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Wat is playwork?
Playwork is een andere benadering om kinderen
in hun vrije tijd te begeleiden. Het komt voort uit
de werkwijze van degenen die actief waren in de
Engelse 'adventure playgrounds' die ontstonden
net na de Tweede Wereldoorlog. Playwork is een
erkende beroepsgroep in Groot Brittannië en
wordt steeds meer gebruikt in andere landen.

Wat is PARS
playwork?
PARS Playwork is een praktijktraining voor
professionals die willen weten hoe je playwork in
de eigen praktijk kan toepassen, hoe je je
handelen goed kunt evalueren en dit kan
uitleggen aan anderen. Het PARS playwork model
bevat theorieën, methodieken en technieken om
kinderen in hun vrije tijd te begeleiden.

PARS Online Masterclass
www.deblauweton.nl/playwork-nl

PARS Practicals

met Dr. Shelly Newstead uit Engeland. Zij heeft het
PARS model of playwork practice ontwikkeld en is een
ervaren trainer met jarenlange praktijkervaring. Zij zal
ook een presentatie geven op het symposium Het
laatste kind op straat op 9 juni.

Waarom een PARS Playwork Training volgen?
PARS playworkers zorg voor de tijd en ruimte die nodig is zodat kinderen
kinderen kunnen zijn. Deze benadering betekent dat je de ideeën en
interesses van kinderen vooropstelt, en niet de door volwassenen
georganiseerde en bedachte activiteiten.
Het model van PARS Playwork helpt volwassenen om te beslissen
wanneer hun betrokkenheid wel nodig is en wanneer je het gerust aan de
kinderen zelf kunt overlaten. Het zorgt ook voor een professionele taal om
de manier van begeleiden uit te kunnen leggen aan anderen. Kinderen
krijgen zo meer vrije tijd om hun eigen ideeën en interesses te volgen
vanuit hun eigen perspectief.

Uit onderzoek blijkt dat begeleiders die PARS Playwork
toepassen minder geneigd zijn in te grijpen bij de door
kinderen zelf bedachte activiteiten en meer openstaan voor
het risicovol spelen van kinderen. Dit bevordert de sociale en
emotionele ontwikkeling en veerkracht van kinderen
(Chan et al, 2020).
.

Voor wie is PARS playwork van meerwaarde?
Professionals, vrijwilligers en anderen die met kinderen werken in diverse
sectoren, waaronder naschoolse opvang (BSO), kinderdagopvang,
basisscholen en overblijf, speeltuinwerkers, sociaal werkers etc.

www.deblauweton.nl/playwork-nl .

PARS Playwork Practicals
Programma van de training
Deze eendaagse training leert je hoe het PARS playwork model toe te
passen in je werk met kinderen. Er worden veel praktische voorbeelden en
filmpjes gebruikt, en onderlinge discussie wordt gestimuleerd, zodat
deelnemers kunnen reflecteren op hun praktijk en handelen.
Aan het eind van de training ben je in staat om:
·De filosofie achter het model te begrijpen en hoe dit toe te passen zodat
kinderen de tijd en ruimte voelen om te doen wat zíj belangrijk vinden
·Beslissingen te nemen om wel of niet in te grijpen tijdens het spelen van
kinderen, waarbij je gebruik maakt van de theorieën, methoden en
technieken van het PARS model
·Deze beslissingen uit te leggen aan collega's en ouders.
Deelnemers ontvangen een certificaat van de training.

Leer hoe je het PARS Playwork model in praktijk kunt brengen!
Wanneer: Een training van een dag van 10.00 tot 16.30 uur op vrijdag 10
juni.
Waar: Natuurspeeltuin Het Woeste Westen, Overbrakerpad 3, 1014 AZ
Amsterdam
Kosten: € 140 per persoon, inclusief lunch en koffie en thee.
Voor studenten € 70.
.
De cursus is geschikt voor zowel ervaren professionals en vrijwilligers als voor
beginners. De cursus wordt in het Engels gegeven.
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