiteiten, 
mede door 
gevoelens van 
vertrouwdheid. 

Is vooral 
gemotiveerd door 
aantrekkelijke 
uiterlijke 
kenmerken en 
wat volwassenen 
doen. 

Toont vast-
houdendheid bij 
de activiteit die 
het zelf doet. 

Is explorerend 
bezig met 
wisselende 
aandachts-
gerichtheid 
zonder 
vertrouwde 
volwassene. 

Is nauwelijks 
gericht op het 
resultaat maar op 
de activiteit zelf. 

 
  

 

Basale ontwikkelingen: 
manipuleren zonder doel ....................................................................................................................................................................... doelgericht manipuleren 

  

 

Observaties: 
Acties: bezig zijn, verkennen, exploreren, handelen, afkijken, genieten, herhalen, imiteren, doorzetten 

 

 
Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
  beleeft er plezier aan: geniet van het bezig zijn 
  volhardend: houdt vol, geeft niet snel op 
  korte concentratie: richt aandacht korte tijd op iets 
  gerichte aandacht: richt de aandacht op één of meer aspecten 
  doorzettingsvermogen: geeft bij belemmering niet snel op 
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Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
Reageert op 
vertrouwde 
personen, geluiden 
en voorwerpen uit 
de vertrouwde 
omgeving en volgt 
deze. 
Huilt bij overmatige 
prikkels. 

Vastpakken, slaan, 
wegduwen, e.d. 
hebben een 
stimulerend effect. 
Werpt speelgoed 
uit de box, laat 
voorwerpen vallen 
en volgt deze. 

Blijft proberen: iets 
te pakken, te 
krijgen. 
Blijft proberen om 
te lopen. 
Stimulering door 
volwassenen 
hebben een 
versterkend effect. 

Stapelt blokken en 
probeert het 
opnieuw.  
Herhaling van: 
lopen, klauteren, 
wegwerpen, e.d. 
hebben een 
bevestigend effect. 
Vertrouwdheid en 
gevoelens van 
veiligheid 
bevorderen de 
motivatie en 
aandachts-
gerichtheid. 

Het kind is vooral 
geboeid door 
opvallende en 
nieuwe dingen, 
bewegend 
speelgoed. 
Imiteert op 
eenvoudige wijze 
volwassenen: doet 
mee met 
vaatwasser 
inruimen, was 
ophangen, etc. 
Imitatie: stopt 
eigen voorwerpen 
in vaatwasser. 

Weigert op te 
geven en drijft 
zijn/haar zin door. 
Triomf! ‘Nee, ikke 
doen.’ 

Steeds meer 
verkennend bezig 
en heeft hier 
vragen over aan 
volwassenen. 
Soms is er sprake 
van duidelijke 
aandachtsgericht-
heid. 
Soms is het erg 
vluchtig en 
ongericht bezig. 

Geniet van het 
bezig zijn. 
Het kind geniet wel 
als iets lukt, maar 
de beleving blijft 
vooral verbonden 
aan het bezig zijn. 
Mislukkingen 
hebben dan ook 
weinig invloed op 
het kind. 
Vaak wisseling in 
activiteiten. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Motivatie 
♦ Volgt 

bewegingen en 
geluiden van 
bekende 
mensen en 
dingen  

♦ Speelt met de 
handen en 
voeten en 
beleeft hier 
plezier aan. 

♦ Pakt speeltjes 
vast  

♦ Betast 
materialen en 
knijpt erin. 

♦ Herhaalt eigen 
geluidjes en 
bewegingen  

 

♦ Stopt allerlei 
materialen in de 
mond. 

♦ Beleeft 
zichtbaar plezier 
aan 
spelinitiatieven 
van volwassen. 

♦ Gooit, pakt en 
slaat tegen 
speeltjes.  

♦ Gooit speeltjes 
weg, laat ze 
vallen en kijkt er 
naar 

♦ Herhaalt 
handelingen 
met zichtbaar 
plezier. 

♦ Plaatst speeltjes 
op elkaar, gooit 
het om, etc. 

♦ Beleeft plezier 
aan kiekeboe-
spelletjes. 

 

♦ Beleeft plezier 
aan spel dat 
effect sorteert: 
bijv. een knikker 
die door een 
baan rolt en 
tegen een bel 
aantikt, zand dat 
door een 
zandloper glijdt, 
etc.  

♦ Beleeft plezier  
aan spelen met 
zand en water; 
geniet van het 
lijfelijke contact 
met het 
materiaal. 

♦ Zoekt gericht 
naar bepaalde 
speeltjes. 

♦ Stopt speeltjes 
ergens in en 
haalt ze er weer 
uit, maakt 
dingen open, en 
doet deze weer 
dicht, etc., met 
veel herhaling. 

♦ Rolt op eigen 
initiatief met een 
bal. 

♦ Begint met het 
bouwen/ 
stapelen van 
enkele blokken 
op andere 
voorwerpen. 

♦ Speelt dagelijkse 
handelingen na 
(eten, drinken, 
slapen, wassen, 
etc.). 

♦ Is meer gericht 
bezig met zand 
en water. 

♦ Stapelt torens 
van 5-6 blokken 

.Begint te 
verwoorden wat 
het aan het doen 
is. 
♦ Verkent en 

bouwt met groot 
constructie-
materiaal 
(Duplo). 

♦ Benoemt bij 
navraag op 
eenvoudige 
wijze wat het 
aan het doen is 
(betekenis 
verlenen).  

♦ Herhaalt het 
klimmen en 
klauteren en  
beleeft hier 
plezier aan. 

♦ Speelt 
eenvoudige 
symbolisch spel:  
speelt dagelijkse 
werkelijkheid na 
waarin het kind 
een eigen rol 
heeft. 

♦ Speelt 
functioneel spel: 
gebruikt 
materialen waar 
ze voor bedoeld 
zijn: laat een 
trein over de 
rails rijden, 
kleedt een pop 
aan, etc. 

♦ Gebruikt taal in 
het spel: praat 
tegen de beer, 
verwoordt eigen 
handelingen  

♦ Imitatiespel 
vanuit de 
dagelijkse 
concrete 
ervaringen: bijv. 
boodschappen 
doen  

♦ Categoriseert 
en ordent 
materialen 
(auto’s in de 
garage, dieren 
in de schuur, 
etc.). 

♦ Omsluit een 
bepaalde ruimte 
met blokken, 
maakt een 
afscheiding. 

♦ Aandacht wordt 
getrokken door 
opvallende en 
nieuwe dingen. 

♦ Blijft doorgaan 
met  
zelfgekozen  
activiteiten 
(wordt niet 
afgeleid). 

♦ Uitbreiding van 
spelthema, 
zowel met 
woorden als 
met 
opeenvolgende 
handelingen. 
 
 

♦ Speelt concrete 
eigen 
belevenissen 
na: naar oma 
gaan, met de 
trein gaan, etc 
.Neemt rol aan 
van persoon uit 
de directe 
omgeving, bijv. 
moeder, dokter, 
winkeljuffrouw; 
doen alsof. 

♦ Exploreert met 
nog wisselende 
aandachts-
gerichtheid  

♦ Speelt naast 
een ander kind, 
vanuit de eigen 
rol en met een 
eigen verhaal. 

♦ Ontdekt en is 
bezig, stelt 
vragen over wat 
het tegenkomt. 
 

 

♦ Speelt in het 
spelverhaal een 
aantal opeen-
volgende 
gebeurtenissen 
uit. 

♦ Geniet 
zichtbaar van 
het doen op 
zich; het 
resultaat is niet 
belangrijk  

♦ Gebruikt allerlei 
materialen in 
spel.  

♦ Omsluit tijdens 
het bouwen een 
volledige 
ruimte, bijv. zelf 
een eenvoudig 
schuurtje 
bouwen. 
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♦ Imiteert 
belangrijke 
volwassenen in 
hun handelen. 

♦ Blijft volhouden 
om iets te 
pakken te 
krijgen. 

♦ Blijft proberen 
om te kruipen, te 
lopen. 

♦ Stapelt steeds 
weer opnieuw 
blokken. 

♦ Doet belangrijke 
volwassene op 
eenvoudige 
wijze na. 

♦ Doet graag 
dingen, zet 
eigen wil hierbij 
door. 
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ZJK  Speel- en leergedrag: Taakgericht gedrag 

 
 

KL 0  1  2  3  

Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
      Is explorerend 

bezig. 
Is explorerend 
bezig met 
wisselende 
aandachts-
gerichtheid. 

 
 
 

 
 
Observatiewijzer:   initiatief: is gericht op handelen, onderneemt initiërend gedrag 
  betrokkenheid: heeft actief, gericht, explorerend gedrag 
  betekenisverlening: laat merken dat deze activiteit betekenisvol voor hem is; het doet het  
  kind iets 
 
 

Concrete omschrijvingen ontwikkelingsfasen: 
      Verkent materialen 

en de omgeving. 

Impulsief. Snel 
afgeleid door de 
omgeving. 
Wisselend van 
bezigheden. 
Behoefte aan 
stimulering door de 
omgeving. 
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Beschrijving tussendoelen / indicatoren: Taakgericht gedrag 
 

       Doet ervaringen 
op met 
aangeboden 
activiteiten, 
waarbij 
ontdekken 
voorop staat. 

 Het doen is 
belangrijker dan 
het resultaat zelf. 

 Zit stil tijdens een 
korte activiteit (5 
minuten). 

♦ Richt zich meer 
op een activiteit 
dankzij 
stimulans van 
buitenaf of 
eigen interesse. 

♦ Op basis van 
interesse neemt 
de taak-
gerichtheid toe. 

 

 


