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Wat als spelen meer wordt dan spelen?
“Een kinderhand is gauw gevuld, de vraag is: met wat vul je het?”  

Frans van der Aa, artistiek directeur van 4Hoog. . 

De feiten 

Spelen is niet zo vrijblijvend als sommigen denken. In 
Freinets uitspraak “Spelen is werken” zit een grote 
waarheid. Als je kijkt naar de betrokkenheid en inten
siteit die met spel gepaard gaat, dan weten we dat 
deze ‘intense tijd’ fundamenteel is en kinderen door
heen spel volop ontwikkelen. Vanuit deze kennis is 
het natuurlijk interessant om zorg te dragen over hoe 
rijk het spel van kinderen is. Wat als kinderen en jon
geren altijd teruggrijpen naar hetzelfde soort spel? Is 
het dan niet onze taak om hun spel te verrijken en op 
die manier ook hun totale ontwikkeling?

De implementering van de MeMoQ (Meten en Moni
toren van kwaliteit in de kinderopvang) in het werkveld 
heeft de nood aan het creëren van een kwaliteitsvol 
spelaanbod nog verhoogd. Volgens Laevers & Van
denbroeck1 moet er werk gemaakt worden van edu
catieve ondersteuning tijdens zowel vrij spel als ge
leide activiteiten zonder daarom een verschoolsing 
van de kinderopvang na te streven. Bovendien toont 
de recente studie van stad Gent2 aan dat ook ouders 
de wens hebben dat er binnen de kinderopvang én 
buitenschoolse opvang meer speelse en rijke activi
teiten worden aangeboden. 
 

De vragen

Ondanks de feiten die ‘common sense’ zijn in het werk
veld, blijken er toch nog behoorlijk wat drempels te zijn 
om op frequente basis verrijkende, speelse activiteiten 
aan te bieden aan kinderen én jongeren in vrijetijds
contexten. Voilà, wat een mooie kans om SAMEN te 
onderzoeken, SAMEN te leren: Wat is de visie rond vrij 
spelen en activiteiten bij professionals? Hoe kunnen 
we vanuit belangrijke kaders kritisch kijken naar die 
speelvisie en deze pimpen? En hoe wordt die speelvisie 
dan omgezet in een creatief en speels speelaanbod 
waarbij ieder kind verrijkt wordt? Welke input hebben 
professionals daarvoor nodig? Wat werkt voor hen 
ondersteunend en wat net niet? En hoe komt die input 
op een waarderende maar toch ondersteunende manier 
tot bij hen?

Het toekomstige onderzoek 

De vragen zijn te waardevol en te prangend om ze 
zomaar in een stoffige spellade te stoppen. Het toe
komstige onderzoek wil via focusgroepen data ver
zamelen in verband met de spelvisie én de ondersteu
ningsnoden bij professionals. Via participerende 
observaties en/of videocoaching is het de bedoeling 
om samen te leren wat werkt en wat niet. Welke input 
heeft een team nodig om een creatief en verrijkend 
spelaanbod te creëren vanuit interesses van kinderen 
en jongeren en dit te implementeren binnen de werking 
van de organisatie.
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