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          In 9 stappen naar een rijk  
en gevarieerd speelaanbod

1   Hoe ziet het aanbod er nu uit? 

Vul de test op Speelbank in om te kijken waar je opvang 
nu staat op vlak van rijk aanbod. Meten is weten: je ziet 
meteen wat er goed loopt en waar je nog kan op verbe-
teren. 

2   Acties bepalen 

Kies enkele verbeterpunten en formuleer een stappen-
plan waarmee je verder mee aan de slag gaan. Formu-
leer elke stap zo duidelijk mogelijk: wie gaat wat doen? 
Wanneer? Hoe? Wat hebben we daarvoor nodig? Wist 
je dat een doel best meetbaar is? Niet: ‘we gaan meer 
buiten spelen’ maar wel ‘elke dag gaan we minstens één 
keer 30 minuten naar buiten’. Zo’n meetbaar doel kan je 
makkelijk afchecken en motiveert ook beter. 

3   Van een bezoek kan je leren 

Breng indien mogelijk een bezoek aan een opvang die 
uitblinkt in een rijk en gevarieerd speelaanbod. Dat kan 
een kinderdagverblijf of onthaalouder in je buurt zijn. 
Vraag je verantwoordelijke naar tips en contacten. Zo kan 
je zien hoe anderen de opvang organiseren. Je neemt 
sowieso inspiratie mee, kleine en grote. Een krachtige 
stimulans voor jouw eigen acties. Of maak er meteen een 
uitwisseling van: je hebt zeker ook zelf iets te tonen waar 
je trots op bent. 

4   Zoek expertise

Is er een speelgebied dat bij jullie niet zo vaak aan bod 
komt? Of een ervaringsgebied waar je zelf niet veel idee-
en over hebt? Er bestaat veel vorming op maat die je kan 
aanvragen. Doe suggesties aan je verantwoordelijke, zo 
haal je op maat extra inspiratie op je werking binnen.

5   Betrek de ouders 

Kijk naar de acties die je hebt afgebakend. Wellicht kan 
je niet alles zelf? (of je zou Superman moeten zijn). Aarzel 
niet om ouders aan te spreken op hun talenten of contac-
ten. Een buitenkeuken is zo gebouwd als iemand al met 
hout werkt, of misschien heeft de verpleegkundige wel 
extra verzorgingsmateriaal voor in de poppenhoek? Hoe 
specifieker je oproep is, hoe meer kans dat ouders echt 
kunnen helpen.  

6   Sta stil bij je eigen houding

Zoek naar activiteiten die de interesses van de kinderen 
prikkelen. Geef je kinderen ook de mogelijkheid om zelf 
te kiezen hoe ze iets aanpakken en hoe lang ze meedoen? 
Super! Kinderen kunnen op die manier zelf leren kiezen.

7   Zet het materiaal speelklaar 

Werken aan een rijker speelaanbod betekent vaak ook 
dat je op zoek gaat naar meer speelmateriaal. Top! 
Denk je ook na over hoe je dat materiaal aan kinderen 
aanbiedt? Het magische woord ‘speelklaar maken’ is net 
dat: denk na hoe het materiaal klaar is om mee te spelen. 
Binnen handbereik en op de hoogte van de kinderen. 
Niet alles tegelijk natuurlijk, maar een prikkelende selec-
tie die vaak wisselt. 

8   Communiceer met de ouders

Niets is leuker om naar ouders te communiceren dan 
nieuwe ervaringen die hun kind heeft opgedaan. Docu-
menteer de nieuwe ontdekkingen met foto’s of citaten 
(als de kinderen al praten) en vertel het aan de ouders. Zo 
stimuleer je hen om thuis ook aan hun kinderen nieuwe 
dingen aan te bieden en te zorgen voor variatie.

9   Maak de variatie in het aanbod zichtbaar

Zo kan je jezelf en je team hieraan herinneren. Je kan 
werken met pictogrammen voor elk speelgebied, of 
een weekplanning waarin de verschillende ervaringsge-
bieden aan bod komen. Door info op te hangen, die je 
illustreert met foto’s, blijf je eraan denken. Of wat dacht 
je van de checklist ’20 dingen die je moet beleven voor 
je 2,5 bent?’ Die lijst kan je op maat van jouw opvang 
samenstellen, misschien wel met inbreng van de ouders? 
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