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Zand	en	water	hebben	een	enorme	aantrekkings-
kracht	op	jonge	kinderen.	Zij	kunnen	naar	har-
tenlust manipuleren met dit materiaal. Er hoeft 
niet iets gemaakt te worden en er kan niets mis-
gaan. Een hoop zand kan instorten of platgesla-
gen worden. Het water kan in en uit een bakje, 
zonder dat er iets verandert. We noemen deze 
materialen	‘ongevormde	materialen’.	Het	is	niets	
en het kan iets worden (maar dat hoeft niet).
Wanneer kinderen direct met hun handen het 
zand of water kunnen voelen, levert dit veel 
tactiele ervaringen op, waardoor de gevoelig-
heid	van	de	handen	versterkt	(F.	Janssen-Vos	&	
N.	Den	Dikken,	1993).	Ze	kneden	het	natte	zand;	
dat	versterkt	de	handspieren.	Ze	woelen	door	het	
warme	water;	dat	kalmeert	en	ontspant.	

Ontdek de zandtafel
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Voegt	u	aan	de	zandtafel	materialen	toe	waar	
geuren en kleuren in zitten, dan worden de zin-
tuigen	nog	meer	gestimuleerd.	De	kinderen	erva-
ren met al hun zintuigen en doen diverse erva-
ringen	op.	Zwarte	tuinaarde	ruikt	anders	dan	
speelzand. Water met zeepsop ruikt anders dan 
gewoon water. Water in een doorzichtige blauwe 
fles ziet er anders uit dan in een rode fles. Nat 
zand voelt en ruikt anders dan droog zand.

Verschillende soorten spel
Manipulerend spel
Bij manipulerend spel staat bezig zijn centraal. 
Terwijl	de	kinderen	het	zand	of	water	overgieten,	
leren ze allerlei eigenschappen van het materi-
aal kennen. Natuurlijk kunt u hen vertellen dat 
ze met nat zand beter kunnen stapelen dan met 

voedselkleurstof	om	het	water	te	kleuren.	Voor	
een aangename sensopathische ervaring voegt 
u zeep toe om sop te maken. 
•	 Zand	kan	droog	en	fijn	zijn,	zoals	het	‘zacht-
zand’	(of:	‘suzand’)	dat	de	kinderen	op	het	
schoolplein verzamelen. Het kan nat zijn, zodat 
het gekneed kan worden. Als zand heel erg nat 
is, wordt het modder waarmee de kinderen 
heerlijk kunnen kliederen (maar weer moeilijk 
mee kunnen bouwen). Ook zand kan gekleurd 
worden: geef de kinderen stoepkrijt en een 
handrasp en laat ze het geraspte krijt vermen-
gen met het zand.

Denk	bij	manipuleren	dus	vooral	aan	de	bezig-
heid, minder aan de bedoeling erachter. Het 
gieten van water in een bakje heeft verder geen 
andere bedoeling.

Constructief spel
Na het manipulerende spel volgt het construc-
tieve spel, waarbij de kinderen meer planmatig 
gaan spelen. Het kan zijn dat tijdens het spelen 
een idee ontstaat of dat ze vooraf al een plan 
maken. 
Tijdens het constructieve spel lopen de kinderen 
soms tegen problemen aan: een berg met zand 
blijft niet staan, een tunnel stort steeds in, het 
water mengt zich steeds met het zand waardoor 
het	modder	wordt,	enzovoort.	Deze	problemen	
vragen natuurlijk om een oplossing. Het is waar-
devol wanneer kinderen daar zelf over na kun-
nen denken, en daarbij toegang hebben tot vol-
doende	materialen.	De	berg	wordt	natgemaakt,	
zodat	het	zand	beter	blijft	plakken.	De	tunnel	
wordt verstevigd met een koker of buis. Het 
water wordt met een stuk plastic van het zand 
gescheiden.
Bij dit spel vindt – als het goed is – veel overleg 
plaats. Hierdoor wordt er automatisch ook meer 
samen gespeeld, waardoor er meer sociale inter-
actie	is.	De	kinderen	verwoorden	het	plan	of	het	
probleem en werken samen naar een product of 
oplossing. Het is natuurlijk belangrijk dat de kin-
deren over voldoende taalvaardigheden beschik-
ken om dit mogelijk te maken. 

Er wordt in dit artikel 
steeds gesproken over 
‘zandtafel’,	maar	u	zult	
snel genoeg ontdekken 
dat er onder deze noemer 
veel meer materialen 
in deze hoek gebruikt 
kunnen worden.

Meer 
materialen

Ontdek de zandtafel     groep 1-2

droog zand, maar wanneer kin-
deren dit zelf ontdekken ligt de 
ervaring voor altijd vast. 
•	Naast	het	zand	of	water	zelf,	

kunnen de kinderen aanvul-
lende materialen gebruiken als 
bakjes, flesjes, trechters, schep-
pen, maatbekers, enzovoort. 
Hiermee kunnen ze experimen-
teren terwijl ze manipulerend 
bezig zijn. 
•	Water	kan	koud	zijn	of	juist	
warm.	Voeg	eens	ijsblokjes	toe	
aan het water, of enkele drupjes 
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Bij constructief spel denk je al gauw aan bou-
wen. Maar de zandtafel kan ook heel goed 
gebruikt wordt voor bijvoorbeeld mozaïeken. 
Geef	de	kinderen	diverse	materialen,	zoals	
steentjes, schelpen, mozaïekstenen, eikels en 
kastanjes, bloemen, plastic doppen, enzovoort. 
Hiermee kunnen ze figuren in het zand maken. 
Geef	ook	takjes	waarmee	ze	patronen	kunnen	
tekenen.

Rollenspel
Bij de zandtafel wordt de associatie met rollen-
spel minder gauw gemaakt. Maar ook dit spel 
kunnen de kinderen erg goed spelen met zand 
of water. Waar de kinderen in de huishoek zelf 
in een rol kruipen door zich bijvoorbeeld te ver-
kleden, vertalen ze in de zandtafel het verhaal 
in een speelfiguur. Mooi hierbij is dat kinderen 

zelf betekenis kunnen geven aan 
de materialen die voorhanden 
zijn. Een steen kan een rots 
zijn waar dieren op leven, maar 
het kan ook een 
huis, een auto 
of een meteoriet 
voorstellen.
Het rollenspel 

in de zandtafel verschilt dus 
van	het	‘echte’	rollenspel,	het	
doe-alsofspel	zoals	Vygotsky	
het omschreef, waarin kinderen een rol aan-
nemen die ze kennen vanuit hun werkelijkheid 
(H.	Brouwers,	2015).	Dit	spel	kent	een	opbouw;	
van het manipulerende spel (een auto door het 
zand laten rijden) tot samenspel waarbij de kin-
deren een verhaal creëren of naspelen.

Soms hebben de kinde-
ren materialen nodig om 
hun rollenspel goed te 
kunnen	spelen.	Ze	zullen	
iets willen halen uit een 
andere hoek of iets wil-
len maken, bijvoorbeeld 
een huis, een hok of een 
garage. Wanneer kinderen 
hiervoor de ruimte krijgen, 
krijgt hun spelontwikke-
ling een optimale kans.

Spelideeën
Vooral	in	een	combinatiegroep	waar	veel	kinderen	
van verschillende leeftijden zitten, is het goed de 
inrichting van de zandtafel zo te maken dat elk 
soort	spel	een	kans	heeft.	Door	rijke	materialen	
aan te bieden, kan elk kind er op zijn eigen niveau 
mee spelen. Natuurlijk is het voor het samenspel 
wel belangrijk te kijken naar het groepje kinderen 
dat voor de zandtafel kiest. Soms wilt u een kind 
uitnodigen in de zandtafel te spelen, omdat u wilt 
observeren hoe het kind speelt of welke begrippen 
hij gebruikt. Hierop kunt u de materialen aanpassen. 
Enkele ideeën voor aankleding en invulling van de 
tafel:

Een kasteel met een slotgracht
materialen: zand, water, blauw plastic (zo groot 
als de zandtafel), platte doos (of een dienblad of 
laatje), kurken

Zet	de	doos	in	het	midden	van	de	lege	zandtafel	en	
leg het plastic eromheen. In de doos komt zand, op 
het	plastic	water.	Van	het	zand	maken	de	kinderen	
een kasteel, de kurken kunnen dienstdoen als 
ridders, maar ook als torens. Laat de kinderen zelf 
bedenken hoe de ridders over het water komen. 
Waar komt de ophaalbrug?

Maak de inrichting van

de zandtafel zo 
dat elk 
soort spel 
een kans 
heeft
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De boerderij
materialen: zand, grind, maïs, vogelzaad, aarde, 
plastic boerderijdieren, ijslollystokjes

Vul	de	zandtafel	met	zand,	grind,	maïs	en	aarde.	
Laat de kinderen de dieren in de zandtafel zetten. 
Waar komt de boerderij en hoe maken ze die? Hoe 
zorgen ze ervoor dat de dieren niet ontsnappen van 
de boerderij? Het vogelzaad dient als voer voor de 
dieren. Wanneer het op de aarde gestrooid wordt, 
ontkiemen de zaadjes. Strooi er eventueel tuinkers-
zaadjes tussen: dat ontkiemt daadwerkelijk en kan 
dienstdoen als gewassen die geoogst moeten wor-
den. Op dezelfde manier kan ook een huis met voor- 
en achtertuin gemaakt worden.

Het kabouterbos
materialen: zand of aarde, takken, 
herfstbladeren, kabouterpoppetjes, stenen, 
mos, sedum (vetkruid), kleine planten

In de herfst geeft de natuur allerlei materialen die 
gebruikt	kunnen	worden	in	de	zandtafel.	Doe	speel-
zand of tuinaarde in de bak en vul dat aan met de 
materialen.	De	kinderen	mogen	het	leefgebied	van	
de kabouters maken. Waar wonen ze? Wat doen ze?

De vijver
materialen: zand, water, ronde bak (bijvoor-
beeld een taartdoos), kiezelstenen, water-
planten, plastic dieren, aquariumstenen

Doe	het	speelzand	in	de	zandtafel	en	maak	
in	het	midden	ruimte	voor	de	ronde	bak.	Vul	
die met water en zorg dat de bak stevig in 
de	zandtafel	komt	te	staan.	Vul	deze	‘vijver’	
met stenen en waterplanten. Leg ook stenen 
om de vijver heen om de rand te verbergen. 
Vul	de	zandtafel	verder	met	speelgoeddieren	
(kikkers, vissen, eenden, ganzen) en aqua-
riumstenen. Eventueel kunt u de vijver ook 
maken van een stuk plastic, waardoor de 
vijver een natuurlijkere vorm kan krijgen. 
Op dezelfde manier kunt u ook een pool-
gebied maken (met ijsschotsen van piep-
schuim), of een oceaan met schelpenstrand.

De dinowereld
materialen: zand, hout, stenen, dinosaurus-
sen (afbeeldingen of speelgoedbeesten)

Vul	de	zandtafel	met	zand	en	geef	de	mate-
rialen erbij. Laat de kinderen de wereld van 
de dinosaurussen inrichten door grotten te 
maken met stenen en bossen van het hout. 
Op dezelfde manier kan ook een jungle 
gemaakt worden.

Ontdek de zandtafel     groep 1-2

Observeer de 

kinderen en let op 
hoe ze 
verwoorden 
wat ze aan 
het spelen 
zijn 
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Spel begeleiden
Het inrichten van de hoek en het aanbieden 
van rijke materialen is de eerste stap in spelbe-
geleiding. Hiermee creëert u de voorwaarden 
die nodig zijn voor ontwikkeling. Er is ruimte 
voor drie à vier kinderen om te spelen en er 
zijn materialen waarmee de kinderen kunnen 
experimenteren.
Er zijn slechts enkele basisregels nodig om er-
voor te zorgen dat de kinderen optimaal kunnen 
spelen. U kunt afspraken maken over het aan-
tal kinderen dat tegelijk in de hoek kan spelen. 
Ook kunt u overleggen hoe de hoek achtergela-
ten moet worden als de kinderen klaar zijn. Elk 
kind wil graag spelen in een hoek die aantrek-
kelijk is en waarbij de materialen geordend zijn. 
Geef	de	kinderen	de	ruimte	om	in	andere	hoe-
ken materialen te halen om hun spel te verrijken. 
Maak eventueel speciale bakken met kosteloze 
materialen die ze mogen gebruiken, zoals lege 
keukenrollen, dozen, afvalhout, dennenappels, 
enzovoort.

Probeer de kinderen tijdens het spelen zo min 
mogelijk	te	onderbreken.	Vraag	niet	wat	ze	doen,	
maar observeer liever. Let op hoe de kinderen 
verwoorden wat ze aan het spelen zijn en help 
daar eventueel bij. Wanneer de kinderen tegen 
een probleem aanlopen, lever dan niet zelf de 
oplossing, maar vraag hoe ze het kunnen oplos-
sen en wat ze daarvoor nodig hebben. 
Soms kan het nodig zijn het spel te sturen, bij-
voorbeeld door te bepalen welke kinderen met 
elkaar samenspelen. Noteer belangrijke obser-
vaties, zodat ze een vervolg kunnen krijgen. Een 
kind dat moeite heeft met samenspelen, krijgt de 
kans dat te oefenen met kinderen die er wel goed 
in	zijn.	Vraag	deze	kinderen	vooraf	wat	ze	gaan	
doen of maken, als dat past bij het spelniveau.
Tot	slot	is	het	goed	om	samen	terug	te	blikken	
op het spel tijdens de werkles. Wanneer u tijdens 
het	spelen	observeert	en	foto’s	maakt	van	wat	
u	ziet,	kunt	u	in	de	kring	gericht	evalueren.	De	
kinderen kunnen, al dan niet aan de hand van 
een foto, vertellen wat ze gedaan hebben, waar 
ze tegenaan liepen en hoe ze problemen opgelost 
hebben.
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Vraag	hoe	kinderen	

zelf een probleem 
kunnen oplossen 
en wat ze daarvoor 

nodig hebben
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