
Jij volgt een creatieve opleiding of creativiteit zit in jouw bloed. Je vindt het 
leuk om bij te dragen aan een plezierige ontwikkeling bij kinderen. Ervaring 
daarmee heb je misschien niet, maar affiniteit zeker wel. Droom jij er al een 
tijdje van om met jouw skills een uitdagende én educatieve game te 
ontwikkelen? Dan is dit je kans!

Waarom een game?
Binnen Korein Kinderplein willen we kinderen die (te) graag computeren, 
uitdagen om andere dingen te doen. En om kinderen die juist totaal niet in de 
computer geïnteresseerd zijn, stimuleren om er wat vaker gebruik van te 
maken. 
Tegelijkertijd willen we onze collega’s (pedagogisch medewerkers op de 
kinderopvanggroep) helpen om zogenaamde 21e-eeuws vaardigheden bij 
kinderen te stimuleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het veilig en slim 
gebruik maken van (digitale) media.

Jouw opdracht.
Het idee is om een spel te ontwikkelen waarin kinderen zichzelf kunnen 
“plakken” als personage. Het spel moet geschikt zijn voor de leeftijd van 4 tot 
12 jaar. Uiteraard wordt het spel steeds moeilijker naarmate het kind ouder 
wordt, en ook qua skills binnen een leeftijdscategorie bouwt het op. 
Is een level uitgespeeld? Dan mag onze collega een opdracht geven die 
uitgevoerd moet worden, voor het volgende level wordt vrijgegeven. En die kan 
dus helemaal niets met de computer te maken hebben. Zo kan een kind dat 
nooit buiten wil spelen, de opdracht krijgen om te gaan voetballen. Op die 
manier stimuleren we kinderen om dingen te doen, waarvan ze denken dat ze 
het niet leuk vinden. Ze leren waar hun talent ligt, ontwikkelen nieuwe 
vaardigheden en de groepsdynamiek verbetert.

Iets voor jou?
Help jij mee om van dit innovatieve idee een concept game te maken en 
uiteindelijk met een bso een pilot te draaien? Stuur dan me dan een mailtje via 
c.evers@koreinkinderplein.nl. Uiteraard staat er ook een passende beloning 
tegenover.

Hopelijk hoor ik snel van je!

Claudia Evers 
Korein Kinderplein
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