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Artikel  
Een overzicht van veel gebruikte basisontwikkelingsmaterialen en technieken voor het werken met jonge kinderen. 
 
Diverse pedagogen, zoals Fröbel en Montessori hebben in de afgelopen jaren hun materialen geïntroduceerd en nagelaten aan het onderwijs. 
Veel van deze materialen zijn gebleven en worden nog steeds volop gebruikt. De oorspronkelijke bedoeling is daarbij ook losgelaten en 
aangevuld met varianten op het gebruik en hedendaagse materialen. Ook zijn deze materialen verwerkt in apps. 
In dit artikel staat het basismateriaal van Fröbel en varianten daarop en enkele veel voorkomende technieken beschreven.  
 
Fröbel ontdekte door zijn observaties dat kinderen ook ‘iets’ wilden maken en dat ze dat ook geconcentreerd en precies konden doen.  
Vanuit zijn observaties deelde hij materialen in verschillende categorieën in. (Böttger, Langbein en Memelink, 2016) 

- Materialen van ruimtelijke objecten om mee te spelen, de kleine blokken, dat hij ‘hele en verdeelde lichamen’ noemde. Bijlage 2 laat 
een opbouw zien. Inmiddels zijn deze kleine blokken ook in groter formaat beschikbaar, de zogenaamde Haagse set.  

- Materialen om te werken met vlakken, zoals vouwbladen, vouwkartons, vlechtmatjes, weven met papieren stroken en mozaïek. Bijlage 
3 en 4 laten een opbouw zien.  

- Materialen om te werken met lijnen, zoals de stokjes en ringen.  
- Materialen om te werken met punten, zoals het borduren. Daarbij worden draden vanuit bepaalde punten met elkaar verbonden. de 

borduurkaart is van karton en stof. Bijlage  
 
De bijlagen van dit artikel geven een praktisch basis overzicht, vaak in een leerlijn, van de oorspronkelijke versies. Waar mogelijk is de bron 
vermeld. Iedere bijlage is voorzien van een beknopte uitleg gegeven van de herkomst en bedoeldingen voor gebruik. Ze sluiten aan bij de 
aanbodsdoelen op de diverse inhoudskaarten SLO (https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/) en helpen je een beeld te geven van de 
oorspronkelijke leerlijn. Je kunt er je voordeel mee doen om te differentiëren in je aanbod. Tevens biedt het je de mogelijkheid eens kritisch op 
je aanbod te reflecteren. Welke materialen zet je regelmatig in? Welke materialen zou je ook in kunnen zetten? 
 
De bijlagen worden kort aangegeven en vervolgens per bijlage als basisaanpak uitgebreider beschreven. Er is bewust voor de basis gekozen om 
zo de bron als leidraad te gebruiken. Er zijn enorm veel mogelijkheden en combinaties van deze basismaterialen en technieken in publicaties en 
online beschikbaar.  
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Bijlagen  
 
Bijlage 1: Basistechniekenlijst  (samengesteld uit diverse bronnen) 
Technieken dragen bij aan de ontwikkeling van de fijne motoriek.  De meest gebruikte technieken staan per onderdeel op een rij. Waar 
mogelijk zijn ze in een volgorde van experimenteren naar eenvoudig en complexer gebruik beschreven.  
 
Bijlage 2: Bouwen, de leerlijn in 7 stappen  (bron: A constructivist approach to block play in early childhood (Welhoussen & Kief, 2001).  
De 7 stappen van de groeilijn kan je helpen om het spel in de bouwhoek te observeren en gerichte impulsen en materialen aan te bieden.  Deze 
stappen zijn geen afbakeningen maar een doorgroeiende lijn Het tempo waarop deze stappen worden doorlopen is voor iedereen verschillend. 
(bewerking van https://kleutergewijs.com/2015/09/08/bouwen-hoe-leer-je-dat/).  
 
Bijlage 3: Vouwlijnen Fröbel (Bron: Materialen doen er toe: (2016)  Böttger, Langbein en Memelink. Coutinho).  
Deze vouwlijn laat de oorspronkelijke opbouw zien zoals Fröbel deze met zijn lichamen heeft bedoeld. Naast het vouwen van Fröbel met 
vierkante vouwbladen, bestaat ook de techniek van Origami. Hierbij worden ook ronde, ovale en rechthoekige vouwbladen gebruikt.  
 
Bijlage 4: Mozaïekfiguren, kralenplanken, kralen rijgen, vlechtmatten en vlechtrepen en stokjes en ringen  
Deze materialen worden gebruikt om composities, patronen te maken om bijvoorbeeld te versieren. Oorspronkelijk waren de basismaterialen 
mozaiekfiguren, vlechtmatten en kralen. Inmiddels zijn daar allerlei variaties van ontwikkeld. Mozaiekfiguren zijn bijvoorbeeld in het klein 
ontwikkeld door Fröbel en Klazien Smidt. Virginia Meester mozaïek bevat grote figuren die op de grond kunnen worden gelegd. Ander veel 
gebruikt compositiemateriaal is scope, strijkkralen, knopen, steentjes in verschillende kleuren en vormen, insteek/noppen mozaïek.  
Stokjes en ringen zijn ook compositiematerialen en bestaan uit stokjes van diverse lengtes en open en gesloten ringen van diverse groottes.  
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1. Basistechnieken lijst gangbare materialen.  Groep 1-3 
 

Verven  Tekenen  Klei  Scheuren  Knippen  
Experimenteren op A2, a3 
papier 

Experimenteren op A2 en a3 
papier met wasco 

Experimenteren met klei  Experimenteren met scheuren 
diverse papiersoorten 

Aanleren techniek schaar 

Met een dikke kwast  Met een opdracht  Balletjes  Scheuren van lange repen  
 

Korte knipjes inknippen 

Met een dunne kwast Met grijs potlood Slangen  Scheuren langs lijnen  
 

Reep doorknippen  

In een kleur Met 1 kleurpotlood  Met een opdracht  Scheuren van een hoek of 
cirkel, waarbij het papier wordt 
gedraaid. 

Voorgevormde hoek knippen 

Met meerdere kleuren  Met meerdere kleurpotloden  Uithollen, kuil in de klein 
maken  

Figuur opvullen Voorgevormde ronde vorm 
knippen  

Vrij verven  Symmetrische vorming Bevestigen losse onderdelen  Stukjes over elkaar heen leggen Knippen met opdracht  
Veren met een opdracht  Gebruik van de ruimte Uit een stuk boetseren  Stukjes tegen elkaar leggen Karton knippen 
Kleuren mengen  Vlakvulling Materialen divers: 

viltstift, pen, houtskool , 
bordkrijt, stoepkrijt 

Uit een stuk in opdracht  Eenvoudig figuur scheuren Stof knippen 

Tamponeren  Spiegelbeeld tekenen  Met reliëf op een tegel  Voorstelling scheuren  
Ecoline  Schrijfmotieven  Met gereedschappen, zoals 

spatels, deegroller, natte 
spons, knoflookpers, touw, 
kam, draaischijf 

Combinaties van papier en 
vormen 

 

Waterverf      
Druktechnieken en combinatie 
materialen als zand, draad, 
potloodslijpsel, wasco, spatten, 
sterke lijm,  

    

     
Plakken  Vouwen  Textiel     Overig  
Experimenteren kwast en 
plaksel 

Rechte vouw Aanleren techniek van rijgsteek 
borduren (stof en karton) 

  Experimenteren met 
mogelijkheden allerlei 
materialen  
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Technieken aanleren plakken Rechte kruis en diverse 
vouwsels 

Naar voorbeeld    Stempelen met diverse 
materialen  

Van stevige figuren   Schuine vouw Eigen keuze    Kosteloos materiaal/ Loose 
parts 

Van diverse soorten papier Van 
figuren op rechte lijnen  

Schuine kruis en diverse 
vouwsels en inknippen 

Pompons maken   Kosteloos materiaal Platte vlak  

Van figuren op gebogen lijnen 16 vierkantjes en diverse 
vouwsels en inknippen 

Weven   Kosteloos materiaal 
Driedimensionaal  

Diverse reeksen 16 vierkantjes en schuine kruis  vingerhaken   Papier mache  
Aanleren techniek lijm plakken Dubbele driehoek en diverse 

vouwsels 
Klosje breien   Combinaties van materialen en 

technieken, waaronder prikken 
Kosteloos materiaal Dubbele vierkant en diverse 

vouwsels 
Combinatie technieken  van 
borduren en textiel  

  

Stof en wol plakken Combinaties van vouwsels    
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2. Bouwen: de leerlijn in 7 stappen  
 

Stap 1: dragen van 
blokken 

Stap 2: stapelen 
 

Stap 3: bouwen 
van bruggen 
 

Stap 4: 
omheiningen 
 

Stap 5: patronen en 
symmetrie  
 

Stap 6: vroege 
representatie 
 

Stap 7: late representatie 
 

De kinderen nemen 
de blokken vast, lopen 
ermee rond, 
verleggen ze van 
plaats en duwen 
gebouwen van 
anderen om. 

 

De fase wordt 
gekenmerkt door 
het herhalend 
stapelen van 
blokken: verticaal 
(torens) en/of 
horizontaal (rijen). 

De kinderen 
experimentere
n met het 
construeren 
van bruggen. 
Dit doen ze 
door twee 
blokken naast 
elkaar te zetten 
en een derde 
erop te leggen. 

Kinderen spelen 
met blokken en 
plaatsen deze op 
een bepaalde 
manier waardoor er 
een gesloten ruimte 
ontstaat. 

De bouwwerken 
worden complexer en 
bevatten patronen en 
symmetrie. De 
kinderen pakken niet 
lukraak het volgende 
blok dat voor handen 
ligt, maar gaan op zoek 
naar de specifieke 
blokken die zij nodig 
hebben voor hun 
constructie. 

Torens, rijen, bruggen, 
omheiningen en 
patronen worden 
herhalend gebruikt in 
dezelfde constructies.  
Het bouwwerk krijgt 
een naam, vaak zonder 
rekening te houden met 
de functie van hun 
bouwwerk. 

De kinderen beginnen te 
benoemen wat ze willen 
bouwen, voordat ze 
beginnen met bouwen. 
Van tevoren is een plan 
bedacht. De kinderen 
beginnen ook realistische 
settings na te bouwen en 
zoeken naar manieren 
om hun gebouw 
herkenbaar te maken. 
Huis met schoorsteen, 
kasteel met kantelen. De 
gemaakte bouwwerken 
worden in het spel 
gebruikt. 

 
 

 

 
 

  

Tips:  Tips: 
•Probeer ook eens 
met andere 

Tips: 
•Biedt 
materiaal aan 

Tips: 
•Je kan de kinderen 
de opdracht geven 

Tips: 
•Bied materialen aan 
die hetzelfde zijn. Denk 

Tips: 
•Als je vindt dat de 
kinderen klaar zijn voor 

Tips: 
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Kruiwagen en emmers 
aanbieden voor het 
verplaatsen van 
blokken. 

Zachte en grote 
blokken voor de 
veiligheid 

 

materialen te 
stapelen zoals 
bloempotjes, 
afwassponsjes, 
dozen…  
•Geef eens de 
opdracht: wie kan 
de hoogste toren 
bouwen? Wie kan 
de langste slang 
maken? 

om onder de 
bruggen door 
te rijden  
•Daag uit om 
een brug te 
bouwen op een 
andere brug. 
•Gebruik 
alternatieve 
materialen 
aanbieden om 
bruggen te 
bouwen (vb: 
plankjes, 
stukken karton, 
stokken …). 

om een hok te 
maken voor de 
dieren, om een 
gevangenis te 
bouwen voor de 
boef… 
•Voeg figuren toe 
om het bouwdoel 
duidelijk te maken 
(vb: dieren, 
mannetjes). 

bijvoorbeeld aan een 
uitgebreide en 
degelijke blokkenset 
met vormen die 
meermaals 
terugkomen. 
•Haal er eens een 
spiegel bij. Bouwen op 
of tegen een spiegel 
laat de kinderen 
kennismaken met 
terugkerende 
patronen. Daag uit om 
het bouwwerk in de 
spiegel na te bouwen 
achter de spiegel. 

stap 7, kun je de 
kinderen laten 
nadenken over de naam 
en de functie van hun 
bouwwerk. 

•Bied foto’s of boeken 
aan waaruit de kinderen 
inspiratie kunnen halen. 
•Bied 
wereldspelmateriaal 
(klein speelgoed) aan. 
Denk aan voertuigen 
(auto’s, vliegtuigen, 
treinen, boten, 
helikopters…), bomen, 
dieren, mensfiguren 
(Playmobil, Legofiguren, 
Barbie’s, houten 
poppetjes…), 
poppenkleren, 
poppenspulletjes, 
meubelen uit een 
poppenhuis… 

 

Deze stappen zijn geen afbakeningen maar een doorgroeiende lijn. Dat betekent dat een kind dat in stap 3 zit nog steeds kenmerken van stap 2 of al kenmerken van stap 4 
kan laten zien. Elk kind doorloopt dezelfde stappen. Het tempo waarop deze stappen worden doorlopen is voor iedereen verschillend. De volgorde is voor iedereen 
hetzelfde.   

Deze groeilijn komt uit: A constructivist approach to block play in early childhood. De 7 stappen van de groeilijn kunnen jullie helpen om het spel in de bouwhoek te 
observeren en gerichte impulsen en materialen aan te bieden.  Dit overzicht is een bewerking van https://kleutergewijs.com/2015/09/08/bouwen-hoe-leer-je-dat/  
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Bijlage 3. Vouwlijnen in reeksen Fröbel  
 

Enkele algemene richtlijnen voor het vouwen zijn: 
- Elke vouwreeks is van links naar rechts geplaatst en hangt op ooghoogte van het kind.  Zorg dat de vouwlijnen zijn geparkeerd 

met een stift en stippellijntjes. Een rechte streep betekent dat de vouw wordt ingeknipt.  
- Iedere vouw wordt apart in de vouwreeks weergegeven.     

Basisreeks  
 
De basisvouwen van Fröbel zijn: 
a. het boekje: de verticale vouw. 
b. de tent: de horizontale vouw. 
c. de patatzak: de diagonale vouw, tweemaal diagonale vouw is het schuine kruis. 
d.16 vierkantjes. 
e. dubbele driehoek. 
f. dubbele vierkant. 
 

 
Reeks 1 
1.rechte kruis. 
2. boot: een hoek naar het midden vouwen. 
3.huis: twee hoeken naar het midden vouwen. 
4.open enveloppe: drie hoeken naar binnen vouwen (dit kan een basisvorm voor mozaïekwerk 
zijn). 
5.gesloten enveloppe: vier hoeken naar het midden vouwen. 
6.schilderij in drie variaties: vanuit stap 5 worden de hoeken weer opengevouwen. 
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Reeks 2 
1. rechte kruis. 
2. grote kast. 
3. kleine kast. 
4. jurk of trui: vanuit stap 3 worden twee hoeken naar buiten gevouwen. 
5. woonboot: het resultaat van stap vier wordt gekeerd en een korte rechte zijde wordt naar 
het midden gevouwen. 
6. woonboot met puntdak: idem als stap 5, maar als extra stap worden de hoeken naar binnen 
gevouwen. 

 

7. molentje: vanuit stap 7 openklappen en twee diagonale hoeken draaien. 
8. vaas: het molentje diagonaal naar buiten toe dubbelvouwen en een hoek omklappen. 
9.  zeilboot: vanuit stap 10 een hoek wegvouwen. 
 
 

 

Reeks 3 
Het stappenplan: 
1. rechte kruis. 
2. vouwblád omkeren. 
3. schuine kruis. 
4. de gesloten enveloppe: vier hoeken naar het midden vouwen:  
5. vouwblad omkeren, vier hoeken naar het midden vouwen. 
a. schilderijtje: van uit het midden de punten van het papier naar buiten vouwen. 
b. peper- en zoutvaatje. De basis is het voornoemde vierkant en vervolgens steek je vier vingers 
in de ontstane punten. 
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Reeks 4 
Het stappenplan: 
1.  rechte kruis. 
2. vouwblad om keren, schuine kruis. 
3. vier hoeken naar het midden vouwen. 
4. vouwblad omkeren, opnieuw vier hoeken naar het midden. 
5. vouwblad omkeren, vier hoeken naar het midden vouwen. 
 
Van hieruit enkele mogelijkheden: 
1. tol: vanuit stap 5 een hoek terug/open vouwen tot een rechthoek. 
2. lampion: vanuit stap 5 twee hoeken openvouwen tot een rechthoek.   
3. laars: vanuit de lampion door deze dubbel te vouwen. 
4. trui: van uit de lampion ontstaat deze als de kraag en de boord zichtbaar zijn en de beide 
andere hoeken links en rechts vanuit het midden naar buiten getrokken worden. 
5. broek: vanuit de trui worden de kraag en de boord op elkaar gelegd. 
6. stolpboerderij: vanuit de tol het vouwblad compleet open vouwen en twee zijkanten links en 
rechts omvouwen tot dakrand . 
 

   
Reeks 5  
Het stappenplan: 
1. rechte kruis, 
2. blad omkeren, schuine kruis, 
3. vier hoeken naar het midden vouwen: de gesloten enveloppe, 
4.grote kast, 
5.kleine kast 
 
Van hieruit kun je kiezen uit enkele mogelijkheden: 
1. jurk of tuniek: links en rechts een hoek uitvouwen. 
2. woonboot: zie reeks 2, stap 5. 
3. dubbele boot: zie reeks 2, stap 7 
4. boot met enkel  grootzeil: vanuit de binnenzijde een  hoek compleet naar  buiten trekken  

  



Ó Aafke Bouwman Onderwijsadvies 2020   

Reeks 6: vanuit de dubbele driehoek.  (plat en driedimensionaal) 
Het stappenplan: 
1. rechte kruis, 
2. schuine kruis, 
3. rechte kruislijnen naar binnen duwen. 
 
Vanuit deze stappen kun je kiezen uit enkele mogelijkheden. 
3.paraplu: door stap 1 toe te passen op zowel de voor- als achterzijde van deze dubbele 
driehoek. 
4.kikker: vanuit stap 1 wordt aan de voorkant zowel de rechter- als linker onderkant tegen de 
midden- streep gevouwen. Deze driehoek wordt tot halverwege naar buiten gevouwen, zodat 
een voor- pootje ontstaat. Herhaal deze stap aan de andere kant en keer het vouwsel om. Elke 
schuine zijkant wordt tegen de middenlijn gevouwen en weer terug, waardoor er een extra 
diagonale vouwlijn ontstaat. Vouw de schuine zijkant opnieuw te- gen deze lijn aan en je hebt 
een achterpoot. Een tweede achterpoot vouwen en klaar.  

Reeks 7: vanuit het dubbele vierkant (plat en driedimensionaal) 
Het stappenplan: 
1. rechte kruis, 
2. schuine kruis combineren en de diagonale lijnen naar binnen vouwen. 
3. Leg dit dubbele vierkant voor je plat op het werk- blad met de punt naar je toe. Een 
diagonale lijn is zichtbaar. 
Vanuit deze stappen kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden: 
1. Zeilschip met dubbel zeil.   
2. Zwaan 

 

 
Bron en foto’s: Materialen doen er toe: (2016)  Böttger, Langbein en Memelink. Coutinho.  
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Bijlage 4  Mozaïek, kralenplanken, kralen rijgen en vlechtrepen en vlechtmatten, stokjes en ringen  
 

Mozaïek  Kralenplanken Kralen rijgen     Vlechtrepen en vlechtmatten  
Experimenteren met mozaïekfiguren  
(Fröbel of Klazien Smidt) of ronde 
figuren verschillende grootte   

Experimenteren met kralen en 
kralenplanken rond en vierkant 

Experimenteren ketting van grote 
kralen  

Experimenteren met brede en smalle 
vlechtrepen 

Eigen figuur (rand) leggen Eigen figuur leggen Rijgen met een patroon  Slingers en vormen plakken 
Rand leggen nav een patroon  Rijen volleggen op eigen wijze Rijgen met kleinere kralen ( en met 

eigen patroon) 
Muizentrapjes van 2 vlechtrepen  

Figuur naleggen en naplakken  Rijen volleggen met kleurenpatronen  
Met en zonder opdracht 

Rijgen mbv kleuren en/of vormen en/of 
stippen dobbelsteen 
 

Uitleggen techniek 
vlechten in een vorm 

Figuur spiegelen horizontaal en 
verticaal  

Figuur namaken onder de plank  

Figuur leggen vanuit 
een hoek. 
Spiegelen van figuren 
vanuit een hoek 
 

Figuur na-leggen naast de plank  Matje vlechten  en 
diverse figuren 
van vlechtrepen.  

 Driezijdig, 
vierzijdig, zeszijdig 
en achtzijdig figuur 
leggen.  
 

Spiegelen horizontaal en verticaal met 
gespannen elastiek  
Op vierkanten plank 

    
Driedimensionaal vlechten, waaronder 
een mandje 

 Spiegelen met het 
rechte kruis 
(gespannen elastiek 
in kruisvorm) 
Op vierkante plank  
 

   



Ó Aafke Bouwman Onderwijsadvies 2020   

Grote vorm 
passend volleggen 
met 
mozaiekfiguren  

Idem op de ronde plank  
 
 
 

  

Bovenstaande opbouw kan ook worden 
gebruikt voor stokjes en ringen  

Kralen leggen mbv kleuren en stippen 
dobbelsteen 

  

 Eigen gespiegelde patronen in 6 of 8 
segmenten met en zonder elastiek.  

  

 Opdrachtkaart maken naar eigen 
ontwerp en vastleggen met ronde 
plakfiguren of inkleuren.  

    

  
 
Bron: samengesteld uit diverse bronnen. Foto’s uit Materialen doen er toe: (2016)  Böttger, Langbein en Memelink. Coutinho.  
 
 


