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Inleiding

Dit boek gaat over spullen. Spullen die je gebruikt tijdens het 

spelen, thuis, op de groep of in de klas. Het gaat over andere 

spullen dan je misschien gewend bent. Je koopt ze niet altijd bij de 

leermiddelenuitgever of de speelgoedfabrikant. Aan de spullen 

en de activiteiten die je ermee kunt doen, genoemd in dit boek, 

ligt een aantal ideeën ten grondslag. Ideeën over creativiteit, 

inclusiviteit en duurzaamheid. In dit hoofdstuk wordt duidelijk 

hoe wij hiernaar kijken. Deze begrippen vormen namelijk belang-

rijke onderleggers voor de praktijken die wij gekozen hebben.

De 21e eeuw vraagt veel. Veel van de mens en van de planeet. We hebben te 

maken met ‘wicked problems’, complexe en taaie wereldse kwesties. Dit heeft 

alles te maken met de globalisering van de wereld, de komst van het internet 

eind vorige eeuw en vele andere technologische ontwikkelingen. Ontwikkelin-

gen die aan de ene kant ons leven gemakkelijker moeten maken maar aan de 

andere kant ook vaak zorgen voor een groot aantal ingewikkelde vraagstukken. 

Deze complexiteit komt voort uit de omstandigheid dat er veel verschillende 

mensen bij betrokken zijn. Daardoor is er sprake van verschillende belangen en 

opvattingen en elkaar soms tegensprekende informatie. Voeg hieraan toe dat 

de (technologische) ontwikkelingen met een sneltreinvaart doorgaan en je zult 

zien dat wij iedere dag een stukje van een werelds probleem oplossen maar 

tegelijkertijd ook weer opwerpen. Hier moeten wij onze kinderen dus op voor-

bereiden. 

Wat hebben de volwassenen van de toekomst nodig om aan onze complexe 

maatschappij te kunnen deelnemen? Een deel van het antwoord is naar ons 

idee dat we hen moeten stimuleren tot creatief denken en dat we ze moeten 

leren om te creëren en onderzoek te doen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 

kinderen leren dat je niet alleen op de wereld bent. Dat het verhaal gaat over 

‘wij’. Dat je leert samenwerken met elkaar, elkaar leert waarderen om wat de 
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ander kan, doet of denkt en dat je je rol leert innemen in het geheel. En daarbij 

hoort natuurlijk dat je de ander ruimte geeft om zijn rol met de daarbij horende 

verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wat je ook zult zien in de voorbeel-

den in dit boek is dat we afwegingen maken met betrekking tot de duurzaam-

heid van de spullen die wij gebruiken. Vaak kiezen we voor tweedehands 

spullen en kosteloos materiaal. Maar niet altijd. Voorop staat namelijk altijd de 

vraag: ‘Welk doel dient dit materiaal?’ Soms kies je dus voor duurzaam, stevig 

en weinig aan slijtage onderhevig. Maar in creatieve processen is het soms juist 

goed om materiaal te kiezen dat je eenmalig gebruikt omdat dit past in een 

creatief maakproces. Hierbij kun je natuurlijk wel altijd kijken naar de impact 

die deze spullen hebben op onze wereld en het milieu.

Creatieve manieren

Bij creativiteit denken wij dikwijls aan kunst, iets nieuws maken, iets creëren 

of het oplossen van een kwestie op een ‘creatieve manier’. Wat bedoelen wij 

met creatieve manieren? Hebben wij daarbij direct hetzelfde voor ogen als jij? 

Vast niet. Betekenis geven aan zo’n begrip is een gezamenlijk proces waarin 

verschillende ervaringen en interpretaties een rol spelen. Daarbij zien wij jonge 

mensen, kinderen, vaak dezelfde dingen doen die wij ook gedaan hebben toen 

wij nog ‘jong’ waren. Betekent dit dan dat deze kinderen niet creatief zijn? Dat 

zij niet creatief kunnen denken? Nee, het laat zien dat zij allemaal mee willen 

doen aan een wereld die er al is. En het laat zien dat mensen deze ontdekkingen 

soms op eenzelfde manier doen en ook heel vaak op een andere manier. Dat 

we zaken net iets anders aanpakken dan andere mensen; we ontdekken onze 

eigen manieren. Voordat we hier nog meer betekenis aan gaan geven is het tijd 

voor een definitie: wat verstaan wij onder creativiteit? 

Creativiteit is een houding om met behulp van bestaande materialen 

en ideeen dingen te maken, met handen en denkkracht, die voor ons 

nieuw en waardevol zijn.
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Creativiteit is een open-ended proces. Het is een proces waarbij verschillende 

handelingsmogelijkheden tot stand kunnen komen. Een interactief proces 

waarin handelingen zich herhalen en juist in die herhaling vindt de verdie-

ping plaats. Creativiteit vraagt om een integratie van divergent en convergent 

denken. 

•  Bij divergent denken gaat het om het bedenken van nieuwe ideeën, het 

zoeken naar alternatieven en het komen tot oplossingen. 

•  Convergent denken gaat over het maken van keuzes, het behouden van de 

focus op wat je doet en reflecteren op het proces. 

Creatief denken vraagt dus om flink wat kennis en vaardigheden. Je moet 

originele ideeën kunnen bedenken en deze durven uitspreken. Hierbij is een 

bepaalde vlotheid van belang, dus het kunnen bedenken van verschillende 

ideeën binnen een bepaalde tijd. Samenwerking met andere mensen is belang-

rijk op school en in je werkzame leven, het kunnen uitleggen van jouw idee aan 

een ander speelt hierbij een rol. Maar ook een behoorlijke mate van flexibili-

teit is vereist, hoe snel kun je van plan veranderen? Tel daarbij op dat je de com-

plexiteit van het geheel moet kunnen blijven zien: dus zicht houden op details 

en daarbij patronen kunnen ontdekken. Tot slot het belangrijkste element van 

creativiteit of creatief zijn: durven. Al deze elementen laten zien dat creativiteit 

ingewikkeld is. Creativiteit op zichzelf is dus niet te leren, het is een houding 

die je ontwikkelt. De verschillende elementen ervan verdiepen zich natuurlijk 

wel door betekenisvolle leerprocessen. En daarvoor moeten kinderen spelen, 

heel veel spelen. In de spelverhalen van kinderen ligt de sleutel tot het stimu-

leren van creativiteit. En in hun spelverhalen krijgen spullen een plek. Spullen 

worden gebruikt, er wordt over gesproken en er komen kwesties naar voren die 

vragen om een creatief proces van onderzoek doen en maken.



12 Het spullenboek

Iedereen doet mee!

Wat wij willen is dat er voor elk kind op de wereld een plek is en dus ook in 

de spelverhalen in de groep. Het gaat hier om inclusiviteit. Kinderen moeten 

zich kunnen herkennen in de spullen en de spelverhalen in de groep. Tege-

lijkertijd zijn een rijke speelleeromgeving en uitnodigende nieuwe spelver-

halen nodig om de wereld te vergroten. Bij de keuze van spullen starten wij 

dus bij de concrete leefwereld van de kinderen in onze groep. Wat komen de 

kinderen tegen in hun wereld? Door hierbij aan te sluiten zorgen we ervoor 

dat kinderen zich kunnen identificeren met hun omgeving. Ook ondersteunen 

wij inclusiviteit door ervoor te zorgen dat er spullen in de speelleeromgeving 

beschikbaar zijn waarmee alle kinderen uit de voeten kunnen. Er valt voor ieder 

kind iets te halen. In de keuze van de spullen kunnen we verschillen tussen 

kinderen honoreren en overbruggen. Vanuit dit idee zijn de voorbeelden dan 

ook gekozen. Je leest beschrijvingen van activiteiten waarbij wij uitgaan van 

een heterogene samenstelling van groepen kinderen. Want zoals Thé Lau zingt: 

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen” (Lau, 1990, track 2).

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een actueel en urgent speerpunt wereldwijd. De opwarming 

van de aarde en de verwoesting van bossen zijn twee voorbeelden van wicked 

problems. Problemen waar wij allemaal mee te maken hebben en ook allemaal 

een verantwoordelijkheid in hebben. Kinderen op een verantwoorde manier 

laten omgaan met hun omgeving is dus van groot belang. Zo leren wij kinderen 

bijvoorbeeld dat je afval in de vuilnisbak gooit en niet op straat of in de bosjes. 

Veel van wat wij kinderen leren, vertellen wij ze, maar uit onderzoek weten we 

dat kinderen ook veel leren door te kijken. Te kijken naar het gedrag van andere 

mensen en het effect ervan. Als dat effect in hun ogen positief is, zal de kans 

groot zijn dat zij hetzelfde gedrag gaan aannemen. Voorbeeldgedrag van ons is 

dus essentieel. Zo ook als het gaat om duurzaamheid. 
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‘Maak de speelleeromgeving zo interes-

sant, uitdagend, ondersteunend, inclusief en 

duurzaam mogelijk!’ Delen jullie je ervaringen 

voorzien van #hetspullenboek op de sociale 

media?

CHALLENGE:

Vraag jezelf dus een aantal dingen af bij het kiezen van spullen:

•  Waarvoor wil ik de spullen gebruiken? Gaan de materialen lang of kort 

gebruikt worden?

•  Is er een meer duurzaam alternatief op de markt?

•  Is nieuw bestellen echt noodzakelijk?

•  Kan ik het in een kringloopwinkel kopen?

•  Indien het langer gebruikt wordt: kan het materiaal tegen een stootje? 

•  Is het materiaal eventueel al in huis? (Vaak bestellen we dingen dubbel.)

•  Hoeveel heb ik nodig?

•  Kunnen we een onderdeel van iets als alternatief gebruiken?

Na het lezen van dit boek gaat er een aantal zaken veranderen. De kring-

loopwinkel, kasten en de zolder worden je nieuwe favoriete plekken om in te 

struinen naar interessant materiaal. En daarbij wordt de dag dat het grofvuil 

aan de straat wordt gezet je lievelingsdag. Natuurlijk is het ook nodig om 

nieuw materiaal aan te schaffen voor je groep, maar kies bewust!



16 Het spullenboek

Levineke van der Meer en Vivianne Francken

Dit hoofdstuk gaat over ‘loose parts’. Loose parts zijn losse 

onderdelen, voorwerpen, die je op oneindig veel manieren kunt 

gebruiken bij spel en onderzoek. Voorwerpen die betekenis 

krijgen in het spel van kinderen. Het zijn allerlei soorten voor-

werpen die je kunt bewegen, dragen, ordenen, van vorm kunt 

veranderen, waar je iets mee kunt maken, enzovoort. Vaak zien 

wij loose parts in groepen van jonge kinderen. Maar ook oudere 

kinderen maken er gebruik van. Wat gebeurt er precies wanneer 

kinderen toegang hebben tot dit soort spullen en hier ook mee 

mogen werken? In dit hoofdstuk nemen we je mee in een aantal 

mooie voorbeelden uit de praktijk die inspireren en kinderen 

aanzetten tot zelf op ontdekking gaan. En we bekijken wat het 

kinderen oplevert.

1.1

LOOSE  
PARTS

Loose parts zijn ‘losse dingen’ waarmee kinderen kunnen mani-

puleren, die ze kunnen verplaatsen en kunnen combineren op 

oneindig veel manieren. Kinderen kunnen dus hun volle verbeel-

dingskracht gebruiken en de dingen, de spullen, inzetten zoals 

deze passen in het spel dat gespeeld wordt. Deze losse dingen 

of spullen hebben een enorme aantrekkingskracht op kinderen. 

Meer dan eens hoor je mensen zeggen: Ze hebben voldoende 

speelgoed maar toch willen ze tijdens de verjaardag spelen met de 

lintjes en het inpakpapier.” Maar waarom vinden kinderen spelen met 

loose parts nu zo fijn? Het antwoord ligt verscholen in het feit dat deze spullen 

op verschillende manieren gebruikt kunnen worden en niet alleen op de manier 

waarvoor ze ‘gemaakt’ zijn. Landschapsarchitect Simon Nicholson schrijft hier 
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al over in 1971: “De mate van vindingrijkheid, creativiteit en ontdekkingen 

die een omgeving uitlokt, is afhankelijk van het aantal en het soort variabe-

len in die omgeving.” Oftewel, zorg ervoor dat kinderen toegang hebben tot 

voldoende spullen en materialen en daarbij de vrijheid krijgen om ze te ver-

plaatsen en ermee te manipuleren en te combineren.

1.2

PRAKTIJK-
VOORBEELDEN

1.2.1 (Strand)jutten: altijd en overal!

Vlak na de zomervakantie lopen leerkracht Kim en de kinderen 

van groep 1-2, Hannah, Jamila, Mexx, Jack, Joey en Eavy langs 

de vloedlijn op het strand op zoek naar schatten. Met blote 

voeten lopen zij door het zand en af en toe voelen zij even met 

hun tenen hoe koud de zee is. Tijdens deze wandeling vinden 

ze van alles. Schelpjes, steentjes, stukjes zeewier en kwallen. 

Naast deze schatten uit de zee vinden zij ook veel door mensen 

achtergelaten afval. Touw, plastic wasmiddelflessen, rubber handschoe-

nen en drijfhout. Op het eerste gezicht afval, maar daar denken de kinderen 

anders over. Het afval wordt gesorteerd in een emmer en er ontstaan twee 

categorieën: spullen die mee terug gaan naar de groep en spullen die zij direct 

weggooien in de afvalbak. Het criterium hierbij: is het schoon of kan 

het schoongemaakt worden en kunnen we er nog iets mee? Eenmaal 

op school aangekomen worden de vondsten bekeken, gesorteerd 

en tentoongesteld in een letterbak. Samen komen Kim en de 

kinderen erachter dat sommige 

schatten wel heel erg 

speciaal zijn en de 

eerste spelverhalen 

komen naar boven. 

Er is namelijk een 

gloeilamp gevonden. 

De lamp heeft een beetje 

een gekke vorm, hij is niet rond 


