


Welkom bij de online vorming over Spelend Leren!
Deze bundel zou een eerste inzicht moeten geven in wat Spelend Leren is!







Gaat leren beter als het leuk is? 
Wij denken van wel! Daarom ontwikkelden we bij Kras Jeugdwerk Spelend Leren, 
een methodiek die vertrekt vanuit leuke activiteiten waarbij we sterk inzetten op het 
welbevinden van de kinderen. Ze kunnen zijn wie ze zijn, mogen fouten maken, 
krijgen de kans zichzelf te ontdekken. We bieden hen ruimte zodat hun 
zelfvertrouwen kan groeien. 

Tijdens Spelend Leren zorgen we voor een grotere betrokkenheid, we motiveren de 
kinderen. Ze willen groeien, willen spelen. 

Bekijk het filmpje op: https://www.youtube.com/watch?v=-0csfjkmg9U
(Youtube:Spelend Leren -Kras Jeugdwerk)

Spelend Leren kan je zien als ‘COMPETENTIEVERSTERKEND JEUGDWERK’



Dit is een voorbeeldsessie van Spelend Leren

Er is telkens een thema waaruit vertrokken wordt (met een subthema

De opbouw is telkens hetzelfde: Opwarming Activiteit(en) Afsluiter

De activiteiten zijn opgebouwd rond een SPEL of een MUZISCH DOMEIN

We ontwikkelden een toolbox met 30 Spelend Leren activiteiten, onderverdeeld in tien 
thema’s. Het gaat om dit soort fiches met uitgewerkte
activiteiten waar je meteen mee aan de slag kan gaan.



Om te kunnen spreken van Spelend Leren, moeten deze voorwaarden voldaan
worden;

1. Het moet LEUK zijn. Hoewel het moeilijk is om voor alle kinderen goed te doen, is 
het wel zo dat we er naar streven een leuke sessie in elkaar te boksen. Zo stimuleren 
we het impliciet leren & de intrinsieke motivatie.

2. Het vertrekt vanuit het ERVARINGSGERICHT leren. De kinderen zijn dingen aan 
het DOEN. We beperken het uitleg geven, vormen… tot een minimum opdat de 
kinderen veel zouden kunnen doen en experimenteren.

3. We zijn PROCESGERICHT. We bieden een laagdrempelig aanbod aan en 
focussen op het proces. We hebben doelen waarnaar we werken, maar die zijn 
procesgericht: samenwerken, het woord nemen… We werken dus niet aan bepaalde 
productgerichte doelen.

4. We vertrekken vanuit interesses, talenten, de leefwereld… van kinderen om zo OP 
MAAT VAN HET KIND te werken.

5. Er is steeds een moment van REFLECTEREN hoe klein ook. Dit is vaak ook op 
een speelse en actieve manier en zo maken we hen bewust van het ‘leerproces’ en 
gaan we verder dan het spelen alleen.

6. COMPETENTIES in VERSCHILLENDE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN: 
identiteitsontwikkeling, socio emotionele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling…



What’s in the name? 

Reflectievragen:

Wat zijn factoren waarmee kinderen opgroeien?
Wat zijn de effecten?
Wat hebben ze nodig?
Hoe kan je hierop inspelen?

Bekijk het filmpje vanuit het webinar!



Bekijk het filmpje vanuit het webinar!



Spelend Leren probeert om de negatieve spiraal, samenhangend met 
maatschappelijke kwetsbaarheid, te doorbreken!



Deze zaken zijn super belangrijk om die spiraal te doorbreken.

Elk kind verdient evenveel aandacht van de begeleider. Wanneer het kind zich 
gewaardeerd voelt, zorgt dit voor een goede en veilige sfeer waarin een sterke 
vertrouwensband kan groeien. Kinderen apen na, dus wanneer je als begeleider 
enthousiasme en motivatie uitstraalt, slaat dit vaak over op de kinderen. Wees je er 
ook van bewust dat je model staat. Het observeren van de kinderen voor, tijdens en 
na de activiteit zal je helpen om in te spelen op de behoeften en ontwikkelingskansen 
van elk kind.



Spelend Leren in de praktijk:
https://www.youtube.com/watch?v=Qu2mjdqzEmM
(Youtube - 'Ik vind denken leuk!' - Spelend Leren in actie)

Bekijk het filmpje, de voorbeeldfiches & probeer zelf een sessie in elkaar te steken!



Na het maken van de sessie SL kan je checken of je aan alle voorwaarden voldaan 
hebt!

Een extra TIP! 
Probeer te zorgen voor een rode draad. Begin je rond het thema ‘verkeer’ met een 
verkeerslicht, probeer dan de afsluiter (en bijhorende reflectie) ook te doen aan de 
hand van een verkeerslicht: 
GROEN (ik vond het leuk en heb veel geleerd)
ORANJE (het kon beter) 
ROOD (ik vond het absoluut niet leuk)



Meer via https://www.spelendleren.be/




