
Leeftijdsindicatie
Let op, de leeftijden van de spelletjes zijn 
een indicatie!
Elk kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op 
zijn eigen manier. Belangrijker dan leeftijd 
is dat je aansluit bij je kind en op zijn/
haar niveau een spelletjes doet. Daar leert 
je kind het meeste van.

• Aandachtsgebied van het spel 
• Plaats van het spel: binnen of buiten
• Leeftijdsindicatie
•  Specifieke vaardigheid waar het spel zich 
op richt

Ga van voorwerpen naar afbeeldingen
Jonge kinderen kunnen eerder spelletjes spelen met 
voorwerpen dan met afbeeldingen van voorwer-
pen. Een voorwerp kunnen ze vasthouden en met 
al hun zintuigen ontdekken. Dit is in eerste instantie 
makkelijker dan afbeeldingen, zoals foto’s, plaatjes 
of tekeningen van voorwerpen. Hele jonge kinderen 
moeten nog leren om een voorwerp op een afbeel-
ding te herkennen.
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Bij elk spel staat aangegeven welke materialen 
je nodig hebt. De meeste materialen voor de 
spelletjes heb je vaak al in huis. 
Bereid voor. Zorg dat je vooraf alle materialen al 
hebt gepakt. Dan kun je je tijdens het spel op je 
kind richten.

Kleurig en aantrekkelijk 
Spelmaterialen zijn belangrijk. Uitdagende en 
aantrekkelijke materialen prikkelen. Kies speel-
goed wat jouw kind mooi en aantrekkelijk vindt. 
Jonge kinderen hebben vaak een andere smaak 
dan volwassenen. Ontdek welk speelgoed jou kind 
mooi vindt. Dan kan je kind beter zijn aandacht 
vasthouden. Jonge kinderen houden van kleurig 
speelgoed, met felle contrastrijke kleuren. 

Veilig en duidelijk 
Let op hoe het materiaal is vormgegeven. Is het 
materiaal veilig en duidelijk? Kies bij kaartjes 
plaatjes of foto’s die helder en duidelijk zijn. Hoe 
eenvoudiger het plaatje, hoe beter je kind het kan 
herkennen.  

Ondersteun het spelen met materiaal
Bij elk spel staan tips hoe je je kind kan helpen 
door de keuze van het materiaal. Met materialen 
kun je structuur bieden en zo je kind helpen 
bij het spel. Denk aan bakjes, doeken of papier 
om het speelgoed in te doen of op te leggen of 
de doos van de puzzel. Je helpt je kind ook door 
alvast een voorbeeld van het voorwerp dat het 
moet zoeken in het bakje te doen.

Hoe bouw je het spelen op?Legenda

Ga van minder naar meer. 
Begin een spel met één of twee voor-
werpen. Als dit goed gaat kan je het spel 
steeds moeilijker maken door telkens een 
extra voorwerp toe te voegen. 

Ga van eenvoud naar details
Start met (afbeeldingen van) grote eenvoudige voorwerpen. 
Daarna kun je een spel moeilijker maken door (afbeeldingen 
van) kleine voorwerpen met meer details te gebruiken.
Bij zoekspelletjes kan je kind op een bladzijde in een boek of  
bij een puzzel in eerste instantie grote duidelijke voorwerpen 
beter herkennen dan kleine voorwerpen. Ook in een ruimte 
werkt dit zo.

Ga van rechte structuur naar door elkaar 

Begin zoekspelletjes met voorwerpen of kaartjes die 
geordend en recht op een lijn liggen (dus geen pla-
tjes op zijn kop). Voorwerpen die in een duidelijke 
volgorde liggen zijn makkelijker te herkennen en te 
onthouden dan voorwerpen die kriskras door elkaar 
liggen.

NIVEAU 3
Puzzels met vier tot 12 stukjes.  

•  Leer je kind eerst door 1 dan 2 en dan 3 stukje(s) uit 

de puzzel te halen. 

•  Leer je kind om randstukjes te zoeken en in elkaar 

te zetten. 

•  Puzzels waarbij zowel de afbeelding als de vorm 

compleet worden (vierkant en rechthoek) zijn voor 

je kind eenvoudiger dan puzzels waarbij alleen de 

afbeelding compleet wordt 

Gooi eens puzzels door elkaar.

Als je kind goed kan puzzelen kan je je kind meer 

uitdagen door twee puzzels met niet te veel stukjes 

door elkaar te gooien. Kan het kind de puzzels 

maken? Het is hierbij makkelijker om twee puzzels 

die niet op elkaar lijken te maken, dan uit een zelfde 

serie.

NIVEAU 2 
Legpuzzels met twee stukjes. 

 
Als een kind een knoppenpuzzel kan maken kun je 

de volgende stap nemen. Dat is het concept van een 

‘plaatje’ compleet maken leren begrijpen.

• Neem puzzels met heldere voorstellingen.  

•  Leg de stukjes recht voor het kind neer. Laat zien 

hoe je de puzzel compleet kan maken. Haal dan de 

twee stukjes weer uit elkaar en laat het kind het 

proberen. 

•  Als dit goed gaat kan je de afbeelding wat draaien 

of verwisselen.

De Vormendoos – de voorloper van puzzels

•  Kies bij stap 1 een vormendoos met weinig vormen: 

rondje, vierkant, driehoek. (plak eventueel andere 

vormen af). 

•  Leer je kind om de vormen zo te draaien dat ze in 

het gat passen. Laat het zien!

•  Geef steeds 1 vorm aan je kind en laat je kind daar 

op concentreren. Je kind kan eerst de bal (rondje) 

leren sorteren, daarna het vierkant en als laatste 

de driehoek.

•  Als je kind het door heeft, kan het ook prima  

zelf spelen!

•  Vormendoos

•  Houten puzzels met knopjes

•  Puzzels met 2 – 4 - 8  

t/m 12 stukjes

• Grotere puzzels
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NIVEAU 4
Puzzels met meer stukjes

Puzzelenexperts.

Als je kind een puzzel met meer stukjes 

kan maken, kan je kind twee strategieën 

leren.

•  Het kan sorteren op vorm. Bijvoorbeeld 

eerst de rand van de puzzel leggen en 

kijken welke vormen in elkaar passen.

•  Het kan sorteren op voorstelling. Zoek 

bijvoorbeeld de rode jurk of het gras bij 

elkaar.

Vaak gebruikt je kind beide strategieën als 

het een puzzel maakt. Maar soms heeft je 

kind wel een duidelijke voorkeur.

NIVEAU 1 
Houten knopjes puzzels 

• Start met een puzzel met weinig stukjes. 

•  En met alle puzzelstukjes uit de puzzel 

en slecht 1 puzzelstukje dat zichtbaar is  

•  Het puzzelstukje moet met de afbeel-

ding recht voor het gat liggen waar het 

in past (dus het kind moet zonder het 

puzzelstukje te draaien het kunnen neer-

leggen). Probeer daarna het volgende 

puzzelstukje.

•  Als het kind het begrijpt leg je meer 

puzzelstukjes neer.

•  Als het kind dat begrijpt kan je de  

puzzelstukjes wat verder uit elkaar 

leggen of een beetje draaien.

KLEUTER

Puzzelen is een complexe vaardigheid. Het doet niet 

alleen een beroep op waarnemen. Het gaat er niet 

alleen om welke details een puzzelstukje heeft, maar 

ook waar het hoort. 

Het is dus niet alleen een kwestie van goed 

waar nemen, puzzelen doet ook een beroep op 

motorische vaardigheden en ruimtelijk inzicht. Je 

kind moet een puzzelstukje op kunnen pakken en 

neer kunnen leggen. Hoe draai je een voorwerp of 

puzzelstukje zo dat het past? Best een hele klus om 

te leren!

BREINFEITJE

Tip!

TIP!
Voor kinderen die moeilijk voor-

werpen vast kunnen houden, zijn 

er ook puzzels met grote knoppen
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Materiaal

Niveau’s in ontwikkeling   
(niveau 1, niveau 2, etc.)

In spelletjes staan soms niveaus aan-
gegeven. Het gaat hier om stappen in ont-
wikkeling. Soms moeten de hersenen van 
je kind nog net wat langer ontwikkelen om 
een nieuwe stap aan te kunnen. Kijk bij 
een spel welke niveau jouw kind aankan. 
Als je het spelletje later, bijvoorbeeld na 
een maand, nog eens speelt kan je de 
volgende stap aanbieden.
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