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VOORBEELDPAGINA’S handboek ‘Doelgerichte speelactiviteiten’ 
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 voorbeeld pagina’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 ‘Doelgerichte 
speelactiviteiten’ en de lessen werken.

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 ‘Doelgerichte speelactiviteiten’.
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1. INTRODUCTIE
Doelgerichte speelactiviteiten zijn spellen waaraan kinderen met plezier en betrokkenheid meedoen, waar 
tegelijkertijd een bepaald doel mee wordt behaald. Elk spel is zo ontworpen dat kinderen er iets van leren 
op het gebied van 21st century skills. Dit ‘ervarend leren’ vindt plaats tijdens én na de speelactiviteit aan de 
hand van drie opeenvolgende onderdelen: Reflect-Connect-Apply. Deze methode helpt de leerlingen om te 
reflecteren op wat ze door middel van het spel leren (reflect), dit te verbinden met wat ze al kennen en doen 
(connect) en vervolgens na te denken over hoe ze dit kunnen toepassen in andere situaties in hun leven 
(apply).

Dit handboek Doelgerichte Speelactiviteiten bevat: 

• Toelichting op doelgerichte speelactiviteiten

• Uitleg Reflect-Connect-Apply methode (RCA)

• Uitgebreide spelbeschrijvingen

Naast dit handboek krijg je voorafgaand en tijdens de uitvoering ondersteuning van Jantje Beton, zoals 
weergegeven in onderstaand schema.

Met de ondersteuning en dit handboek ben je in staat om de activiteiten: 

• Te leiden op een enthousiaste, effectieve manier met plezier voor iedereen.

• Boeiend en uitdagend te houden voor elk kind door gebruik te maken van de tips die beschreven staan 
bij elke activiteit.

• Als doelgerichte leeractiviteit te gebruiken, met de Reflect-Connect-Apply methode.

WORKSHOP (door Jantje Beton)

• Voor leerkrachten op school, gefaciliteerd door Jantje Beton

• Oefenen met spellen en RCA methode

• Doelen voor de klas bepalen

PAKKET MET SPELMATERIALEN 
(wordt toegestuurd via Jantje Beton)

ONDERSTEUNING (door Jantje Beton) 
• Online training (te volgen op het 

moment dat het jou uitkomt)

• Indien geleverde spellen niet voldoende 
zijn, kan je de contactpersoon van Jantje 
Beton raadplegen.

SPELLEN DOEN (door leerkracht) 
• Gedurende 8 weken speelt de klas 

minimaal één spel van 40 – 45 minuten 
per week. Hierin is tijd voor uitleg en 
voor de RCA-vragen meegenomen.

• Dit spel wordt gekozen en begeleid 
door de groepsleerkracht tijdens 
reguliere lestijd of door vakleerkracht 
bewegingsonderwijs tijdens de gymles.
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2. VOORBEREIDING
Het werken aan 21st century skills werkt het best als je je goed voorbereidt. Wat wil je bereiken en welk 
spel past daar het beste bij? Denk hier goed over na. Deze voorbereiding wordt deels tijdens de workshop 
gedaan, het is raadzaam om voorafgaand aan de workshop dit handboek al door te nemen. De beschrijving 
van de spellen is in hoofdstuk 4 van dit handboek opgenomen. 

Tijdens de spellen werken de kinderen (onderbewust) aan verschillende vaardigheden. In dit handboek is 
per spel gekozen om één of twee vaardigheden uit te lichten. 

STAP 1
Kies 1 of 2 

ontwikkelingsgebieden 
waar de klas aan wil 

werken.

SOCIAAL

EMOTIONEEL

Cognitief

STAP 2
Kies per ontwikkelingsgebied 1 
of 2 vaardigheden waar de klas 

aan wil werken.

Samenwerken

Zelfvertrouwen

Observeren

6-9 jaar

6-9 jaar

6-9 jaar
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1
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1
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3
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4

12

4

10
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7

3
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15

4

14

4

10

14

7

6

9

15

15

6

14

6

9

5

15

5

16

6

16

10+ jaar

10+ jaar

10+ jaar

Leiderschap

Jezelf zijn

Onthouden

Communiceren

Emoties uiten

Concentreren

Respect voor elkaar

STAP 3
Kies spellen om te spelen. Let op dat het 
spel past bij de leeftijd van de kinderen 

in de klas.
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3. OPBOUW VAN DE SPELLEN
Als je je doelen en vaardigheden hebt gekozen, kun je aan de slag met de spellen. Het spelen van 
doelgerichte speelactiviteiten is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Uitgaande van een ‘lesuur’ van 40 tot 
45 min, is de verdeling over de onderdelen zoals in onderstaande afbeelding. Bij minder beschikbare tijd kan 
de tijdsduur van de onderdelen 1, 2, 4 en 5 worden ingekort. Kort dus liever niet het spel zelf in en let op de 
balans tussen spelen en reflecteren. Het speelplezier van de kinderen staat centraal, neem dat niet weg door 
voornamelijk te zitten en te praten. 

1. Openingsvragen
Met enkele korte vragen voorafgaand aan het spelen krijg je de focus van de leerlingen op de te ontwikkelen 
vaardigheid en op het spel. 

• Stel eerst een vraag over de te ontwikkelen vaardigheid, zonder de vaardigheid specifiek te benoemen. 
Bijvoorbeeld voor ‘samenwerken’: Wanneer heb je vorige week met klasgenoten in een groepje 
gewerkt? 

• Stel dan een vraag over het spel dat jullie gaan spelen. Bijvoorbeeld bij het spel ‘Pak de staart van de 
draak’: Welke huisdieren ken je? Welke wilde dieren ken je? Vervolgens vertel je dat jullie in dit spel de 
staart van de draak gaan vangen. 

Stel de vragen aan meerdere leerlingen om zoveel mogelijk leerlingen te betrekken. Let erop dat ze de 
antwoorden kort houden, zodat je snel kunt gaan spelen. 

Na deze vragen gesteld te hebben leg je het spel uit aan de leerlingen. Dit kan met behulp van de 
beschrijving bij onderdeel 3. Het spel op de spelkaart.

2. Warming-up
De warming-up zijn korte oefeningen om de spieren op te warmen die nodig zijn bij het spelen van het spel. 
Gebruik in de warming-up bewegingen die ook in het spel nodig zijn. Zet de verbeelding van de kinderen in 
bij de warming-up. Bijvoorbeeld bij het joggen op de plaats: je bent op weg om de bus te halen. Loop stevig 
door. De tijd wordt nu wel echt krap, dus nog harder joggen op de plaats en nu zo hard als je kan. De bus is 
gehaald! Nu kan je langzaam weer tot stilstand komen.

1. Openingsvragen
5 minuten

5. RCA-gesprek
5 minuten

2. Warming-up
5 minuten

4. Cooling-down
5 minuten

3. Het spel 
20-25 minuten
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Per spelkaart staan voor de onderdelen 1. Openingsvragen en 5. RCA gesprek suggesties voor vragen 
genoemd. Voor de onderdelen 2. Warming-up en 4. Cooling-down zijn als bijlagen lijsten met oefeningen 
opgenomen.
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3. HET SPEL
Indien nodig kun je nog een keer kort de spelinstructie herhalen, maar start vooral snel met het spelen! 

Aandachtspunten bij het begeleiden van het spel:

• Heb lol met elkaar! 

• Tref goede voorbereidingen: je weet hoe je het spel kan spelen, waar je het spel gaat spelen en wat je 
daarvoor nodig hebt. Dan kan je na de uitleg direct met de kinderen aan de slag.

• Houd contact met de groep en blijf betrokken. Motiveer, geef complimentjes, daag uit.

• Wees niet bang om tijdens het spel veranderingen aan te brengen om het boeiend en uitdagend 
te houden. Heb daarbij helder voor ogen wat je doel en inhoud van de RCA-vragen is. Als je je wilt 
richten op samenwerking kan je bijvoorbeeld een aanpassing in de groepjes maken. Je kan spelen met 
de moeilijkheidsgraad als je je richt op zelfvertrouwen etc.

4. cooling down
De cooling-down zijn korte oefeningen om de spieren weer af te laten koelen. Gebruik ook hierbij weer de 
verbeelding van de kinderen. Bijvoorbeeld: je gaat mango’s plukken in Rwanda, strek je arm uit en pluk een 
mango leg deze in de mand (op de grond) voor jezelf neer. Pluk nog een mango, leg deze in de mand van je 
linkerbuurman, daarna in die van je rechterbuurman. Zo is het leuk om te rekken en strekken!

5. RCA-Gesprek
Met de RCA methode kunnen de kinderen in staat om individueel en in groepen hun ervaringen bewust 
onderzoeken (reflect), die ervaringen koppelen aan wat ze al kennen (connect) en helpt bij het toepassen 
van de geleerde vaardigheden in toekomstige situaties (apply). Na afloop van het spel bespreek je de te 
ontwikkelen vaardigheid met de leerlingen volgens deze methode. Let erop dat zoveel mogelijk leerlingen 
antwoord geven op de vragen die je stelt. Het is voor hen juist leerzaam om dezelfde vraag aan meerdere 
leerlingen te stellen. 

In de spelkaarten staan suggesties voor vragen om te stellen. Dit zijn vragen om mee te starten, de 
vervolgvragen zijn afhankelijk van de antwoorden van de leerlingen. Pas de suggesties dus vooral aan naar 
je eigen formulering en vul ze waar nodig aan met vragen die voor jouw klas relevant zijn. In het volledige 
handboek ‘Doelgerichte speelactiviteiten’ wordt het RCA-gesprek verder toegelicht met voorbeelden van 
vragen.

VOORBEELD



12. Wie is de leider?

Leeftijd

Doel van het spel

De leerling in het midden van de cirkel probeert door te observeren en zich te concentreren te raden wie de 
geheime leider is. 

Benodigdheden (geen)

1. Openingsvragen
• Observeren: Kijk 10 seconden goed om je heen en draai je dan om (zodat je de begeleider niet meer 

ziet). Zonder om te draaien: wie weet welke kleur schoenen (of broek of jas) ik (begeleider) aan heb?

• Concentreren: Hoe ziet iemand er uit die niet aan het opletten is? En hoe ziet iemand er uit die juist 
heel goed aan het opletten is?

• Inleiding spel: Heb je weleens een flashmob gezien, hoe werkt dat? Let erop dat leerlingen noemen 
dat iedereen hetzelfde doet, vertel dan dat jullie dat in dit spel zelf gaan doen.

Na deze vragen gesteld te hebben leg je het spel uit aan de leerlingen. Dit kan met behulp van de 
onderstaande beschrijving bij onderdeel 3. Het spel.

2. Warming-up

Kies één van de oefeningen uit de warming-up lijst (zie bijlage), dit zijn korte oefeningen van ongeveer 5 
minuten om de spieren op te warmen en los te maken.

3. Het spel
1. Vraag de leerlingen een cirkel te vormen.

2. Wijs één leerling aan als ‘zoeker’ en laat hem/haar even ergens staan waar hij/zij de groep niet kan 
zien.

3. Wijs nu iemand aan om de ‘geheime leider’ te zijn, deze leerling wordt de leider van het spel. Deze 
begint met een beweging te doen: alle andere leerlingen doen hem/haar na.

4. Roep de zoeker er weer bij en laat hem/haar in het midden van de cirkel staan.

5. De ‘geheime leider’ moet om de 20-30 seconden de beweging veranderen op zijn/haar plek.

6. Iedereen volgt de leider door de beweging te kopiëren. 

7. Degene in het midden heeft 3 kansen te raden wie de geheime leider is.

8. Spel stopt als de geheime leider is geraden of hij/zij door de kansen heen is. 

4. Cooling-down

Kies één van de oefeningen uit de cooling-down (zie bijlage), dit zijn korte oefeningen van ongeveer 5 
minuten om de spieren tot rust te brengen.

SPELONDERDELEN

VOORAF
6-9 jaar

12.

10+ jaar

VOORBEELD
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5. RCA-gesprek

• Als het raden lastig gaat, gebruik meerdere mensen die mogen raden.

• Is het te lastig voor de zoeker? Maak dan bijvoorbeeld twee kleinere groepen.

Observeer: Maakt de geheime baas genoeg bewegingen? Doet iedereen mee met de bewegingen?

TIPS

REFLECT
Algemeen

• Wie heeft er in het midden gestaan als zoeker? Wat deed je om te raden wie de geheime leider was? Welke 
strategie gebruikte je? Hoe was het om in het midden te staan?

• Wie was er geheime leider? Wat was je tactiek om niet ontdekt te worden?

Observeren Concentreren
• Wat moest je doen om als zoeker te ontdekken wie 

de geheime leider was?
• Wat was nodig om de geheime baas goed te kunnen 

volgen als je in de cirkel stond?

• Wie had soms niet door dat de geheime leider iets 
anders was gaan doen? Hoe kwam dat?

CONNECT
Observeren Concentreren

• Kun je een situatie in het verleden noemen waarbij je 
iemand na moest doen en dus goed moest kijken?

• Kun je een situatie uit het verleden noemen waarbij 
je na een tijdje je concentratie kwijtraakte? Wat deed 
je toen?

APPLY
Observeren Concentreren

• Wie zit er op een sport? Moet je bij die sport vaak 
iemand observeren/nadoen? Waarvoor is het handig 
om goed te kunnen observeren?

• Kun je een situatie bedenken in de toekomst waarbij 
het belangrijk is om iemand niet af te leiden? 

• Kun je een moment bedenken in de toekomst 
waarbij het extra belangrijk is om je te concentreren? 
Waarom is het op dat moment zo belangrijk?

12.

VOORBEELD
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THE POWER 
OF PLAY


