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1. OVER JANTJE BETON



Jantje Beton is hét goede doel dat zich 
al 50 jaar lang samen met kinderen 
inzet voor meer en uitdagender speel-
ruimte en meer speeltijd. 

Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen 
mee aan de activiteiten en projecten 
van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen 
krijgen hierbij onze speciale aandacht. 
Wij willen bereiken dat álle kinderen 
dagelijks kunnen spelen en bewegen.



1A. ONZE VISIE



Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId13 is niet aangetroffen in het bestand.



• 600 speeltuinen

• 250 stads- en kinderboerderijen

• 54 kindervakantieorganisaties

• 11.000 vrijwilligers verbonden aan speeltuinen

• 150.000 ouders en kinderen zijn lid van speeltuin

• 15 miljoen bezoeken per jaar aan speeltuinen en kinderboerderijen

1B. JANTJE BETON COÖRDINEERT 
BRANCHEVERENIGING LOS, RUIM 91 JAAR 
ERVARING



Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId13 is niet aangetroffen in het bestand.



2. HET BELANG VAN 
BUITENSPELEN IN HET ALGEMEEN
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2B. WAT IS DE URGENTIE?

1. Corona: mentale schade en depressies bij kinderen

2. 3 op de 10 kinderen spelen niet buiten

3. Door beeldschermen worden veel kinderen bijziend

4. Kinderen hebben tekort aan Vitamine D

5. Obesitas neemt toe

6. Slechte motoriek van kinderen

7. Sociale vereenzaming van kinderen

8. Kinderen moeten meer en mogen steeds minder

9. Steeds meer kinderen maken gebruik van 
jeugdzorg

10. Speelruimte sluitpost bij bouwprogramma’s (gebrek 
aan ruimte)



3. INTRODUCTIE VAN 
‘SPELEND LEREN’



3A. WAAR DENKEN ONDERWIJSPROFESSIONALS 
AAN BIJ ‘SPELEND LEREN’?
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3B. ONZE VISIE OP SPELEND LEREN

Waarom Spelend leren?

• Jantje Beton zet zich in om kinderen meer te laten 
spelen tijdens schooltijd, in en rondom de school

• Spelen draagt bij aan de algehele ontwikkeling 
van kinderen

• Spelen vergroot het plezier en intrinsieke 
motivatie van kinderen, waardoor leren leuker 
wordt en makkelijker gaat

• NB. Er zijn nu te weinig speelkansen en 
speelruimte op en rond de school



3C. SPELELEMENTEN VOOR SPELEND LEREN



3D. DE SPELELEMENTEN TOEPASSEN

En  nu aan de slag! Maar hoe?

1. Reflecteer op je huidige lessen en ga erover 
met leerlingen/kinderen in gesprek

2. Laat leerlingen/kinderen af en toe volledig vrij
om te doen wat ze zelf willen. Observeer wat er 
dan organisch gebeurt

3. Al regelmatig met spelend leren aan de slag? 
Vraag leerlingen/kinderen naar hun ervaringen. 
Wat gaat er goed en wat kan er beter?

4. Veranker het in het beleid, zoals het schoolplan

5. Overtuig anderen van het belang van spelend 
leren!



4. SPELEND LEREN EN 
BUITEN LEREN





• Vrij spelen is op zichzelf van belang voor ontwikkelen, ontspanning, beweging, verwerken van 
lesstof, opladen van de persoonlijke batterij etc.

• Leerlingen laten spelen en spelend laten leren, vergroot betrokkenheid leerling

• Spelend lerend helpt jongens en meisjes in het onderwijs hun energie effectief te kanaliseren en 
voorkomt conflict met school

• Spelend leren is ontwikkelingsgericht en maakt ontdekken en ontwikkelen van talenten mogelijk

• Spelend leren is (spelen = leren) al redelijk goed gefundeerd in kinderopvang; verbinding met 
primair onderwijs is gewenst voor doorlopende leer- en ontwikkellijn

• Spelend leren kan helpen in versterken pedagogisch partnerschap met ouders

4A. PEDAGOGIEK ALS BASIS



4B. SPELEND LEREN HELPT BIJ POSITIEVE 
HOLISTISCHE BENADERING VAN KINDEREN



• Kinderen zijn geconcentreerder en gemotiveerder
• Kinderen ontdekken meer. Ze verleggen hun grenzen en lossen sneller zelf 

problemen op; zintuigelijke ervaringen
• Kinderen ervaren plezier
• Kinderen bewegen meer en dat is goed voor hun fysieke ontwikkeling 
• Op een groenblauw schoolplein bewegen met name meisjes meer 
• Kinderen kletsen minder en kijken minder passief toe, meer spel met regels en 

iets meer exploratief en constructief spel na de vergroening van het plein.

4C. BELANG VAN SPELEN EN BUITENLES OP 
SCHOOL (1/2)



• Kinderen leren door te ervaren en door te doen (onthouden lesstof ook beter) 
• Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om spelend te leren
• Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, worden weerbaarder en zijn meer 

zelfverzekerd
• Kinderen leren samen te spelen of in groepen te werken
• Kinderen hebben meer ervaring met de natuur
• Kinderen ademen meer gezonde lucht

4D. BELANG VAN SPELEN EN BUITENLES OP 
SCHOOL (2/2)



4E. SPELEND LEREN KAN ALTIJD EN OVERAL!
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Klopt, kijk maar:

MAAR WIJ ZIJN TOCH VAN HET SPELEN?

(na een half uur buiten taalles gehad te hebben): “Juufff! Krijgen we vandaag 
nog taal eigenlijk?” Juf: “Wat heb je net gedaan dan?” “Uhh, een spelletje?!”



“Kan het niet élke dag Buitenlesdag zijn?”



5. SPELEND LEREN 
OP HET SCHOOLPLEIN



• Wordt gebruikt voor verschillende activiteiten: spelen, sporten, 
bewegen, ontmoeten, leren en werken

• Leerlingen komen er in contact komen met groen/blauw en natuur
• Is geschikt en wordt gebruikt als buitenlokaal
• Is openbaar toegankelijk en wordt gebruikt door de buurt.
• Is rookvrij

5A. WAT IS EEN GEZOND SCHOOLPLEIN?
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1. Nu is het schoolplein vaak de sluitpost bij nieuwbouw en renovatie. Maak het schoolplein, als 
speelplaats en buitenleslokaal, onderdeel van de school. Meer als één geheel zien. 

2. Neem schoolpleinen ook volwaardig in de financiering mee 

3. Werk aan de mindset van gemeenten, ontwikkelaars en scholen. Leg dat vast in bijvoorbeeld de 
Lokale Educatieve Agenda en in schoolplannen 

4. Denk en handel integraal. Ook in dit congres gaat specifiek over schoolpleinen. Uitnodiging aan 
de organisatoren om het deel uit te laten maken van het congres over de schoolhuisvesting als 
geheel

5. Laat schoolbesturen ‘spelend leren’ als ambitie formuleren in hun onderwijsvisie en 
schoolplannen. Beschouw het instrumenteel voor kwalitatief goed onderwijs

5B. HOE KUNNEN WE SCHOOLPLEINEN 
VERBETEREN?



6. SPELEND LEREN 
EN SPELENDE PROFESSIONALS



1. Hoe kunnen professionals die met kinderen werken de voorwaarden scheppen voor spel? 
• Gezamenlijke visie op spelen
• Verbinding spelen en pedagogiek
• Verankeren in beleid, structuur, werkprocessen, houding, gedrag en competenties

2. Hoe verzorgen professionals hun eigen speelse omgeving of natuur? 
• Gewoon doen!
• Handelen vanuit (speelse) kernwaarden
• Zoek en vind het kind in jezelf

3. En hoe geef je spelen een plek in de diverse opleidingen?
• Pabo: pedagogiek sterker verankeren ten koste van traditionele didactiek
• Pabo: leergang/module ‘spelend leren’ en buitenles
• Pabo: studenten stage laten lopen in speeltuinen naast scholen
• Pabo: meer uitwisseling initiëren tussen studies als pedagogiek, social work en pabo

6A. REFLECTIES OP ‘DE SPELENDE 
PROFESSIONAL’





1. Wat hebben jullie verder nog nodig om meer met ‘Spelend leren’ te doen?
• Kennis? En wat dan precies?
• Ruimte vanuit beleid?
• Tijd? 
• Voorbeelden?
• Materialen?
• Geld?

2. Zijn er mensen die heel graag iets willen proberen met ‘Spelend leren’, maar vastlopen met de uitwerking 
en/of financiering ervan?
• Laat het ons weten!
• Marlies Bouman, programmaleider ‘Spelend leren’
• m.bouman@jantjebeton.nl
Kijk verder op:
• www.jantjebeton.nl
• www.buitenslesdag.nl
• www.gezondeschoolpleinen.nl

6B. HULP NODIG MET SPELEND LEREN?




