
Loose Parts Play 

Workshop Congrestival 

Avontuurlijk Buitenspelen 



Voordat we beginnen…  

 

• Zou je je telefoon aan willen 

zetten? We gaan hem later 

gebruiken. 

 

• Wifi netwerk: 

• Wachtwoord:  

 

 

 



Wat gaan we vandaag 
doen  

 

• Wat is Loose Parts Play 

 

• Waarom Loose Parts Play 

 

• Welke materialen gebruik je 

 

• Hoe ondersteun je het spel 

 

 

 



Wat zijn Loose Parts? 
 

“As long as materials can be moved, redesigned, put 
together, and taken apart in a variety of ways, they 

are classified as loose parts.” 

 

Simon Nicholson, 1971 

Founder of the idea of Loose Parts 

 

 

Foto © Cosy 

 

 



Wat is Loose Parts Play? 
 

De geschiedenis 

 

Het spel 

 

 

 

 

 

Foto © Juliet Robertson 

 

 



Wat zijn Loose Parts? 
 

Elke collectie van natuurlijke of door de mens 
gemaakte objecten, die gebruikt kunnen worden om 
het spel van kinderen uit te breiden en  

aan te moedigen. 

 

 

 

 

 

Foto © Let the children play 

 

 



Wat zijn Loose Parts? 
 

• “Open-ended” 

• Ze kunnen worden verplaatst, uit elkaar gehaald en 

in elkaar gezet, gesorteerd en meer! 

• Er is geen vooropgezet gebruik of  

 functie. 

 

In de fantasie van een kind kan een  

Loose Part omgetoverd worden tot elk  

willekeurig voorwerp 

 

 



Dit is geen stok 
Het is een…. 
 

 

https://www.mentimeter.com/s/e37cf73417e8f471902467d067923ee5/a302ec84150f


Dit is geen stok 
Kinderen kijken anders naar materialen en omgeving. 

Zij kijken naar de gebruiksopbrengst! 

 



Waarom Loose Parts Play? 
Loose Parts zorgen voor een rijkere omgeving voor 

kinderen om te spelen.  

• Verhoogt creativiteit en fantasie 

• Meer coöperatief spel en sociaal gedrag 

• Actiever / meer beweging 

• Ondersteunt 

communicatieve en onder- 

handelingsvaardigheden 

 

 

 



 

Als de buis te hoog is…. 
(of jij te klein bent) 



Welke materialen? 
De lijst van materialen is oneindig. Enkele voorbeelden: 

• Natuurlijke materialen: Takken, dennenappels, 

houtschijven 

• Bouwmaterialen en gereedschap: planken, spijkers, 

hamers 

• Sloopmaterialen: Oude banden, goten  

• Zelf gevonden voorwerpen 

 



Materialen verzamelen 
• Check Marktplaats voor gratis materialen 

• Vraag in elke nieuwsbrief of ouders Loose Parts over 

hebben (denk aan: dekens, kartonnen rollen, 

(auto)banden, koffers enz. enz.) 

• Schrijf bedrijven in de omgeving aan (Bouwmarkt, 

hovenier, tapijtwinkel, gemeente).  

• Ga met de kinderen op zoek in de natuur. 

 



Materialen opbergen 
Denk na over een goede opbergplaats 

• Kinderen moeten er zelf bij kunnen 

• Zorg ervoor dat materialen altijd gesorteerd blijven 

• Sommige materialen kunnen ook gewoon buiten 

opgeslagen worden 

 



Hoe ga je van start? 
• Bedenk hoe je Loose Parts kunt integreren met je visie op 

spel 

• Zorg voor een goede training van het personeel 

• Bedenk regels voor het beheer en gebruik 

• Omschrijf het in je veiligheids- en gezondheidsbeleid 

• Voer een aantal testsessies uit en OBSERVEER 

• Maak een actieplan voor het komende jaar 

• Informeer ouders tijdig! 

• Evalueer na een tijdje (neem evaluatie op in je visie!) 

 

PLANNEN - UITVOEREN - HERZIEN 



Proefsessies 
Organiseer een aantal proefsessies 

• Het team krijgt zo meer gevoel voor het type spel 

• Nodig ouders uit, zien = geloven 

• Het geeft kinderen de kans te wennen 

 

Vergeet niet de sessies achteraf  

te bespreken met de aanwezigen! 

 



Proefsessies 
• Start met kleine groepjes 

• Introduceer een beperkt aantal materialen per 

sessie 

• In het begin wordt soms “fel” gespeeld 

• Stel regels op over half afgemaakte bouwwerken 

• Observeer 

 

 



Begeleiding 
In plaats van toezicht te houden op het spel: 

• Bepalen PM’ers welke materialen die dag gebruikt 

worden 

• Doen ze een stapje terug om het spel tot stand te 

laten komen 

• Betrekken ze de kinderen om een beperkt aantal 

regels (m.n. veiligheid en sociale regels) op te stellen 

• Observeren ze het spel van de kinderen om begrip 

te krijgen voor de wijze van spel van elk kind 

• Stemmen ze verdere materialen en begeleiding af 

op de hierboven geobserveerde behoeftes 

• Grijpen alleen in wanneer strikt noodzakelijk 



Samen spelen is samen 
delen, toch…? 

Verwacht niet van kinderen dat ze moeten delen.  

• Zorg voor voldoende materialen 

• Vraag van kinderen de materialen te gebruiken tot 

ze er klaar mee zijn en dan door te geven aan 

degene die er om vroeg 

• Vraag kinderen eventueel om te ruilen 

• Vraag of kinderen zelf een oplossing weten 



Wanneer interventie 
noodzakelijk lijkt 

• Ik maak me zorgen, hoe denk je dat dat komt? 

• Voel je je veilig? 

• Vertel me eens over wat je hebt gemaakt? 

• Hoe zou dit werken denk je? 

• Wat kan er gebeuren? 

• Wat heb je al geprobeerd? 

• Wat zou je daarvoor kunnen gebruiken? 



Loose Parts Play als 
dagelijks onderdeel 

• Maak een zone in je buitenruimte waar je Loose 

Parts Play “toestaat”.  
• Maak het toegankelijk voor alle leeftijden (vanaf 

peuter+) 

• Maak samen afspraken over het gebruik en de 

regels 

• Opruimen en sorteren is een routinetaak (geef 

vooraf een seintje) 

 



Ziet het er bij jullie straks 
ook zo uit? 
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Welke materialen zou jij 
graag willen? 

  

https://www.mentimeter.com/s/e37cf73417e8f471902467d067923ee5/3d8132b930c7

