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De waarde van spelen  
toelichting van Martin Valenkamp 
 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

spelen is plezier 

 kern van het spelen van kind en volwassene is het even uit de gewone dagelijkse 
werkelijkheid treden, en daar dan gewoon plezier aan beleven 

 plezier is het belangrijkste dat spellen en speelgoed de spelers biedt. Daarom ga je toch 
spelen?  

 plezier hebben bij het spelen geldt voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen. 
Speelgoed en spellen, dus spelen, geeft altijd plezier!  

 
spelen is leren 

 leren: ja, aan leren wordt veel waarde gehecht. Terecht, maar dan toch steeds met de 
nadruk op het verstandelijke, het cognitieve.  

 leren is veel meer dan verstand. Leren vraagt het hele lijf en alle zintuigen! Vooral als het 
om kinderen gaat 

 spelen, spellen en speelgoed bieden het kind een vorm van leren die méér is dan leren met 
het hoofd 

 Voorwaarde is: zorg er voor dat het spel en het speelgoed passend is bij de leeftijd (van 0 
t/m 99) 

 leren is geen opzet van het spel, maar al spelend leer je en zo helpt spel en speelgoed het 
kind bij diens ontwikkeling 

 
 
spelen is elkaar ontmoeten 

 spelen, spellen en speelgoed biedt de moderne, drukke altijd bezette mens en ook de 
kinderen met agenda’s, kansen om elkaar te ontmoeten: spelen kan natuurlijk met 
leeftijdsgenoten, maar ouders en grootouders: grijp uw kans en speel samen met uw 
kinderen en kleinkinderen!  
Zo blijft er contact en leren de generaties van en aan elkaar!  
 

 spelen kan je wel alleen maar lang niet met alles dat wordt aangeboden 

 ik heb kleinkinderen en vind het geweldig leuk (en voor mijzelf leerzaam als pedagoog) om 
met ze te spelen. Je geeft kinderen ook wat mee: gewoonten, tradities. Allemaal zaken die 
kinderen goed kunnen gebruiken voor hun ontwikkeling. En het is nog leuk ook!  
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