
Een e-book voor ouders met 
kinderen van 3-4 jaar.



Waarom dit boekje?

Als kunstdocent op een basisschool en middelbare school valt het 
mij op dat ouders en kinderen het kunstvak wel leuk, maar vaak niet 
belangrijk vinden. En dat is gek. Want nu, meer dan ooit, is creati-
viteit juist belangrijk. Zo is creativiteit tegenwoordig een belangrijke 
vaardigheid bij veel beroepen en staat het standaard op de eisen-
lijst bij vacatures. Creativiteit is een onderdeel van de 21e-eeuwse      
vaardigheden waarover de kinderen van nu in de toekomst horen te 
beschikken.

Maar creativiteit is niet alleen belangrijk voor de professionele ont-
wikkeling, uit onderzoek blijkt namelijk dat creativiteit een positieve 
invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Creativiteit is een 
belangrijke factor voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van het 
(jonge) kind. Zo blijkt dat creativiteit o.a. de ontwikkeling de grove 
en fijne motoriek, taal, concentratie, emotionele expressie, fantasie, 
probleemoplossend vermogen en de sociale vaardigheden stimu-
leert.

Met dit boekje wil ik u als ouder informeren en inspireren d.m.v. 
korte creatieve opdrachtjes die de algemene ontwikkeling van uw 
kind stimuleren. Als ouder heeft u namelijk een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van uw kind. Ik zou u daarom graag praktische tips 
en tools willen geven om zelf thuis creatief met uw kind aan de slag 
te gaan. Bij elke opdracht staat een korte uitleg hoe deze creatieve 
activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind.

Ik hoop hiermee meer bewustzijn te creëren over het nut van        
creativiteit; maar bovenal wens ik natuurlijk veel plezier te brengen 
bij u thuis!

hoi! ik ben Lisa, 
de allerleukste kunstjuf!

 
 

02



De inhoudsopgave

Wat is creativiteit?          6 

Waarom is creativiteit belangrijk?        6 

Hoe stimuleer je creativiteit?         7 

De rol van de ouders          11 

De opdrachten          14 

Plaatjes om te knippen         49

Plaatjes om te kleuren         55

Bronnen           63



Wat is creativiteit?

Creativiteit is een vaag begrip en er zijn meerdere definities over te vin-
den. Ik heb dan ook uitgebreid onderzoek gedaan naar welke definities 
er allemaal zijn en welke definitie voor mij het meest passend is bij deze 
context.

Uit de verschillende definities komt duidelijk naar voren dat creativiteit 
te maken heeft met dat het iets ‘nieuws’ moet zijn. En dat creativiteit een 
vaardigheid is, wat dus betekent dat een kind het kan leren. Creativiteit 
is niet alleen de vaardigheid om iets ‘nieuws te bedenken, maar ook te 
maken. Ik vind het daarnaast ook belangrijk om onderscheid te maken 
tussen creativiteit bij kinderen en volwassenen. 

In dit boekje hanteer ik daarom de definitie die voor mij het meest volle-
dig is. De definitie van creativiteit luidt dan: 

“Creativiteit is de vaardigheid van het kind om ideeën te bedenken en 
dingen te creëren die nieuw, verassend en waardevol zijn voor het kind 
zelf.”

Waarom is creativiteit belangrijk?

Creativiteit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. 
Met name voor jonge kinderen zijn creatieve activiteiten belangrijk voor 
de ontwikkeling. Zo is te lezen in het boek: Keien van kinderen geschre-
ven door Hans Cohen de Lara dat creativiteit de ontwikkeling van het 
jonge kind op meerdere vlakken stimuleert. Zo zouden creatieve activi-
teiten de ontwikkeling bevorderen van: Emotionele expressie, taal, con-
centratie, fantasie, motoriek, sociale vaardigheid en probleem oplossen.
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Hoe stimuleer je creativiteit?

Creativiteit is dus belangrijk, maar hoe kunnen we deze creativiteit dan 
stimuleren? Zoals u eerder al heeft kunnen lezen is creativiteit een vaar-
digheid. Dat is goed nieuws, want vaardigheden kan je leren. De ontwik-
keling van creativiteit kan je als ouder op vier manieren ondersteunen, 
namelijk door didactisch handelen, openheid voor nieuwe dingen, 
intrinsieke motivatie en vragen stellen. Hieronder leg ik deze 4 manieren 
kort uit.

Didactisch handelen gaat over dat de manier van werken is gebaseerd op 
een dialoog en niet op normen en regels. In deze leeromgeving mag het 
kind zichzelf zijn en wordt uitgenodigd om de beste versie van zichzelf 
te zijn. Het kind voelt zich uitgedaagd en veilig genoeg om deze uitda-
ging aan te gaan. Fouten mogen worden gemaakt en er is genoeg ruimte 
om te prutsen en uit te proberen. De focus ligt op het proces, niet op het 
eindresultaat. De kwaliteit van het proces bepaalt namelijk de kwaliteit 
van het resultaat. Leer je kind te brainstormen, verbanden te leggen 
tussen niet-gerelateerde dingen en bepaalde onderwerpen uit te diepen. 
Stuur hierbij niet op een bepaalde uitkomst. Als ouder heb je hierin een 
open houding, waardoor je kind kan onderzoeken, experimenteren, out 
of the box kan denken en hierop reflecteren. Opdrachten horen dan ook 
open-ended te zijn, dit betekend dat de uitkomst open is voor jou en je 
kind. Kijk als ouder zoveel mogelijk en doe zo weinig mogelijk.

Openheid voor nieuwe dingen draait vooral om de mindset. De overtui-
gingen die je hebt, hebben namelijk invloed op de manier van functio-
neren. Het draait hierbij vooral om de growth mindset. Bij een growth 
mindset geloof je erin dat je intelligentie en je talent niet vastligt, maar 
dat je ze zelf door inzet en inspanning kan verbeteren. Deze groeimind-
set leert kinderen doorzetten, opnieuw beginnen en uitdagingen aan te 
gaan. Ook zorgt het ervoor dat kinderen willen leren, omdat ze willen 
aantonen dat ze het echt kunnen. Kinderen leren te handelen vanuit 
durven i.p.v. angst. Denk maar aan Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Hoe bevorder je deze growth mindset als ouders? Als ouder is het be-
langrijk om hun succes toe te kennen aan hun inzet en inspanning (wat 
ze hebben gedaan) en niet aan hun aanleg (iets wat ze zijn). Let als ouder 
dus enorm goed op wat je zegt. Zeg als ouder niks over hun karakterei-
genschap, intelligentie en talent, want dit is aangeboren, maar compli-
menteer je kind juist over de inzet en de manier van werken. 

Intrinsieke motivatie, dit betekent dat de motivatie vanuit het kind zelf 
komt. Een kind dat intrinsiek gemotiveerd is nieuwsgierig, zelfsturend, 
vol vertrouwen, past zich aan, staat open voor nieuwe dingen en zet 
door als het moeilijk wordt. Precies deze competenties helpen het kind 
om creativiteit de ruimte te geven.

Volgens Deci & Ryan, twee Amerikaanse onderzoekers die bekend staan 
om hun selfdetermination theory, is elk kind en zelfs elk mens über-
haupt in de basis intrinsiek gemotiveerd. Je hoeft je dus niet af te vragen 
hoe je het kind motiveert, maar hoe komt het dat je kind niet gemoti-
veerd is? Wanneer het kind niet gemotiveerd is betekent het dat er iets 
mis is met een van de psychologische basisbehoeften van het kind. Deze 
drie basisbehoeften zijn: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Autonomie gaat over de keuzevrijheid van kind. Hoe meer het kind 
wordt aangemoedigd en ondersteund wordt om autonoom te zijn, hoe 
creatiever het kind durft te zijn. Competentie gaat over het gevoel van 
ergens goed in zijn. Het rare is dat we kinderen vooral dingen willen 
laten doen die ze nog niet kunnen. Iets wel kunnen motiveert en spoort 
juist aan om meer te kunnen. Wanneer een kind iets wil, is dat een 
magische drive. Ontneem deze drive niet door te zeggen dat het nog te 
moeilijk is. Zorg dat je kind het gevoel heeft dat hij of zij bekwaam is en 
d.m.v. inzet nog bekwamer kan worden. Verbondenheid is het gevoel 
hebben erbij te horen. Je kind wil dat het gezien wordt en dat het zich 
veilig en thuis voelt.

Wanneer je de intrinsieke motivatie weer los kan maken, kan het kind 
zijn nieuwsgierigheid weer volgen en kan de creativiteit gaan stromen.

0807



Vragen stellen, wanneer je wil dat een kind zich verder verdiept en 
ontwikkelt is het van belang dat je geen instructies of oplossingen gaat 
geven. Zorg ervoor dat het kind zelf tot nieuwe inzichten komt door 
vragen te stellen. De vragen die je stelt helpen het kind om zich bewust 
te worden van waar het mee bezig is en daagt het kind uit om zichzelf 
vragen te stellen. Jezelf en de wereld om je heen bevragen voedt namelijk 
het creatieve vermogen. 

Zorg dat de vraag die je stelt altijd een open vraag is en dat het soort 
vraag dat je stelt past bij waar het kind zich bevindt in het creatieve 
proces. Het creatieve proces heeft verschillende fases, zoals een diverge-
rende fase, convergerende fase en een fase van reflectie. 

In de divergerende fase is het belangrijk dat je zo ver mogelijk uitweidt 
en zoveel mogelijk wilde en liefst onmogelijke ideeën verzint die je zelf 
nog nooit eerder hebt bedacht. In deze fase stel je vragen die je het kind 
helpen om uit de vaste patronen te stappen en verder te denken dan 
zijn/haar eerste ideeën. De zogenoemde ‘Wat als’ vragen, deze vragen 
nodigen het kind uit om een ander perspectief in te nemen dan dat van 
zichzelf. In deze fase zijn alle ideeën goed, hoe vreemd, onmogelijk of 
naïef de ideeën ook zijn, dit is juist de bedoeling. Het is belangrijk om 
niet kritisch te zijn, de ideeën hoeven nog niet realistisch te zijn. 
Maar in een artistiek creatief proces wordt niet alleen gedacht, maar ook 
gecreëerd. In deze convergerende fase wordt van alles uitgeprobeerd en 
keuzes gemaakt. In deze fase stel je vragen die je kind helpen om zijn 
of haar opgedane kennis helder te krijgen. De vragen mogen helpen 
om alle ideeën te categoriseren en je kind ook iets realistischer te laten 
denken. In de fase van reflectie wordt er gekeken naar het resultaat. In 
de reflecterende fase houd je het kind als het ware een spiegel voor en 
help je om hem/haar het leerproces te laten inzien. Het gaat hierbij niet 
om het oordeel van de ouder, maar het doel is om het kind zelf bewust 
te maken. Een belangrijke vraag in deze fase is: Ben je trots op wat je 
gemaakt hebt? Kun je me uitleggen waarom wel of niet? Op deze manier 
geef je het kind de ruimte om zelf te benoemen wat voor hem of haar 
relevant is.

Daarnaast kan je als ouder creativiteit stimuleren door de ruimte ervoor 
in te richten, geef kinderen de tijd en toon enthousiasme en waardering 
voor wat ze doen en zorg voor veel en gevarieerd materiaal. Vooral ma-
terialen waarvoor kinderen zelf een doel kunnen verzinnen zijn geschikt 
om hun fantasie en creativiteit te stimuleren. De mogelijkheden om hier 
steeds een nieuwe functie aan te geven zijn eindeloos en dit prikkelt hun 
creativiteit. Ook stimuleert het kinderen enorm wanneer je als ouder 
meedoet, het enthousiasme van jou als ouders is hierin erg belangrijk, 
want jouw enthousiasme slaat over op je kind.
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De rol van de ouders

De ontwikkeling van creativiteit is vaak vooral gericht is op het onder-
wijs. Maar de rol van ouders is hierin eigenlijk nog veel belangrijker. 
Ouders brengen namelijk de meeste tijd door met hun kinderen en 
zijn daarom juist in de gelegenheid om hun (creatieve) ontwikkeling te 
stimuleren. Deze ontwikkeling is namelijk afhankelijk van 3 factoren: de 
aangeboren potentie, de stimulerende interactie met de omgeving en de 
eigen motivatie. Vooral de laatste twee factoren zijn nodig om de ont-
wikkeling ook tot bloei te laten komen en juist u als ouder heeft op deze 
factoren een grote invloed.

De eerste factor; de aangeboren potentie; is het materiaal waar je als 
ouder op in moet spelen. Volgens de hersenwetenschap kunnen ouders 
de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren. Na de geboorte maken 
de hersenen nog een belangrijke ontwikkeling door en vooral de prik-
kelende en uitdagende interactie met de ouders hebben invloed op een 
goed verloop van deze ontwikkeling. Hierdoor zullen nuttige verbin-
dingen tussen de zenuwcellen toenemen en minder nuttige verdwijnen. 
Deze zenuwverbindingen zijn nodig voor creatief denken en problemen 
oplossen. Als ouder kan je deze ontwikkeling van zenuwverbindingen 
stimuleren door je kind geregeld probleempjes voor te leggen.
Dan de tweede factor; de stimulerende interactie met de omgeving; is 
juist van groot belang in de jonge jaren van het kind. Kinderen worden 
namelijk wel geboren met de aanleg om veel te leren, maar deze aan-
leg kan zich pas verder ontwikkelen d.m.v. stimulatie. Als ouder kan je 
inspelen op de eigenschappen die het jonge kind al bezit, dit zijn eigen-
schappen zoals het houden van experimenteren en bijvoorbeeld het spe-
len met taal. Jonge kinderen zijn ook erg actief en hebben veel energie. 
Daarnaast zijn ze nieuwsgierig, origineel en al creatief van zichzelf. Ze 
hebben geen angst om fouten te maken en zijn trots op wat ze al kun-
nen. Voor ouders is het dan belangrijk hun kinderen uit te dagen om zelf 
na te denken en ze interessante ervaringen te laten opdoen. Zo houd je 
hun enthousiasme en creativiteit levend en krijgen ze de ruimte om zelf 
met ideeën en oplossingen te komen. 

Tenslotte de derde factor: De eigen motivatie. Een van de eigenschappen 
van jonge kinderen is dat ze trots zijn op wat ze al kunnen. Als ouder is 
het belangrijk om de prestaties van je kind te bewonderen en je kind te 
stimuleren om het vaker te doen. Wanneer kinderen de ruimte krijgen 
om dat te doen wat ze leuk vinden en de ruimte krijgen om hier hele-
maal in op te gaan leren zij zich beter te concentreren. Door kinderen 
kennis te laten maken met verschillende activiteiten kunnen kinderen 
erachter komen wat ze leuk vinden. Het is vervolgens belangrijk om 
vertrouwen te hebben en uit te stralen in het kind, omdat een positieve 
verwachting kan leiden tot hoge prestaties.
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De opdrachten

In dit boekje kunt u 8 creatieve opdrachten vinden die de algemene 
ontwikkeling van uw kind stimuleren. Elke opdracht stimuleert een 
specifiek onderdeel van de ontwikkeling, maar elke opdracht draagt 
tegelijkertijd bij aan het stimuleren van meerdere gebieden van de ont-
wikkeling. Zo worden met deze opdrachten de fijne- en grove motoriek, 
emotionele expressie, taalontwikkeling, sociale vaardigheden, concen-
tratie, fantasie en het probleemoplossend vermogen gestimuleerd. 

Elke opdracht is opgebouwd met een klein inleidend verhaaltje om 
de fantasie van uw kind te prikkelen. Vervolgens wordt de opdracht 
beschreven die u ook aan uw kind kan voorlezen. In het boekje staan 
kleurrijke illustraties zodat uw kind kan meekijken en wordt gestimu-
leerd om mee te willen lezen. Op de volgende pagina kunt u de uitleg 
vinden hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. 
Ook staan er tips beschreven voor het uitvoeren van de activiteit en staat 
er bij elke opdracht een variatie optie.

De opdrachten duren gemiddeld 20 minuten, dit is inclusief het voorle-
zen van het verhaaltje en de opdracht. Aangezien jonge kinderen maar 
een korte spanningsboog hebben bestaan de opdrachten meestal uit 
meerdere kleine stapjes, zoals het verzamelen van materiaal, beantwoor-
den van vragen en iets tekenen en het daarna uitknippen.

Deze opdrachten zijn ontworpen voor kinderen van 3-4 jaar, maar uit 
veldonderzoek is gebleken dat de opdrachten ook erg leuk zijn voor 
kinderen van 5 en 6 jaar. 
 
Veel plezier!

tijd om

te zijn
14



De geheime sleutel
Er is een geheime sleutel en niemand weet waar die voor is. 
De sleutel ziet er oud en roestig uit, met hier en daar een 
vlek.  

Waar zou de sleutel van kunnen zijn? 
Een deur, een dagboek, een kist of misschien wel een       
kasteel? 

En wat zou je zien wanneer je het slot open maakt? 

Heb jij een idee?

De opdracht
Bedenk een kort verhaaltje en laat papa of mama het op 
schrijven. 

Vouw een a4 papiertje doormidden. 
Aan de ene kant komt het verhaal en aan de andere kant mag 
jij er een mooie tekening bij maken. Schrijf op de voorkant de 
titel en maak ook hier een mooie tekening bij. 

Vergeet natuurlijk niet je naam, want jij bent de schrijver van 
dit verhaal. 

Tadaa! Nu heb jij je eigen voorleesboekje!
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De geheime sleutel – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de taalontwikkeling
Met deze opdracht wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.
Kinderen tussen de 3 en 4 jaar ontwikkelen op deze leeftijd het ver-
mogen om korte verhaaltjes te maken met zinnen van minimaal 3 à 4 
woorden. Het aantal woorden kan steeds meer uitbreiden en de zinnen 
worden steeds langer en complexer. Op deze leeftijd leert je kind per 
maand ongeveer 50 nieuwe woorden.  

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de taalontwikkeling?
Door een kort verhaaltje te bedenken en te vertellen kan je kind zich op 
een natuurlijke en spontane manier ontwikkelen. Het vertellen van een 
verhaal helpt je kind om steeds reageren op wat het zelf zegt en op deze 
manier met een kritische blik het verhaal kloppen te maken.  

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Laat je kind uitpraten voordat je reageert. 
- Stel vragen wanneer je kind vastloopt in het verhaal. 
- Praat je kind nog weinig, stel dan niet te veel vragen, maar vul het ver-
haal zelf aan met een zin, zodat het kind er weer op kan reageren. 
- Lees het verhaal ‘s avonds voor bij het slapengaan. 
- Voorlezen heeft ook een positief effect op de taalontwikkeling en hier-
mee toon je waardering voor wat je kind gemaakt heeft waardoor het 
gestimuleerd wordt om vaker verhalen te verzinnen.
- Je kan het verhaal kracht bijzetten door een echte oude roestige sleutel 
aan je kind te geven of er een uit te printen en uit te knippen.

Variatie op de opdracht
Als variatie op de opdracht kan je ook een klein deurtje printen of zelf 
knutselen en deze ergens in huis plakken. Je kind zal het deurtje ont-
dekken en hier kunnen jullie dan samen over in gesprek. Laat je kind 
bedenken en vertellen wie of wat er achter het deurtje woont. Een mui-
zenfamilie, kabouter, de tandenfee, alles kan. Stel daarna vragen over wat 
er achter de deur te zien is. Is het een gangenstelsel met meerder deuren, 
zit er een woonkamer achter of misschien wel een lift. 

Laat je kind beschrijven hoe het er uit ziet en wat de hoofdpersoon daar 
doet. Schrijf ook nu weer het verhaal op en laat je kind zijn of haar fan-
tasie verbeelden.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de taalontwikkeling, maar met deze 
opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: fantasie, het probleemoplossend 
vermogen, de fijne motoriek en de sociale vaardigheden.
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Het dier zonder schaduw
Hoi! Ik ben Pietje, een fantasiedier. Maar je ziet mij niet, 
want ik ben mijn schaduw kwijt. 
Nu weet ik zelf niet meer hoe ik er uit zie en heb ik me 
verstopt. Ik durf mijzelf niet meer te laten zien tot dat ik 
weer een schaduw heb. Misschien kan jij mij helpen, door 
een mooie schaduw voor mij te vinden. Kijk vandaag maar 
goed om je heen. Overal zijn schaduwen, maar welke past 
bij mij?

Misschien vind jij mijn schaduw wel. En als je hem gevon-
den hebt, dan laat ik mijzelf weer zien.

De opdracht
Kijk de hele dag om je heen of je een mooie schaduw ziet. 
Een schaduw die van Pietje zou kunnen zijn. 
Heb je er een gevonden? Dan leg je er een wit blaadje op. De 
schaduw ligt nu op je witte vel. Teken maar met een stift de 
vorm van de schaduw. Maar wees snel, want de schaduw kan 
zomaar veranderen of verdwijnen. 

Heb je de vorm van de schaduw omgetrokken? Dan is het nu 
tijd om Pietje tevoorschijn te laten komen! Teken maar eens 
pootjes, oren en misschien wel een staart aan de gekke scha-
duw vorm. Knip dan de vorm uit en teken of plak er oogjes in. 

Tadaa! Daar ben ik dan, Pietje! Aangenaam!



Het dier zonder schaduw – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van de fijne motoriek
Met deze opdracht wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gesti-
muleerd. Kinderen tussen de 3 en 4 jaar ontwikkelen op deze leeftijd het 
tekenen van eenvoudige mens figuren en het uitknippen van vormen. 
Vanaf 3,5 jaar leert je kind ook om details te tekenen zoals handen en 
snorharen.  

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van de fijne motoriek?
Door kleine objecten op te pakken en te plaatsen stimuleren kinderen de 
fijne motoriek. Met het tekenen oefenen zij de schrijfbeweging en tegelij-
kertijd het juist vasthouden van een pen, potlood of stift. Door vormen 
over te trekken oefent je kind met het maken van vloeiendere bewegin-
gen. Op deze leeftijd leert je kind te lijmen, maar heeft nog hulp nodig 
bij kleine oppervlaktes en het precies aanbrengen.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Laat in huis een paar voorbeelden van schaduwen zien. 
- Zijn poten, oren en een staart nog te lastig om uit te knippen, focus 
dan alleen op de vorm en laat de details zitten. 
- Is knippen nog te lastig, kan je kind proberen te de vorm uit te scheu-
ren.
- Bij een ingewikkelde vorm kan je de focus alleen op het tekenen leggen 
en je kind het fantasiedier verder laten uitwerken met bijvoorbeeld het 
inkleuren van de vacht en snorharen. 
- Wanneer een kind iets wil, is dat een magische drive. Ontneem deze 
drive niet door te zeggen dat het nog te moeilijk is. Zorg dat je kind het 
gevoel heeft dat hij of zij bekwaam is en d.m.v. inzet nog bekwamer kan 
worden.
- Werk bij voorkeur met plakoogjes, deze zijn klein om op te pakken, 
wat de fijne motoriek stimuleert, daarnaast leren zij hiermee voorwer-
pen nauwkeurig te plaatsen. 
- Geen plakoogjes in huis? Teken ze dan op papier en knip ze uit. Ge-
bruik om de oogjes op te plakken een lijmstift of lijm met kwastje, het is 
nog lastig voor deze leeftijd om de lijm goed te verdelen.

Variatie op de opdracht
Als variatie op deze opdracht kan je in plaats van schaduw te zoeken ook 
kleine voorwerpjes zoals beeldjes, speelgoedpoppetjes en schaakstuk-
ken in huis zoeken. Deze kunnen dan voor het raam of voor een lamp 
geplaatst worden, zodat de objecten een schaduw geven op de onder-
grond. Plaats dan een vel papier op deze ondergrond, zodat de schadu-
wen overgetrokken kunnen worden. Je kind kan deze kleine voorwerpen 
zelf plaatsen en draaien voor de beste schaduw en stimuleert hiermee de 
fijne motoriek. Om de fijne motoriek extra te stimuleren kan je je kind 
ook met een pincet de kleine oogjes laten oppakken en plaatsen in de 
vorm van het dier.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de fijne motoriek, 
maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: fantasie, het pro-
bleemoplossend vermogen en de concentratie.
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Creatieve opdracht: 
Het schaduw schilderij!

Pak een groot wit vel papier en ga 
buiten in de zon staan. Leg het vel 
op de grond en plaats onderaan het 
schilderij allerlei spullen. Bijvoor-
beeld een plant, een gieter, knuffels 
of bloemen. Denk ook aan voorwer-
pen die deels licht doorlaten, zoals 
een vergiet. Let op dat de zon op de 
juiste manier tegen de voorwerpen 
aan schijnt, waardoor de voorwer-
pen een mooie schaduw geven op 
het vel papier. Schuif wat met de 
voorwerpen tot dat jullie tevreden 
zijn over de schaduw vorm die ont-
staat op het vel papier. Maak er dan 
van bovenaf een foto van. Eventueel 
kan je ook deze schaduwvorm om-
trekken en inkleuren met verf, om er 
een echt schilderij van te maken.

Schaduw angst 
Een schaduw kan eng en spannend zijn. Vooral als deze       
’s avonds in de kamer van je kind ontstaat wanneer er alleen 
nog een zacht nachtlampje brandt. Jonge kinderen weten 
vaak het verschil nog niet tussen wat echt is en wat fantasie 
is. Zo kan de donkere vorm van een schaduw bijvoorbeeld 
op draken en monsters lijken. 

Maar een schaduw is eigenlijk net als een wolk en je kan er 
van alles in zien, ook hele leuke, mooie en grappige dingen. 
Het enige wat je nodig hebt is een beetje fantasie.

Stel je kind de volgende vragen:
Raak de schaduw eens aan, voel je iets?
Ruik eens aan de schaduw, ruik je iets?
Luister eens aan de schaduw, hoor je iets?

De opdracht: Ik en mijn schaduwvriendje!
Alles kan een schaduw hebben als het licht erop schijnt, ook 
jij! Ga maar eens buiten in de zon staan en kijk naar de grond. 
Zie je die donkere vorm? Dat is jouw schaduw. Zwaai maar 
eens! Zwaait je schaduw terug? Dan heb jij een schaduw-
vriendje! Wat superleuk!

Creatieve tip: 
Plak vrolijke oogjes op alle ‘enge’ schaduwen in de kinderka-
mer. En tel daarna hoeveel schaduwvriendjes er in de kamer 
zijn. 24



De spreuk van de heks
De heks heeft zojuist een toverspreuk uitgesproken. 

‘Rikkerdie Rakkerdie Rikkers, de vloer zit nu vol kikkers!’ 

Oohnee over een paar minuten zit de vloer vol met sprin-
gende en kwakende kikkers! Hoe komen jullie nu aan de 
overkant zonder een slijmerige kikker aan te raken?

De opdracht
Verzamel spullen in huis om een brug te maken van de ene 
kant naar de andere kant van de kamer. Help je moeder, vader, 
zusje, broertje of knuffel ook mee naar de overkant. 

Let op: je moet wel kunnen staan op de spullen die je pakt. 
Denk aan velletjes papier, kledingstukken, kranten of kussens.

Je hebt een paar minuten voordat de spreuk werkt, dus hup 
hup verzamel de spullen.

Is het je gelukt om samen veilig aan de overkant te komen? 

Tadaa! Dan is de spreuk verbroken!
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De spreuk van de heks – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van de grove motoriek
Met deze opdracht wordt de ontwikkeling van de grove motoriek gesti-
muleerd. Kinderen tussen de 3 en 4 jaar ontwikkelen op deze leeftijd het 
vermogen om 2,5 meter over een ‘balk’ van 7,5 cm te kunnen lopen. Zij 
zetten 1 voet voor en trekken de andere bij. Zij vinden het leuk om over 
muurtjes en boomstammen te lopen en kunnen dit zonder zich vast te 
houden. Ook leert je kind vanaf 3,5 jaar om te knielen en zonder handen 
weer op te staan. En kan het bewegingen nadoen die worden voorge-
daan.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van de grove 
motoriek?
Door voorwerpen op de grond te leggen en van de grond op te rapen zal 
je kind automatisch knielen, ook leert het doordat het al een voorwerp 
draagt zonder handen op te staan. En door over deze smalle ‘brug’ te lo-
pen van verschillende ondergronden met kleine hoogteverschillen zal je 
kind beter leren zijn of haar evenwicht te bewaren. Doordat je als ouder 
voordoet hoe het bouwen van de brug in z’n werk gaat leert je kind deze 
bewegingen te kopiëren en eigen te maken.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Laat je kind eerst zelf spullen zoeken waar het op kan staan, grijp in en 
help waar nodig.
- Doe de handeling eerst voor: leg bijvoorbeeld een papiertje op de 
grond en ga erop staan, leg weer een papiertje neer ga vervolgens daarop 
staan.
- Om het spel extra spannend te maken kan je je kind vertellen dat als er 
gaten in de brug zitten, deze gedicht moeten worden, omdat hij/zij hier 
zogenaamd doorheen kan vallen of dat er kikkers door de gaten naar 
boven kunnen springen.
- Laat je kind gebruik maken van verschillende materialen om de brug te 
bouwen en laat hem of haar bij voorkeur hier met blote voeten overheen 
lopen. Op deze manier leert je kind tegelijkertijd kennis te maken met 
het gevoel van deze verschillende ondergronden.

- Je kan je kind ook meer invloed geven in het spel, door te vragen wat 
er gebeurt als hij of zij toch op een kikker stapt. Dit zorgt ervoor dat je 
de fantasie en de creativiteit van je kind nog meer stimuleert. Ook zor-
gen deze zelfverzonnen spelregels voor autonomie, dit is belangrijk voor 
de intrinsieke motivatie van je kind.

Variatie op de opdracht
Als variatie kan je je kind de opdracht op 1 been laten doen, op deze 
leeftijd kan je kind ongeveer 5 keer springen op 1 been. Wissel daarna 
van been. Of springend met beide benen van vel naar vel, je kind kan dit 
ongeveer 10 keer achter elkaar. Let wel op met gladde vloeren. 

Om de opdracht moeilijker te maken kan je de brug onderweg ook 
afbouwen, laat je kind dan steeds met 3 of 4 spullen werken die de brug 
vormen, bijvoorbeeld vellen papier. Op een vel staat het kind, het vel 
erachter ligt de knuffel, een nieuw vel legt hij/zij voor zich uit en het ach-
terste vel pakt hij/zij weer om de brug weer veder te bouwen en daarmee 
dus ook de brug af te bouwen.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de grove moto-
riek, maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: fantasie, het 
probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en de concentratie.
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De verdrietige Sultan

De Sultan is verdrietig, al zijn edelstenen zijn gestolen. 
Hij had hele mooie glinsterende paarse, groene, blauwe 
en rode. Hij heeft nu alleen nog een mooie grote op zijn       
tulband, die is niet gestolen. 

Hoe zie je dat de Sultan verdrietig is?
Ben jij zelf wel eens verdrietig?
Wanneer was je voor het laatst verdrietig? 

En papa of mama? 
Is die ook wel eens verdrietig?

De opdracht
Kan jij nieuwe edelstenen zoeken voor de Sultan? Buiten lig-
gen vast veel mooie steentjes, klein en groot, hoekig en rond. 
Schilder ze maar in de allermooiste kleuren. Ben je klaar? Leg 
ze dan maar op een schaaltje in huis voor het raam. Dan kan 
de Sultan op zijn vliegende tapijt langs vliegen en de stenen 
bewonderen. 

En misschien, heel misschien.. neemt hij ze op een nacht wel 
mee. 

Tadaa! Dan is de sultan weer blij en gelukkig! Dankjewel!
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De verdrietige Sultan – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van de emotionele expressie
Met deze opdracht wordt de ontwikkeling van de emotionele expressie 
gestimuleerd. Kinderen tussen de 3 en 4 jaar ontwikkelen op deze leef-
tijd dat zij zich langzaam steeds meer in te kunnen leven in anderen. Zij 
leren om gevoelens van zichzelf en anderen te herkennen. 
Je kind ontwikkelt rond deze leeftijd zijn of haar identiteit en komt er 
achter dat andere mensen ook gevoelens en gedachtes hebben, anders 
dan die van hen zelf. 
Op deze leeftijd worden driftbuien minder en voorspelbaarder, dit komt 
omdat je kind meer zelfbeheersing ontwikkelt. Je kind is van tevoren 
vaak humeurig, daarna verdrietig en vol spijt. Het wil dan getroost 
worden. Kinderen hebben dezelfde gevoelens als volwassenen, maar 
begrijpen deze nog niet altijd en kunnen hier nog niet goed over praten 
en vinden het ook nog lastig om deze gevoelens uit te drukken.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van emotionele ex-
pressie?
Om het proces van inlevingsvermogen te stimuleren kun je op gevoelens 
van andere wijzen en erover praten. Ook is het belangrijk betrokkenheid 
te tonen, dit kan door middel van vragen stellen. Je kind leert van kijken 
naar volwassenen, als ouder dien je dus het goede voorbeeld te geven. 
Kinderen die zich emotioneel goed ontwikkelen, kunnen zich als ze wat 
groter worden goed inleven in anderen en daardoor goed met anderen 
samenwerken.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Laat je kind eerst zelf proberen de vragen te beantwoorden, help je 
kind vervolgens zijn of haar gevoelens te verwoorden. 
- Als ouders is het belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft hoe je om 
moet gaan met je gevoelens, daarnaast is het belangrijk dat je je kind laat 
zien dat je open hierover kan praten.
- Op deze leeftijd is je kind erg gevoelig voor complimenten en kritiek. 
Complimenteer je kind, laat merken dat hij of zij het goed heeft gedaan, 
door positief te reageren. 

- Na een paar dagen kan je de steentjes weghalen en een bedankbriefje 
van de Sultan achterlaten. Eventueel kan de Sultan ook een bedankbrief-
je achterlaten en vertellen dat de edelstenen weer zijn gevonden, waar-
door je kind zijn of haar eigen steentjes mag houden.

Variatie op de opdracht
Als variatie op deze opdracht kan je gebruik maken van andere emo-
ties. Tijdschriften staan vol met illustraties, knip een paar illustraties uit 
waarin duidelijke emoties zichtbaar zijn. Ga met je kind zitten en stel 
vragen over het gevoel van de persoon of het dier op de afbeelding. Ver-
tel beide over wanneer jullie je ook zo hebben gevoeld. Bedenk daarna 
samen wat je voor dit karakter kan maken. Is het dier bijvoorbeeld ver-
liefd, maar nog alleen, teken dan een dierenvriendje en plak het plaatje 
ernaast. Misschien is het meisje in de afbeelding erg blij en hebben jullie 
bedacht dat ze blij was omdat ze een bepaald cadeautje kreeg. Teken 
of knutsel dit dan. Kijkt de persoon boos omdat het regent? Maak dan 
bijvoorbeeld een mooi envelop en stuur hem naar de zon de post. Even-
tueel kan je alle illustraties van emoties en tekeningen met oplossingen 
van je kind verzamelen in een gevoelboekje. Als je kind dan moeite heeft 
met zijn of haar emotie te uiten, pak je dit boekje erbij en kan je kind 
aanwijzen hoe het zich voelt.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de emotionele 
expressie, maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: fantasie, 
de fijne motoriek, sociale vaardigheden en de taalontwikkeling.



De magische fee
De magische fee heeft jullie hulp nodig. Haar lievelings-
knuffel is gevangen genomen door de boze koning. De 
knuffel zit in een hoge toren opgesloten. De fee kan met 
haar toverstaf jullie superkrachten geven, om zo de knuffel 
te bevrijden. Kunnen jullie haar helpen?

De opdracht
Kunnen jullie samen de slechterik verslaan? Kies een knuffel 
die gevangen zit in de hoge toren van de boze koning. Samen 
met je vriendje of vriendinnetje ga je de knuffel bevrijden.  
Luister goed naar elkaar en kies beide een andere superkracht, 
om een sterk team te zijn. Welke superkracht kies jij? Kan je 
vliegen, toveren of veranderen in een dier? Ben je extra sterk, 
groot, klein of onzichtbaar? Misschien kan je heel hoog sprin-
gen, alle talen spreken of praten met dieren?

Hebben jullie een superkracht gekozen? Dan mogen jullie 
voor elkaar iets uit de verkleedkist pakken wat goed past bij 
jullie superkracht. Wanneer jullie er uit zien als echte super-
helden, dan mogen jullie om de beurt bedenken wat je gaat 
doen om de knuffel te redden en hoe het verhaal verder gaat. 
Luister goed naar elkaar en werk samen om de knuffel met 
jullie superkrachten te bevrijden.
Is het gelukt om de knuffel van de magische fee te redden?

Tadaa! De knuffel is weer vrij en de magische fee superblij!



De magische fee – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van de sociale vaardigheden
Vanaf 3 jaar kan je kind zelfstandig spelen, wil het eigen keuzes maken 
en leert het om samen te spelen en te delen. Je kind kan beter luisteren 
en leert zichzelf te onderscheiden. Op deze leeftijd doet je kind na wat 
andere kinderen en volwassenen zeggen en doen. Ook speelt het ‘sociale’ 
doen-alsof-spelletjes met andere kinderen. Er ontstaan echte vriend-
schappen, hoewel deze nog van korte duur kunnen zijn. Je kind zal leren 
aangeven wat het wil spelen en in kunnen gaan op de wensen van andere 
kinderen.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van de sociale vaardig-
heden?
Door de kinderen om de beurt te laten vertellen worden de kinderen 
gestimuleerd om naar elkaar te luisteren. Mede doordat ze niet dezelfde 
krachten mogen benoemen en elkaar moeten aanvullen. Ook moeten ze 
goed naar elkaar luisteren om voor elkaar een geschikte outfit te zoeken. 
Tijdens het doen-alsof-spelletje moeten zij ook goed samenwerken om 
de knuffel te bevrijden. Om de beurt verzinnen zij wat er gebeurd en 
voeren het samen uit, ze leren hierdoor aan te geven wat zij willen, maar 
ook te luisteren naar wat de ander wil.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Wikkel een takje om met draad en zeg dat dit de toverstaf van de fee 
is. Deze toverstaf kan als praatstokje dienen. Wie het stokje in de hand 
heeft is aan de beurt om over zijn/haar superkrachten te vertellen of mag 
verzinnen hoe het verhaal verder gaat. Op deze manier is het duidelijk 
wie er mag praten en wie er moet luisteren.
- Geef je kind gewone voorwerpen die d.m.v. fantasie allerlei functies 
kunnen bedienen in het verhaal. Een tafellaken kan bijvoorbeeld als een 
zeil van een schip dienen, een cape, een jurk, een eiland of een hut.
- Wanneer een van de kinderen te bazig is en te veel de leiding neemt, 
wordt dan niet boos, maar stel een vraag aan het andere kind, waardoor 
deze automatisch de beurt krijgt om het verhaal verder te verzinnen.
- Wanneer er ruzie ontstaat over het verloop van het verhaal, herinner 

de kinderen er dan aan dat het belangrijk is dat ze hun superkrachten 
bundelen, omdat ze alleen samen de knuffel kunnen bevrijden.

Variatie op de opdracht
De knuffel kan elke keer dat de opdracht gespeeld wordt op een andere 
plek opgesloten zitten. Bijvoorbeeld in een kist, onder water, de kelder, 
het huis van de heks of een ruimteschip.
Als tussenstap, voordat de kinderen het spel gaan spelen, zou je met de 
kinderen ook een superhelden masker kunnen knutselen, dit masker 
kunnen zij dan telkens opnieuw gebruiken. In plaats van het verhaal na 
te spelen, kunnen de kinderen het verhaal ook uit tekenen of naschil-
deren. Je kan ze een groot vel of bijvoorbeeld een rol behang geven. Zo 
kunnen ze samen het verhaal steeds blijven aanvullen.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de sociale vaar-
digheden, maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: grove 
motoriek, fantasie, probleemoplossend vermogen, concentratie en de 
taalontwikkeling.
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De machine die alles kan 
uitvinden
Professor Slimmerik is een slimme uitvinder. Hij kan alles 
uitvinden. Voor elk probleem heeft hij een oplossing. Alles 
kan hij maken. Hij is zelfs zo slim dat hij een machine heeft 
uitgevonden die zelf ALLES kan uitvinden. Je gooit je pro-
bleem of wens in de machine en de uitvinding komt er aan 
de onderkant via de lopende band weer uit.

De opdracht
Kan jij zoveel mogelijk uitvindingen bedenken die de machine 
kan maken? Wat is er allemaal in de machine te zien? En wat 
denk je dat er allemaal uit de machine komt? Benoem alles 
wat in je op komt. Hoeveel uitvindingen kan jij bedenken?

Wanneer je alle uitvindingen hebt benoemd die je maar kan 
bedenken, is het tijd om zelf een machine te maken. Wat zou 
jij willen uitvinden? Heb jij een grote wens? Of misschien 
een probleem? Kan jij je eigen machine tekenen, die dit kan 
uitvinden? Hoe ziet jouw machine er uit? En wat kan jouw     
machine maken?
 
Is het gelukt? Heb jij zelf een machine gemaakt? 

Tadaa! Dan ben jij nu zelf een super slimme uitvinder!
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De machine die alles kan uitvinden – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van de fantasie
Vanaf 3 jaar wordt de fantasie van je kind groter. Tijdens het voorlezen 
bekijkt je kind geïnteresseerd de afbeeldingen in het boek en bedenkt 
er zelf nog van alles bij. Ook het spel wordt steeds uitgebreider, je kind 
verzint steeds nieuwe dingen met hetzelfde speelgoed en kan zichzelf 
beter vermaken. Kinderen laten op deze leeftijd het nadoen van de wer-
kelijkheid meer los en beseffen dat ze dingen kunnen verzinnen die in 
het echt niet kunnen.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van de fantasie?
Door je kind zo veel mogelijk antwoorden te laten verzinnen op de 
vraag: Wat zou de machine allemaal kunnen uitvinden? Stimuleer je het 
kind om verder te denken dan de 1e paar ideeën. Door de verschillen-
de onderdelen van de machine kan je kind op ideeën komen en zo zelf 
nieuwe associaties leggen. Doordat je kind op deze leeftijd zelf aan-
vullingen op de machine verzint biedt dit de mogelijkheid om ook een 
eigen machine te ontwerpen.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Vraag aan je kind wat het allemaal in de machine ziet, zoals een vis, 
een regenboog en hartjes. Wat zouden hier voor uitvindingen uit kun-
nen komen.
- Vraag ook wat er uit de machine zou kunnen komen als je 2 elementen 
met elkaar combineert. Want wat zouden de wolken en de hartjes samen 
kunnen worden. Krijg je dan hartjesregen?
- Als je kind het moeilijk vindt om uitvindingen te verzinnen, vraag dan 
wat je kind zou wensen als hij of zij zoveel mocht wensen als hij of zij 
zou willen.
- Wanneer je kind een eigen machine wil tekenen, maar het nog las-
tig vindt, knip dan wat vormen uit (gekleurd)papier, zoals vierkanten, 
rondjes, driehoeken etc. en laat je kind deze vormen opplakken en met 
elkaar verbinden door strepen te zetten. Daarna kan je kind in elk vorm 
tekeningen maken. 

Variatie op de opdracht
Naast dat het kind een eigen machine kan tekenen, zou het ook zelf een 
machine met 3D materialen kunnen bouwen. Geef je kind wat wc-rollen 
en dozen en help de machine in elkaar te zetten. Vervolgens kan deze 
ook nog beschilderd worden.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de fantasie, maar 
met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: concentratie, problee-
moplossend vermogen, fijne motoriek en de taalontwikkeling.

De opdracht is      
gebaseerd op een 
test waarbij 
creativiteit kan 
worden gemeten. In 
deze test is het de 
bedoeling om zoveel 
mogelijk verschillen-
de functies te geven 
aan een cirkel. 

Op een vel staan 
meerdere cirkels, 
elke cirkel kan een 
andere invulling 
krijgen, bijvoorbeeld 
een pizza, een hoofd, 
een bal, een kussen 
of een wereldbol. 

Hoe meer variaties 
een kind kan verzin-
nen, hoe creatiever 
het is.

Benieuwd? Probeer 
het maar eens!
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Een huis voor muis 
Meneer muis is op zoek naar een huis. Hij wil graag ergens 
wonen, maar alle muizenhuisjes zijn al vol. Muis loopt 
met zijn koffer volgepropt en vol goede hoop door de grote 
mensen straten. ´Misschien kan ik hier wat vinden´ Denkt 
muis. Al deze huizen zijn zo groot en ik ben maar zo klein. 
Misschien is er ook wel een plekje voor mij?

De opdracht
Kan jij muis helpen met het vinden van een huis? Misschien 
zie je nog wel een plekje voor muis in jullie eigen huis? 

Knip muis uit en loop eens door het huis. Waar zie je een kier 
in de muur, een oude schoenendoos of een lege la?
Hoe groot is muis en past hij in het muizenhuis? 

Als je een plekje voor muis hebt gevonden, kan je samen met 
papa of mama de deurmat, bel en het naambordje uitknippen 
en dit bij zijn huisje plakken. 

Natuurlijk mag je ook zelf een muizendeurtje tekenen. 

Tadaa! Meneer heeft een huis. Dankjewel!
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Een huis voor muis – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen
Vanaf jonge leeftijd krijgen kinderen te maken met kleine probleempjes, 
zoals het delen van spullen of een lepel die valt. Vanaf 3 jaar wil je kind 
zelf meer keuzes maken en gaat het meer in interactie met anderen, 
waardoor het ook meer problemen zal tegenkomen. Wanneer zij deze 
kleine problemen zelf oplossen, vergroot dit hun eigenwaarde, zelfver-
trouwen en vindingrijkheid.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de ontwikkeling van het probleemop-
lossend vermogen?
Door je kind na te laten denken over het probleem van de muis zal het 
kind de muis willen helpen. Door de specifieke hulpvraag van de muis 
zal je kind actief in huis op zoek gaan naar mogelijke plekken voor de 
muis om te wonen, ook al zijn dit oorspronkelijk geen huizen. Je kind 
leert verder te kijken dan het gebruikelijke idee van een huis. Doordat 
het kind meerdere plekken in huis zal vinden waar muis past, zal het 
uiteindelijk ook een keuze moeten maken. Vervolgens brengt dit weer 
nieuwe kleine probleempjes met zich mee, want hoe en waar worden de 
deurmat, bel etc. geplakt?

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Probeer je kind zelf plekken in huis te laten zoek en het proces niet te 
beïnvloeden.
- Wanneer je kind geen goede plekken voor de muis kan vinden, stel dan 
vragen als: Hoe groot is muis? Waar past muis allemaal in? Als jij muis 
was, waar zou jij dan willen wonen? Waar zou muis zich goed kunnen 
verstoppen hier in huis? Wat zou een mooi plekje voor muis zijn? En 
waar voelt muis zich thuis, denk je?
- Print muis uit en stop het plaatje in je portemonnee. Op deze manier 
kan je kind overal huisjes voor muis zoeken en heb je op deze manier 
altijd een makkelijk spelletje bij de hand.
- Gebruik deze opdracht om het gesprek aan te knopen met je kind over 
het thuisgevoel.
Je kan je kind hierbij de vraag stellen: Wat maakt een huis een thuis. 

Wanneer voel jij je thuis? Wat is: je thuis voelen? En wat heb jij nodig 
om je thuis te voelen? Deze vragen kunnen je kind ook inspireren om 
nog meer huisjes voor muis te vinden.

Variatie op de opdracht
Als variatie zou de opdracht ook buiten uitgevoerd kunnen worden, op 
straat, in het park of bos, overal zijn plekjes te vinden waar een muis zou 
kunnen wonen. Daarnaast zou het spel uitgevoerd kunnen worden op 
andere locaties, wanneer het kind zich verveelt, maar stil moet zijn. Je 
kan dan de opdracht aan het kind geven om stiekem rond te kijken naar 
huisjes voor muis. Een andere mogelijkheid is om je kind zelf een huis 
voor muis te laten knutselen. Dit kan al met een simpele doos, wc-rol 
of papieren zakje. Ook is het dan mogelijk de binnenkant van het huis 
vorm te geven, met bijvoorbeeld tekeningen of plaatjes uit tijdschriften, 
om het voor muis een echt thuis te maken.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van het probleemop-
lossend vermogen, maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: 
grove en fijne motoriek, fantasie en de sociale vaardigheden.



De slimme spion en het 
dierenfeest
Elke dag komen de dieren uit de buurt bij elkaar. De hond, 
de kip, de kat, de muis, de vogel, het konijn, de schildpad 
en zelfs de giraffe. Alle dieren verzamelen in het bos. Wan-
neer de baasjes niet thuis zijn en de mens niet kijkt, gaan 
ze er snel vandoor. Ze houden een feestje met elkaar. Want 
met zoveel dieren, is er altijd wel iemand jarig. 

De opdracht
Kan jij tellen op welke dag de meeste dieren naar het feest 
gaan? Kijk maar eens uit het raam, als een echte spion. Alle 
dieren zijn verdacht, ook de vlinders, lieveheersbeestjes, de 
duif en je eigen huisdier. Pak een vel papier en vouw het 2x 
doormidden, waardoor je 4 vakjes hebt. Elk vakje is een dag, 
waarop je de dieren in de gaten gaat houden. Bovenaan het 
vakje zet papa of mama de dag en tekent ook een lege vlag-
genlijn in elk vakje.

Zet een wekker op het aantal minuten van je eigen leeftijd. 
Dus ben je 3, dan zet je de wekker op 3 minuten. In deze tijd 
ga je heel aandachtig naar buiten kijken. Voor elk dier dat je 
ziet teken je een vlaggetje aan de vlaggenlijn. Het vlaggetje 
heeft de vorm van een driehoek. Na 4 dagen tel je aan welke 
vlaggenlijn de meeste vlaggen hangen.
 
Tadaa! Die dag zijn de meeste dieren naar het feest gegaan!



De slimme spion en het dierenfeest – uitleg ontwikkeling

Kenmerken van de concentratie ontwikkeling
Kinderen van 3 tot 4 jaar kunnen zich, wanneer zij vrij spelen, tot wel 
een half uur bezighouden met één ding. Wanneer je kind een taak of op-
dracht krijgt is dat echter slechts 3 tot 4 minuten. Opdrachten voor deze 
groep moeten dus klein zijn en goed opgedeeld worden in behapbare 
stukjes. Ook kan je kind op deze leeftijd zijn of haar spel onderbreken 
om een vraag te beantwoorden en vervolgens het spel weer oppakken.

Hoe deze opdracht bijdraagt aan de concentratie ontwikkeling
Door je kind met een duidelijk doel een aantal minuten naar buiten te 
laten kijken, wordt het kind aangemoedigd om geconcentreerd dieren 
te zoeken tot de wekker gaat. De opdracht zelf is opgedeeld in kleine 
handelingen, waardoor je kind de concentratie erbij kan houden. Je kind 
leert zijn of haar spel te onderbreken, door wanneer het een dier ziet, 
een vlaggetje te tekenen en daarna zijn of haar spionnenwerk weer op te 
pakken.

Tips bij het uitvoeren van de opdracht
- Onthoud: alles is verdacht, stimuleer je kind hier ook in. Vraag bij-
voorbeeld: Hoe zou die kat uit huis ontsnapt zijn? Of is dat dezelfde 
hond als gister? Gaat die alweer naar het feestje?
- Hoe enthousiaster je als ouders meedoet, hoe langer het kind de op-
dracht zal willen uitvoeren.
- Om de opdracht uit te breiden kan je je kind de vlaggetjes ook in laten 
kleuren of er zelfs dieren bij laten tekenen.
- Eventueel kan je je kind een verrekijker geven of een totale spionnen 
outfit aantrekken om de opdracht nog spannender te maken.

Variatie op de opdracht
Als variatie kan je je kind ook naar buiten laten kijken met de opdracht 
om op te letten of iemand iets verdachts doet. Je kind kan het buiten 
dan goed in de gaten houden. Wanneer je kind iets verdachts ziet, zoals 
iemand die iets in de prullenbak gooit, of een persoon die belt, een vogel 
die achter een andere vogel aan vliegt of twee honden die naar elkaar 

blaffen, dan kan je kind daar zijn of haar eigen verhaal bij verzinnen en 
er eventueel een tekening bij maken. Jullie zouden samen een dagboekje 
bij kunnen houden van alle verdachte dingen en verhalen in jullie straat. 
Natuurlijk hoeft deze opdracht niet alleen van achter een raam uitge-
voerd te worden, maar is deze opdracht overal toe te passen, zoals in het 
ov of de rij bij de supermarkt.

Overige ontwikkelpunten bij deze opdracht
Bij deze opdracht ligt de focus op de ontwikkeling van de concentratie, 
maar met deze opdracht stimuleer je tegelijkertijd de: fijne motoriek, 
fantasie en het probleemoplossend vermogen.
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Als laatste nog een tip! 
Bewaar alle illustraties in een groot plak boek en kijk hier af en toe 
samen doorheen. Op deze manier toon je waardering voor de crea-
tiviteit van je kind het stimuleer je hem of haar om hier mee door te 
gaan. Laat je kind vertellen wat het allemaal gemaakt heeft en compli-
menteer je kind op wat het geknipt en getekend heeft. 

Ook kunnen jullie samen het proces bekijken, want zo kan het bij-
voorbeeld zijn dat je kind steeds beter wordt in het tekenen van 
gezichten, doordat je kind ook meer oefent met het tekenen. Benoem 
dit dan ook, want het geven van complimenten waar je kind ook 
daadwerkelijk invloed op heeft, bevordert de growth mindset.

Ik vind het superleuk als je laat 
weten wat je van het e-book 
vond. Deel vooral leuke foto’s, 
video’s en resultaten van de 

opdrachten. Je kan mij taggen op 
social-media! 

Heel erg bedankt!

maria_lies
www.maria-lies.com
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