interactief spelen

Interactief spelen: best of both worlds
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De tijd dat kinderen alleen maar konden spelen
op traditionele speeltoestellen als glijbanen,
schommels en wipkippen ligt ver achter ons.
Technologische ontwikkelingen zorgen voor
een breed scala aan mogelijkheden op het
gebied van interactief spelen. Maar wat is dat
nu eigenlijk, interactief spelen? En waar moet
je aan denken bij het plaatsen van interactieve
speeltoestellen? We vroegen het Rob Tuitert
en Thomas Hartong, werkzaam bij Yalp en
ontwerpers van een hele serie interactieve
speeltoestellen.
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van interactieve speelplekken?

Over Thomas
Hartong en Rob
Tuitert

“Het beheer is heel belangrijk, en daar steken
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‘Traditioneel
spelen en
interactief
spelen gaan
prima samen.’

Wat kun je zeggen over het beheer
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