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VOORBEELDPAGINA’S handboek ‘Maak je eigen speelmateriaal’ 
We moeten steeds meer, en spelen steeds minder. Terwijl spelen het belangrijkste én leukste onderdeel 
is van een gezond leven. Daarom bieden Jantje Beton en Right To Play basisscholen in Nederland en 
Rwanda het scholenproject de Power of Play aan, waarbij leerlingen spelenderwijs leren hun 21e eeuwse 
vaardigheden te ontwikkelen.

Ter kennismaking
Deze voorbeeldpagina’s uit het Handboek zijn bedoeld voor scholen die interesse hebben om deel te nemen 
aan het project. Deze pagina’s geven jou een beeld hoe het handboek van het onderdeel ‘Maak je eigen 
speelmateriaal’ en de lessen werken. Dit onderdeel is beschikt voor de midden- en bovenbouw.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen? Ga naar https://jantjebeton.nl/activiteiten/power-of-play  
of stuur een e-mail naar Cerunne Bouts (c.bouts@jantjebeton.nl).

Hoe en wanneer het project plaatsvindt
Power of Play is een scholenproject dat januari 2019 start voor de midden- en bovenbouw en bestaat uit de 
onderdelen ‘Maak je eigen speelmateriaal’ en ‘Doelgerichte speelactiviteiten’. 

Beide onderdelen zijn in de midden- en bovenbouw, verspreid in het lesjaar 2018/2019 te geven. Jouw 
school bepaalt of jullie beide onderdelen willen doen en met welke groepen jullie meedoen, op welk moment 
in het jaar. Leerkrachten ontvangen het complete handboek én volgen voor ze van start gaan de online 
training. 

De voorbeeldpagina’s die hierna volgen, hebben betrekking op het onderdeel ‘Maak je eigen speelmateriaal’.
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Maak je eigen speelmateriaal
Het onderdeel ‘Maak je eigen speelmateriaal’ bestaat uit zes sessies en een afsluitende expositie. Hierbij 
gaat een klas in de midden- of bovenbouw aan de slag met het maken van eigen speelmateriaal van afval- 
en restmaterialen (upcyclen). De sessies worden begeleid door een getrainde leerkracht, die de kinderen 
helpt om hun eigen ideeën te realiseren. De leerkracht wordt getraind, gecoacht en waar nodig ondersteund 
door Jantje Beton.

Leerdoelen
Gedurende de sessies wordt gewerkt aan de volgende leerdoelen:

1. Maken van speelmaterialen met behulp van creativiteit en inventiviteit. 

2. Het toepassen van de basis ontwerpcyclus (verkennen, verzinnen, uitwerken, maken, verbeteren).

3. Ontwikkelen van de vaardigheden: (a) kritisch denken, (b) probleemoplossend handelen, (c) sociale-, 
culturele- en communicatieve vaardigheden, (d) samenwerken, (e) creativiteit, (f) ondernemerschap 
en (g) zelfstandigheid.

4. Bedenken van nieuwe spelvormen met de gemaakte speelmaterialen.

5. Presenteren van spelvormen en speelmaterialen aan ouders en buurtbewoners door middel van een 
expositie.

Daarbij sluit de inhoud van de sessies o.a. aan bij de volgende SLO kerndoelen:

• 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

• 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

• 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren.

• 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

(zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/ voor het overzicht van alle kerndoelen)
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Sessie 1 - INTRODUCTIE
In deze sessie leg je aan de hand van 2 korte activiteiten uit dat jullie meedoen aan het project ‘Maak je 
eigen speelmateriaal’, waarbij jullie met afval- en restmaterialen aan de slag gaan om zelf speelmateriaal te 
maken. Jullie beginnen niet meteen met maken, maar gaan eerst verkennen en ontwerpen. En het is nodig 
om materialen te verzamelen om straks mee te bouwen. 

Opbouw:
• Activiteit 1.1: Wat gaan we doen en hoe? (20 minuten)

• Activiteit 1.2: Upcyclen en start verzamelen (10 minuten)

basis Ontwerpcyclus
De 5 ontwerpstappen waar de kinderen vanaf de volgende sessie mee aan de slag gaan staan in de 
onderstaande afbeelding weergegeven. De stappen zijn vrij algemeen maar geven houvast tijdens het 
proces. De stappen kunnen zich eigenlijk telkens herhalen: als bij het ‘verbeteren’ blijkt dat iets wat je 
bedacht hebt toch niet helemaal werkt, kun je voor dat deel (of voor je hele speelmateriaal) weer bij start 
beginnen om tot een oplossing te komen. Echter zullen we in dit project de cyclus één keer helemaal 
doorlopen. Bij activiteit 1 van deze sessie maken de leerlingen ook kennis met de basis ontwerpcyclus.

Wat is het probleem of de 
uitdaging? Welke beperkingen en 
kansen horen hierbij?

Bedenk wat je zou kunnen/
willen maken. Kies ideeën en 
oplossingen.

Maak een plan of tekening. 
Bedenk hoe je jouw idee kunt 
maken en welke materialen 
nodig zijn.

Maak het! 
En probeer het uit.

Verbeter het en probeer het 
dan nog eens uit. Bij een grote 
uitdaging kun je de stappen 
opnieuw doen.
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Activiteit 1.1: Wat gaan we doen en hoe?
Duur: ca. 20 minuten

Doel:
• Kennismaken met het programma ‘Maak je eigen speelmateriaal’.

• Leren over de basis ontwerpstappen.

EXTRA materialen:
• Pijlen met 5 ontwerpstappen (los bijgeleverd).

Uitvoering:
1. Vertel het verhaal - hieronder in het kader - van ‘Daan en zijn nieuwe speelgoed’.

2. Laat de 5 pijlen met de ontwerpstappen zien (nog niet in volgorde) en stel de vragen: 
a. Waar moet Daan beginnen?
b. En welke stap komt daarna? Waarom? En daarna? Enz.
c. Waarom zou je na ‘verbeteren’ weer door kunnen gaan naar ‘verkennen’?

3. Vertel dat jullie ook speelmaterialen gaan maken door deze stappen te volgen. Vertel dat jullie de 
komende …. (weken) op … (dagen) aan dit project gaan werken.

Verhaal van Daan en zijn nieuwe speelgoed
Daan en zijn vriendinnetje Anne houden erg van raceauto’s. Als Daan bij Anne gaan spelen, laat Anne haar 
speelgoedauto zien. Daar kunnen ze samen mee spelen! Maar een racewedstrijd gaat niet, met één auto. 
Daan wil de volgende keer een speelgoedauto meenemen naar Anne. Maarja, die heeft Daan niet.

Daan bedenkt thuis wat hij kan doen om toch een speelgoedauto mee te kunnen nemen naar Anne. Hij 
heeft een paar ideeën:

1. Hij kan zijn ouders vragen om er één te kopen.

2. Hij kan zijn zus vragen of hij een oude van haar mag lenen.

3. Hij kan klusjes doen om geld te verdienen, zodat hij er zelf één kan kopen.

4. Hij kan zelf een auto proberen te maken.

Die eerste drie gaan nooit lukken, denkt Daan. Dus wil hij aan de slag om zijn eigen speelgoedauto te 
maken. Waar zal hij beginnen? 
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Antwoorden - activiteit 1.1
Ter referentie voor leerkracht.

1. Verkennen: hierbij onderzoekt Daan bijvoorbeeld wat er allemaal al voor speelgoedauto’s bestaan. Hoe 
zien ze eruit, waar zijn ze van gemaakt, hoe worden ze gebruikt? Zijn ze leuk om mee te spelen? Zijn 
er dingen die Daan anders zou doen? Moet het wel een auto zijn?

2. Verzinnen: dan is het tijd om te kijken hoe Daan het zelf wil doen. Hoe zou zijn ideale speelgoedauto 
eruit zien? Hoe groot is die? Wat kan hij allemaal? Waar zou die van gemaakt kunnen zijn? Hoe en 
waar wil hij hem gebruiken?

3. Uitwerken: hierbij maakt Daan keuzes. Wat zijn de beste ideeën die hij verzonnen heeft? Wat zijn de 
belangrijkste eigenschappen die de auto moet hebben? En hoe kan Daan dit zelf maken? Wat heeft hij 
nodig? Waar haalt hij dat vandaan?

4. Maken: dan is het tijd om de auto te maken. Met de verzamelde spullen en het plan kan Daan zijn auto 
in elkaar zetten.

5. Verbeteren: nu de auto gemaakt is kan hij getest worden. Of misschien werkte iets wel niet bij het 
maken. Hoe kan Daan zijn auto of zijn plan verbeteren? 

Eigenlijk kun je altijd door blijven gaan. Als je een probleem tegenkomt of iets is wat beter kan, dan ga je 
verder bij stap 1. Verkennen wat er al voor oplossingen bestaan, 2. verzinnen welke oplossingen voor jouw 
probleem zouden werken,  3. Uitwerken hoe je dat gaat maken, 4. Maken en 5. Testen of het nu werkt. Etc. 

Wat is het probleem of de 
uitdaging? Welke beperkingen en 
kansen horen hierbij?

Bedenk wat je zou kunnen/
willen maken. Kies ideeën en 
oplossingen.

Maak een plan of tekening. 
Bedenk hoe je jouw idee kunt 
maken en welke materialen 
nodig zijn.

Maak het! 
En probeer het uit.

Verbeter het en probeer het 
dan nog eens uit. Bij een grote 
uitdaging kun je de stappen 
opnieuw doen.
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Activiteit 4.4: Ruil- en handelspeL
Optioneel*. Duur: ca. 30 minuten, eventueel op een ander moment

Doel:
• Verzamelen van materialen.

• Ondernemerschap oefenen.

EXTRA materialen:
• Alle verzamelde rest- en afvalmaterialen.

• De verbindingsmaterialen uit de toolbox die (deels) verdeeld kunnen worden (bijv. stokjes).

• Geprint ‘geld’ (zie bijlagen, kopieer eventueel extra).

Uitvoering:
1. Leg uit dat iedereen nu de kans krijgt om alvast een aantal spullen te verzamelen voor hun 

speelmateriaal. Elke leerling komt langs bij de leerkracht en laat zijn lijst met benodigde materialen 
zien. De leerkracht geeft elke leerling 3 a 4 materialen en een stapeltje ‘geld’: 1 object dat hij/zij zelf 
kan gebruiken en 2 of 3 dingen die hij/zij niet nodig lijkt te hebben.**

2. Als alle leerlingen setje spullen en een setje geld hebben, kan het ruilspel beginnen. De klas wordt 
verdeeld in 2 groepen. Groep 1 stalt zijn spullen uit op (elk zijn eigen) tafel, groep 2 mag langs lopen 
(ook met spullen) om te ruilen of kopen. (Ver)koop en ruilen gebeurt alleen als beide leerlingen het 
eens zijn geworden. Na 5 minuten draaien de groepen om: leerlingen uit groep 2 zitten nu bij elk hun 
eigen tafel met spullen en groep 1 mag rondlopen.

3. Vraag naderhand:
a. Wie heeft spulletjes weten te kopen/ruilen die je kunt gebruiken?
b. Wie mist nog spullen?
c. Wie heeft het meeste geld over?
d. Wie heeft iets (bijna) gratis weggegeven?

4. Laat de leerlingen eventueel nog enkele spullen uitzoeken in ruil voor geld, spullen of omdat ze kunnen 
aangeven waarom ze dit materiaal nodig hebben. Zo heeft iedereen een basis voor de volgende les.

5. Leg tot slot uit dat jullie de volgende les echt gaan de slag gaan met het maken van de speelideeën 
en dat je dus tot die tijd goed kunt zoeken naar de materialen die je nog nodig hebt. Je kunt ook 
aangeven dat alle andere materialen (er zal nog voldoende over zijn) ook gebruikt mogen worden, 
maar dat de leerlingen eerlijk moeten delen.

* Kies je ervoor om activiteit 4 niet te doen, zorg dan dat elke leerling (om de beurt) alvast een aantal 
spullen mag pakken. Zo kan iedereen voor de volgende sessie goed nadenken over wat hij/zij nog moet 
verzamelen.

** Je kunt dit eventueel voorbereiden door de bouwplannen in te nemen na activiteit 3 en alvast een 
verdeling te maken alvorens aan activiteit 4 te beginnen.
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Bijlage 4.4 - Geld voor ruilspel
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THE POWER 
OF PLAY


