Speelkansen
vanuit materiaal
De materiaallijst – checklist!

Doe de test!
De aantrekkingskracht van speelmateriaal blijkt duidelijk uit het aantal ruzies dat ontstaat naar
aanleiding van de verdeling van soms schaarse speelmaterialen. Dat speelmateriaal geeft gelukkig
niet enkel aanleiding tot conflict, maar zet kinderen aan om zelf hun spel te gaan bepalen. Leg in
het midden van een veld een bal. Wanneer een kind daar voorbijloopt, is de kans groot dat het een
knal tegen de bal geeft. Dat is de kracht van speelmateriaal: simpelweg door er te zijn, zetten ze
aan tot spel.

Kan je op jouw speelinitiatief materialen vinden uit elke categorie?
Sterker nog, voldoen ze aan de volgende criteria:






prikkelend: nieuw, uitdagend, grote hoeveelheden, thuis niet te vinden…
gevarieerd: veel verschillende soorten en voor verschillende soorten kinderen
groot genoeg: materiaalaanbod is in verhouding met het aantal kinderen
gebruiksvriendelijk: speelbestendig, robuust, hanteerbaar en ook herdefinieerbaar
beschikbaar: materiaal kan en mag gebruikt worden, uitleenpost, speelkoffer…
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KNUTSELMATERIAAL (VERBRUIKSMATERIAAL):
verf, klei, karton, touw, papier, rubberblad…

KNUTSELMATERIAAL (GEBRUIKSMATERIAAL):
schaar, nietjesmachine, lijmpistool, tang, hamer…

WAARDEVOL KOSTELOOS MATERIAAL:
lappen stof, tapijt, karton verpakking, piepschuim…

WATER- EN ZANDMATERIAAL:
schop, tuinslang, emmer, PVC-buizen, ploeterbad, tuindouche…

KLEIN BOUWMATERIAAL:
Lego, Duplo, houten blokken, Clics, K’nex…

GROOT BOUWMATERIAAL:
paletten, panlatten, doeken, sjorpalen, grondboor…
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VERKLEEDGERIEF EN ATTRIBUTEN:
hoeden, pruiken, kleren, brillen, stropdassen…

FANTASIEMATERIAAL:
oud schilderij, schatkist, poppen, kassa, doktersset…

ROLLEND MATERIAAL:
skateboard, rolschaatsen, gocarts, fiets, kar, plank op wielen…

BINNENMATERIAAL:
gezelschapsspelen, strips, boeken, puzzels, (spel)computer…

BUITENMATERIAAL:
springkasteel, ballenbad, trampoline…

KOOKMATERIAAL:
pot, pan, pollepel, elektrisch vuur, BBQ, oven, bestek…

SPORT- EN SPELMATERIAAL:
rugbybal, stelten, schommeltol, frisbee, circusmateriaal…

SNOEZELMATERIAAL:
geprojecteerd licht, stofjes met textuur, matrassen…

AUDIOVISUEEL MATERIAAL:
cd-speler, tv, projector, gameconsoles…

Klaar?!
Welke gaten in het materiaalaanbod stel je vast?
Waar moet het speelplein naar op zoek of in investeren?
Kan je speelkansen verhogen door (bepaalde) materialen meer beschikbaar te stellen?

Meer lezen over speelkansen vanuit materiaal:

Materiaalexplorer - DNA 16 (herwerkt 2015)
Leuk en uitdagend speelmateriaal is één van de troeven van een sterk speelaanbod. Tal
van speelpleinwerkingen beschikken over een uitgebouwde materiaalruimte en investeren
jaarlijks in nieuwe, frisse materialen. Een goede zet, als je het ons vraagt! Maar er moet
ook wel wat mee gebeuren!
De brochure bestaat uit 3 onderdelen:
•

Deel 1 - het materiaalbeleid.
We richten ons vooral naar stuurgroepen en
speelpleinverantwoordelijken die de uitdaging willen aangaan
een duurzame langetermijnvisie te ontwikkelen over materiaal.

•

Deel 2 - aan de slag!
Veel impulsen en activiteiten klaar voor gebruik. Werkvormen
om te helpen bij het inspireren en ondersteunen van animatoren
met bv. de materiaalmixer

•

Deel 3 - de praktijk
Waar vind je goedkoop en cool materiaal, hoe bewaar je dit, op
welke manieren krijg je de animatorenploeg warm om mee
materiaal aan te kopen…

Gratis downloaden
Is je speelplein lid van de VDS en je bent als animator gekoppeld aan je speelplein, dan
kun je deze brochure gratis downloaden op www.speelplein.net/brochures.
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