Training ‘Playwork’
voor professionals en vrijwilligers
Maandag 3, woensdag 5 en donderdag
6 juni 2019 in Utrecht, dinsdag 4 en
vrijdag 7 juni 2019 in Amsterdam
Gegeven door dr. Shelly Newstead uit
Engeland, ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring
Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen
in hun vrije spel. Het komt uit Groot Brittanië waar het ontwikkeld is in de ‘adventure
playgrounds’, en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel.
De cursus playwork gaat uit van een model, genaamd PARS, dat gebaseerd is op de filosofie
van de adventure playgrounds. Dit model zorgt ervoor dat mensen die werken met
kinderen in hun vrije tijd (speeltuinwerkers, BSO P.M.-ers, sociaal makelaars etc.), hun
praktijk kunnen beschrijven, evalueren en verder ontwikkelen.

Doel en inhoud van de ‘PARS’ Playwork Training:
Het doel van de training is om kennis te nemen van de playwork werkwijze en hoe dit in de
praktijk gebracht kan worden. Met als onderwerpen:







Toelichting op het ontstaan van de adventure playgrounds en playwork
De oorspronkelijke filosofie van de pioniers van de adventure playgrounds en de
playwork praktijk
Een overzicht van het PARS model en uitleg van hoe dit kan worden gebruikt om de
praktijk met kinderen te beschrijven, evalueren en ontwikkelen
Een diepgaande verkenning van playwork theorie, methoden en technieken en hoe deze
toe te passen in de praktijk
Bediscussiëren van praktijkgevallen en filmpjes zodat deelnemers playwork kunnen
toepassen in hun werk met kinderen
Een excursie (waar mogelijk) zodat de deelnemers nadenken over hun begrip van de
playwork benadering.

Zie voor meer info en ervaringen van deelnemers:
http://www.commonthreads.org.uk/training.html
(vervolg op volgende bladzijde)

De cursus wordt in het Engels gegeven. Basiskennis van de Engelse taal is noodzakelijk.
Moeilijke begrippen worden vertaald en in subgroepen wordt de verdere uitwerking in het
Nederlands besproken. Bij twijfel, neem even contact op.

De Playwork Principes: Een playworker
• Ondersteunt het speelproces (supporting)
• Faciliteert het speelproces (facilitating)
• Grijpt zo min mogelijk in (non-intervening)
• Verandert, verbetert, voegt toe aan de speelomgeving
• Is sensitief voor, en bewust van de speelbehoeftes van
kinderen
• Is nodig om kinderen te stimuleren zelf te spelen
• Heeft een andere relatie met het kind dan de ouder(s)
• Komt op voor de belangen van het spelende kind

Na een succesvolle 1e editie in 2018 (zie https://www.springzaad.nl/masterclassplaywork), opnieuw de Playwork Training in 2019. Maak gebruik van deze
unieke kans om kennis te maken met de Engelse benadering van
Playwork. Laat je inspireren voor je eigen praktijk!









Wat: Training Playwork
Voor wie: De cursus is geschikt voor zowel ervaren professionals en vrijwilligers als
voor beginners. De training is bedoeld voor iedereen die kinderen in hun vrije tijd
begeleidt en ook voor hun leidinggevenden: speeltuinen, BSO, buurthuizen, NME etc.
Wanneer: De cursus is 3 dagdelen. Utrecht: maandag 3, woensdag 5 en donderdag 6
juni, van 9.30 – 13.00 uur. Amsterdam: dinsdag 4 juni 9.30 – 16.30 en vrijdag 7 juni van
9.30 -13.00.
Waar: Utrecht: Bouwspeeltuin De Kameleon, Verlengde Hoogravenseweg 37, 3525 BB.
Amsterdam: Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ.
Kosten: € 120, inclusief koffie en thee (en lunch op dinsdag). Certificaat van deelname.
Opgeven: via mail om je interesse te laten weten: utrecht@springzaad.nl, vóór 12 mei,
m.v.v. naam, functie, organisatie en keuze van cursuslocatie. Uiterlijk 15 mei krijg je
bericht of de cursus doorgaat en kan je je definitief opgeven en betalen.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Springzaad
Netwerk Speelnatuur Utrecht (www.springzaad.nl/utrecht)

