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INLEIDING 
 

 

Wat is speelpleinwerking? 

 

Zoals altijd ga je ons horen zeggen: 'we zijn geen opvang!'.   
Speelpleinwerking is meer dan opvang.  Een speelpleinwerking is er niet voor het opvangprobleem van de 

ouders, maar wel voor de 'speelgoesting' van de kinderen.  Als speelpleinwerking willen we kinderen een 

leuke vakantie bieden.  Door heel veel spelmateriaal, een toffe speelruimte, nieuwe leuke spelen en 

enthousiaste begeleiders willen we kinderen een zo ruim mogelijk aanbod aan speelkansen bieden. 
De begeleiders zijn allemaal zelf nog jong en weten nog wat spelen is, en dat is ook hun kracht.  De kracht 

van het jeugdwerk?  

Samen met de speelkansen van de kinderen, bieden we ook de begeleiding unieke kansen en ervaringen.  We 

geven ze de kans om te leren, maar ook de kans om uit te proberen. 

Het onderstaande verslag is het resultaat van het leerproces van de jongeren en werd dan ook samen met 

hen opgemaakt. 
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1. SPEELMOGELIJKHEDEN 

 

• Speelsysteem 
 

Algemene doelstelling 
We willen op alle pleinen evolueren tot een open werking.  In een open systeem kunnen kinderen kiezen, 

waar, wat en met wie ze spelen.  Elk kind moet zich thuis voelen op het plein.  

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

- Er wordt bij de kleuters eveneens gespeeld in thema’s en volgens het open-speelsysteem. De activiteiten 

vinden dan vooral plaats op de kleuterwei (vroegere minigolf).  

- Het speelsysteem bij de +6 jarigen werkt duidelijk. Maar het slagen van het speelsysteem is sterk 

afhankelijk van goede teambegeleiders, maar nog meer van de motivatie van de animatoren. 

 Er zijn nog te vaak gesloten activiteiten en daardoor is het aanbod waar de kinderen uit mogen kiezen te 

klein. 

- De openingen verliepen vlot omdat elke animator minstens één opening moest doen door een beurtrol. De 

kinderen bekijken het toneelstukje van op het podium. Op die manier zijn al de kinderen gecentreerd en 

blijven ze kijken. 

- De tieners hebben niet echt een speciaal speelsysteem. Daardoor verliep het deze zomer niet altijd even 

vlot. Ze namen wekelijks deel aan de uitstappen en tweewekelijks aan het swapevent maar daarnaast was 

het vooropgestelde programma van hun animatoren over het algemeen zwak. 

 

BONANZA 

De nieuwe kleuterwerking Bonanza werkt eveneens met een open werking. Ze proberen de kleuters te 

stimuleren om zelf een activiteit te kiezen.  

 

HOUTEM 

Houtem werkt nog steeds in leeftijdsgroepen.  Ze stappen stilaan af van dat systeem en hielden wekelijks 

een open aanbod. Maar toch vinden de monitoren nog steeds dat de Houtemse kinderen meer een vaste 

structuur nodig hebben.  

 

 
Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

- Het speelsysteem voor -6 jarigen wordt in 2008 behouden.  De werkgroep spelen stuurt bij indien nodig.   

- De functie van overal wordt in 2008 terug actief ingevoerd. Er worden per groep twee overals aangeduid. 

Iemand die zich enkel bezig houdt met het begeleiden van de kinderen en de andere die het materiaal van 

de ene activiteit naar de andere brengt. Enkel op deze manier kan het open systeem werken.  De overal 

moet ook duidelijk weten wat zijn taak is. 

- Er moet op gelet worden dat de activiteiten specifiek plaatsvinden in 1 zone. Zodat de kinderen goed 

weten waar ze ongeveer moeten zijn voor een andere activiteit. 

- We gaan meer vrije momenten toelaten op het speelplein. Kinderen hangen vaak rond op het binnenplein 

omdat ze de aangeboden activiteiten niet leuk vinden. Ze moeten op dat moment de kans krijgen om vrij te 

spelen onder toezicht van een animator. Er zullen bakken aangekocht worden waar speelmateriaal rond 

bepaalde thema’s inzit. 

- Er wordt nagegaan of de tienerwerking niet kan worden afgesplitst van het speelplein. Andere lokatie, 

andere naam, verzamelen buiten het speelplein,… Dit om de tienerwerking wat aantrekkelijker te maken 

voor tieners. 

- De tieneranimatoren zullen ondersteund worden door de logistiek coördinator en de jeugdconsulent. Ze 

zullen gebruik kunnen maken van een tienermap vol spelen. Op de voorbereidende vergadering zal er een 
specifieke vorming voor tieneranimatoren worden gegeven, waar ook een weekschema wordt meegegeven dat 

de animatoren dan moeten invullen met hun programma. 
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- Er wordt ook nagestreefd om de juiste leeftijdscategorieën te gebruiken om verwarring te voorkomen. Er 

zijn kleuters (3-6 jaar), de 7-12 jarigen en de tieners (+13 jaar). 

 

BONANZA 

Het speelsysteem voor de kleuters op Bonanza wordt behouden. De kleuters blijven spelen in een open 
systeem waar ze zoveel mogelijk gestimuleerd worden om zelf een activiteit te kiezen. 

We moeten er op letten dat in elke periode hetzelfde systeem wordt gebruikt zodat de kleuters niet 

verward raken als ze plots niet meer mogen kiezen. 

 
HOUTEM 

In Houtem werken ze wekelijks met een open speelaanbod. Elke maandag organiseren ze een open aanbod 

samen met de luizencontrole. Elke tweede vrijdagnamiddag zal er ook open werking doorgaan, zodat een 

ander deel van de animatoren reeds kan opruimen. 

De ochtendanimatie wordt aangepast. 
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• Spelaanbod 
 

Algemene doelstelling 
We willen de kinderen op alle pleinen een zo groot mogelijke verscheidenheid van spelen aanbieden.  Het 

spelaanbod bestaat enerzijds uit een aanbod van de animatoren voor de kinderen en anderzijds uit vrij spel 

van de kinderen op een terrein dat mogelijkheden laat voor fantasie. 

 

Evaluatie  
DRIE FONTEINEN 

- Het systeem met themadagen bij de kleuters blijft vlot werken.  Zij proberen eveneens aan de kleuters 

de keuze te laten tussen twee activiteiten. Dit een beetje als voorbereiding op hoe er wordt gespeeld in de 

oudere groep. 

- De nieuwe programma’s zouden steeds in de programmamappen moeten worden bijgevuld. 

- Er werd bij de 6+ een nieuw systeem gebruikt. Animatoren moesten activiteiten voorbereiden die de 

teams dan in een weekschema gieten en op de vergaderingen ’s avonds worden enkel de details bijgewerkt. 

 

BONANZA 

Het kleuterplein werkte heel goed. Heel wat monitoren waren steeds ingekleed in een thema. Die thema’s 

werden dan ook gebruikt voor de activiteiten. 

 

HOUTEM 

Het spelaanbod in Houtem is al wat vaker ingekleed in thema’s en de kinderen kunnen kiezen aan welk 

aanbod ze deelnemen. Dit is al een hele aanpassing voor de werking in Houtem. Elke maandag is er een open 

aanbod. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

- Het systeem van vorig jaar blijft behouden. De teams stellen een weekschema op. Er moet wel duidelijk 

gecommuniceerd worden naar alle animatoren wat er van hen verwacht wordt. De vergaderingen ’s avonds 

worden met een half uur verschoven. Animatoren kunnen dan eerst nog wat taken doen en dan een half uur 

vergaderen. De teams kunnen tijdens het eerste half uur de vergadering voorbereiden. 

 

BONANZA 

De dynamiek van inkleding wordt ook volgend jaar enorm gestimuleerd.  

Dit zal niet zo gemakkelijk worden vermits heel wat ‘straffe krachten’ volgend jaar niet meer op het 
speelplein zullen staan. 

 

HOUTEM 

Op de werkgroep in Houtem zal het open-aanbod meer gestimuleerd worden. Het speelwinkeltje dat op het 
speelplein Drie Fonteinen gebruikt wordt zal ook in Houtem worden gebruikt. De kinderen worden zo 

gestimuleerd om met verschillende materialen te spelen. 

Er moet meer gewerkt worden aan inkleding van het speelplein en van de animatoren.
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• Openingsperiode 
 
Algemene doelstelling 
We streven naar een ruime opening in de zomervakantie verspreid over Vilvoorde, met de bedoeling om de 
kinderen een gedifferentieerd vakantieaanbod te bieden, dit alles binnen de organisatorische mogelijkheden 

van de locaties, de dienst Jeugd, de speelpleinwerkgroep en de beschikbaarheid van animatoren.  In de 

paasvakantie is één plein de volledige vakantie geopend en het ander 1 week, om in te spelen op het tekort 

aan opvangmogelijkheden. 

 

Evaluatie  
DRIE FONTEINEN   

Het speelplein was geopend gedurende de ganse paasvakantie en 9 weken gedurende de zomervakantie.  Dit 

jaar lagen de kinderaantallen beduidend hoger dan vorig jaar. Heel wat kinderen vonden de weg naar het 

speelplein. 

 

Tijd om op en af te bouwen moet voorzien blijven.  De werking stopte dit jaar op de laatste dag van de 
zomervakantie. De extra week is als heel zwaar bevonden zowel voor animatoren als voor de jeugdconsulent. 

Animatoren willen liever niet de laatste week voor het schooljaar werken en dus is het moeilijk om die 

periode op  te vullen met voldoende (ervaren) animatoren. De opruim moet ook op de allerlaatste dag 

gebeuren. Nadien is geen tijd meer omdat de school dan terug begint. 

 

BONANZA  

De ouders en kinderen waren heel tevreden over de 9 weken openingsperiode die Bonanza biedt.  Maar ook 

hier weer de opmerking dat 9 weken enorm zwaar zijn.  

 

HOUTEM   

De 8 weken openingsperiode (1 week paasvakantie en 7 weken zomervakantie) van het speelplein zijn 

voldoende. Meer kan het buurthuis niet dragen. 

Enkele kinderen komen eind augustus naar Drie Fonteinen.  Dit is voor hen een goede afwisseling. 

 

Concrete doelstelling 
DRIE FONTEINEN 

Openingsperiode paasvakantie 2008: dinsdag 25 maart tot vrijdag 4 april  

Openingsperiode zomervakantie 2008: maandag 30 juni tot vrijdag 22 augustus 

De animatorenwissel gebeurt tweewekelijks.  Geen werking op 21 juli en 15 augustus. 

Speelplein Drie Fonteinen wordt klaargezet op 24 maart,  23-24-25 juni.   

 

BONANZA 

Openingsperiode zomervakantie 2008: maandag 30 juni tot vrijdag 22 augustus, geen werking op 21 juli en 

15 augustus. 

De animatorenwissel gebeurt tweewekelijks. 

Speelplein Bonanza wordt klaargezet 26 en 27 juni.   

 

HOUTEM 

Openingsperiode paasvakantie 2008: 31 maart tot 4 april  

Openingsperiode zomervakantie 2008:  30 juni tot 14 augustus, geen werking op 21 juli en 15 augustus 

De animatorenwissel gebeurt tweewekelijks. 

 

Volgend jaar zal de zomervakantie eveneens 9 weken duren. We willen echter maar 8 weken speelplein 

aanbieden. We vinden veel te weinig (ervaren) animatoren waardoor de kans op ongelukken alleen maar 
groter wordt. Om een kwalitatief speelplein aan te bieden moeten we kunnen rekenen op een gemengde 

(ervaren en niet ervaren) en grote ploeg animatoren. 
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Tijdens de make–it-raedy dagen zal de eerste dag vooral alles worden klaargezet waarna we ons gaan 

focussen op inkleding ed.  

 

 

 
 

• Speelmogelijkheden voor kinderen met een handicap 
 

Algemene doelstelling 
Elk kind is welkom op het speelplein.  Als de aanwezigheid van een bepaald kind extra inzet vereist, dan 

wordt hiervoor gezorgd.  

 

Evaluatie   
DRIE FONTEINEN 

- De inclusieve werking wordt door ouders en kinderen nog steeds positief ervaren.  De animatoren 

daarentegen gaan er niet altijd goed mee om.  Heel wat inclusiekinderen worden als ‘lastig’ beschouwd en 

ook als ‘probleem’ op de inclusieanimator afgeschoven.   

– Het heen en weer – boekje wordt nog steeds gebruikt. 
- Er werd een lijst opgemaakt met kinderen die niet direct als inclusiekinderen kunnen worden aanschouwd 

maar waar de inclusiemoni wel een oogje moet in het zeil houden. 

- de communicatie tussen de teams en inclusiemonitoren is niet optimaal 

 
BONANZA 

Op speelplein Bonanza mochten we bijna heel de zomer een meisje verwelkomen dat nauwelijks kan stappen. 

Ze draaide heel goed mee in de werking en was geen overlast voor de monitoren. Zolang dit kan is het niet 

nodig om haar door te verwijzen naar speelplein Drie Fonteinen waar een inclusiewerking is. 
 

HOUTEM 

De functie inclusieanimator op speelplein Houtem werd dit jaar voor het eerst getest. De 

inclusieanimatoren weten vaak niet wat ze moeten doen en de communicatie met de andere animatoren is 

niet goed. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 
- Er komt een wekelijkse bespreking tussen de inclusieanimatoren en de teams en dit steeds op woensdag 

tussen 16u en 16u30. Er wordt gepolst of er problemen zijn en hoe de omgang tussen de monitoren en 

inclusiekinderen verloopt. 

- Het heen en weer boekje wordt opnieuw bij elk inclusiekind gebruikt. De jeugdconsulent zal proberen om 
in elk boekje ook af en toe een woordje te schrijven naar de ouders over de relatie animator en kind. 

- Het oogjessysteem wordt verder gebruikt. Kinderen die niet echt tot inclusie behoren maar die wel in het 

oog moeten worden gehouden of wat extra aandacht nodig hebben zullen dit krijgen van een animator die 

daarvoor werd aangeduid. Er wordt een speciale lijst opgesteld met kinderen die extra aandacht nodig 
hebben. 

 

HOUTEM 

De functie inclusieanimator zou eens grondig uitgeschreven moeten worden met wat er van hen verwacht 

wordt enz. Er zal een overleg komen tussen de verschillende inclusieanimatoren om op gelijke lijn te werken. 

 

De inclusiemap zal beter uitgewerkt worden en op de drie pleinen extra gepromoot worden. 
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• Materiaal 

 
Algemene doelstelling 
De speelpleinwerking beschikt over een uitgebreide waaier van materialen voor verschillende leeftijden, 

aangepast aan de noden van verschillende leeftijden.  Trends worden indien mogelijk gevolgd.  Het materiaal 

moet degelijk en handig worden opgeslagen en kinderen en animatoren tonen er respect voor. 

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

- De speelpleinwerking beschikt over voldoende materialen om de werking aantrekkelijk te maken.  Jaarlijks 

wordt er wat materiaal vernieuwd of uitgebreid.  

- Het opruimen van het materiaal geeft soms nogal problemen.  Animatoren laten dingen staan, plaatsen het 

waar het uitkomt… waardoor heel wat verloren gaat. Als de animatoren geen respect vertonen voor het 

materiaal, is het moeilijk om dit van de kinderen te verwachten. 

De hoofdanimator heeft op het einde van de dag dus zijn handen vol. 

Dit opruimprobleem zal  elk jaar opnieuw een discussiepunt blijven. 

- Het monitorenlokaal werd volledig omgebouwd om de ouders beter te kunnen ontvangen en om het 

speelmateriaal dichter bij de deur te krijgen zodat de animatoren er beter aan konden. 

 

HOUTEM 
De Houtemse werking kreeg ook dit jaar opnieuw heel wat nieuw materiaal. Er werd wat extra 

kleutermateriaal aangekocht maar dit is niet geschikt voor pleinen waar ook andere leeftijdsgroepen zijn. 

Het materiaal gaat veel te snel stuk. 

 
BONANZA 

Speelplein Bonanza kreeg heel wat nieuw materiaal. De prioriteit ging naar het nieuwe speelplein omdat zij 

nog volledig moesten opstarten. De extra materialen werden enorm geapprecieerd bij de kinderen en de 

animatoren. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

- In het WKM-kot zullen rekken geplaatst worden om een beter overzicht te creëren in het materiaal. 
Daarnaast zullen er nog een aantal specifieke dingen worden aangekocht om de werking beter te laten 

functioneren, zoals veel kleine vuilbakken.  

- Om het materiaal van de kleuters te kunnen opslagen in de kleuterwei zal een tuinhuis/grote bak worden 

aangekocht die daar heel de zomer kan blijven staan. 
- We gaan op zoek naar oude pingpongtafels. De tafels die we jaarlijks van Bloso lenen, worden stukgemaakt 

en de kinderen hebben er geen respect voor.  

 

HOUTEM 
- Er zullen een aantal specifieke materialen worden aangekocht die Houtem heeft aangevraagd. 

 

BONANZA 

- Speelplein Bonanza kan nog een aantal kleutergerichte materialen gebruiken. Deze zullen worden 

aangekocht. 
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• Binnenruimte 
 

Algemene doelstelling 
De speelpleinen beschikken over een degelijke en functionele binnenspeelinfrastructuur.  Deze is aangepast 

aan de leeftijd, het speelkarakter en de veiligheidsnoden van een speelplein. 

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

- Het hoekenwerkinitiatief zowel in de veilige zone als in de grote zaal werd dit jaar opnieuw ingericht. 

Deze hoeken werden door animatoren en kinderen positief bevonden. Er is veel gebruik gemaakt van de 

speelhoeken én ze zijn blijven staan tot het einde.  

Maar wanneer het regent en de kinderen in de grote zaal spelen dan nemen de hoeken veel plaats in beslag.  

Het podium neemt ook veel ruimte af en er wordt weinig gebruik van gemaakt. 

- De buizen van de lavabo aan de trap waren bijna heel de zomer verstopt. De loodgieter is meermaals 

langsgeweest om de buizen te ontstoppen, zonder resultaat. 

- Onder de middagpauze blijven heel wat kleuters spelen in de toiletten. Er is te weinig toezicht en de wc’s 

zijn ook ver van de refter. 

 
BONANZA 

Door de verhuis naar de scoutslokalen heeft ons kleuterplein de ideale binnenruimte. 

Er waren wel problemen met de keuken, er was heel de zomer een lek waardoor de keuken regelmatig onder 

water stond.   
Aan het begin van de zomer stonden de lokalen vol materialen van de scouts. We hebben de helft zelf 

moeten opruimen. 

 

HOUTEM 
De speelpleinwerking moet zich beperken tot de refterruimte van de school die in twee kan opgedeeld 

worden.  Bij slecht weer is dit zeer beperkt.  Voor de kleuters kunnen zij gebruik maken van een ruimte in 

de school de Biekorf.  

Er werd ook gebruik gemaakt van een ruimte achter het podium om hun speelmateriaal te stockeren. Zo 

kunnen ze het hele podium gebruiken om te spelen. 

Ook dit jaar werden er na de opruim geen problemen vastgesteld. 

 

Concrete doelstellingen   
DRIE FONTEINEN 

- De hoekensystemen worden aangepast. Er zal een polyvalente hoek worden opgebouwd waar heel wat 

baken met materialen worden aangeboden. De knutsel en bouwhoeken worden wel behouden.  

- De renovatie voor de bovenverdieping werd opgenomen in het JBP 2008-2010.  
- De muren in de Van Laethem en de Walckierszaal worden in 2008 aangepakt. 

- Er zal worden onderzocht of er een deur geplaatst kan worden tussen het monitorenlokaal en het 

aangrenzende kleine lokaal. Dan kunnen we dit lokaal deels inkleden als snoezelruimte en deels als 

monitorenhoek, waar ook hun spullen veilig kunnen worden opgeborgen.  
- Er wordt onderzocht of de tieners geen apart lokaal kunnen hebben. Bv dat van JNM aan de speeltuin. 
Wanneer dit niet lukt zal het tienerlokaal helemaal worden opgeknapt. We polsen eens of BUSO de Vest ons 

kan helpen. 

 
BONANZA 

Er zal volgend jaar een degelijk contract worden opgemaakt met de scouts waarin zal worden vermeld dat 

zij instaan voor de opruim voor de speelpleinwerking aan de zomer begint. 

 

HOUTEM  

De werking is voorlopig tevreden met de lokalen die ze hebben. 
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Buitenruimte 
 

Algemene doelstelling 
Elk speelplein beschikt over een aangepaste, speelvriendelijke buitenruimte, die ruimte biedt tot 

creativiteit en avontuur. 

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

De buitenruimte van het Park Drie Fonteinen was op alle vlakken geschikt voor het organiseren van de 

speelpleinwerking.   

De herinrichting van het Park heeft heel wat nadelen voor de speelpleinwerking.  

Het bouwdorp aan de petanque was niet voldoende afgebakend waardoor er regelmatig kinderen aan het 

spelen waren in stukken waar ze niet mochten komen. 

De kleuterwei wordt dagelijks gebruikt door de kleuters maar de weg er naar toe is niet ideaal. De kinderen 

kennen de lange weg niet en wanneer ze even fout lopen staan ze direct op straat. 

De speelpleinwerking weet nog altijd niet in welke stukken bos er nu wel en niet mag gespeeld worden. 

 

BONANZA 
Speelplein Bonanza beschikt over een grote buitenruimte maar deze is niet afgstemd op kleuters. Er ligt 

heel veel rommel en de speelplaats bevat veel putten. Er wordt onderzocht of deze buitenruimte veiliger 

kan.  

 
HOUTEM 

De school beschikt over voldoende en geschikte buitenruimte. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

- Er wordt aan Bos en Groen gevraagd of er een andere weg is naar de kleuterwei.  

- Het bouwdorp zal beter afgebakend worden zodat het duidelijk is voor de kinderen tot waar ze mogen 

spelen. 

 

BONANZA 

- Opnieuw zullen er dranghekken geplaatst worden rond de buitenruimte. Er zullen alleen meer hekken nodig 

zijn om de grote ruimte af te bakenen. 
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2.Speelpleinploeg 

 

ANIMATOREN 
 

 

• Ploegsamenstelling 

 
Algemene doelstelling 
De speelpleinwerking beschikt over een uitgebreide ploeg van gemotiveerde animatoren die verschillende 

functies hebben binnen de werking, maar met zo min mogelijk hiërarchie.  Elke animator is gelijk. 

 

Evaluatie 
De lonen van de animatoren bleven dezelfde zoals vorig jaar: 

- Hoofdanimator: 61 EUR per dag  

- Inclusieanimator, teambegeleider en animator met attest of ervaring: 46,8 EUR per dag 

- Animator zonder attest of ervaring: 40,6 EUR per dag. 
- Busanimator: 20,25 EUR per dag 

- Vrijwilligers: 25 EUR per dag 

Er zullen omwille van de lage lonen meer en meer ervaren monitoren wegvallen. Steeds meer jonge mensen 

moeten zelf hun studies en dergelijke bekostigen, waardoor zij op zoek moeten naar werk waar ze meer 

verdienen. Het zou een spijtige zaak zijn om de ervaren mensen te verliezen.  

Bij een 16-jarige is het aspect geld nog niet zo belangrijk, maar willen we een 21-jarige met veel ervaring op 

het speelplein houden, dan zullen de lonen moeten stijgen. 

 

DRIE FONTEINEN 

Er was dit jaar zeker geen overschot aan animatoren en dit ook omwille van de extra week speelplein. 

Heel wat ervaren monitoren zoeken een andere job omdat ze iets meer willen verdienen om hun studies e.d. 

te bekostigen. We kunnen ons niet veroorloven dat de animatoren met ervaring en verantwoordelijkheid 

wegvallen omwille van hun loon. Sommige monitoren kwamen de dag zelf gewoon niet opdagen.  

Dit zorgt voor problemen op het speelplein, maar ook op de dienst Personeel. Als wij snel nieuwe mensen 

moeten vinden, kunnen zij die monitoren niet meer aangeven en zijn we wettelijk niet in orde. 

De animatoren willen heel graag op het speelplein blijven staan, maar ze hebben wat meer vakantiegeld 

nodig om het steeds duurder wordende leven te bekostigen. 

 

Het nieuwe evaluatiesysteem heeft zeker gewerkt. Tijdens de zomer werden er nog enkele aanpassingen 

gedaan om het systeem optimaal te maken. 

 

HOUTEM 

Er komt steeds meer kennis en ervaring in de Houtemse ploeg terecht.  Er kwamen dit jaar heel wat nieuwe, 

mannelijke animatoren bij. Deze nieuwe animatoren volgden een cursus bij VDS, waardoor de spirit van 

open-speelpleinwerking er wat meer inzat.  Steeds meer wordt dit een vaste klik animatoren die terug 

keren.  

In de laatste periode stonden er heel wat nieuwe animatoren waardoor de werking van het speelplein altijd 

wat moeilijker loopt. 

 
BONANZA 

We hadden deze zomer een overschot aan animatoren voor speelplein Bonanza. We hebben de eerste weken 

steeds twee animatoren overgezet naar het speelplein 3 Fonteinen omdat ze daar een tekort hadden aan 

kleuteranimatoren. Nadien hebben we het animatoren aantal afgebouwd in Bonanza.  
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Concrete doelstellingen 
Er wordt nagegaan of de lonen voor animatoren verhoogd kunnen worden.   

Hoofdanimator: 61 euro  

Hoofdanimator met 3 jaar ervaring: 63 euro 

 

Animator met attest of 2 j. ervaring 1e jaar: 45 euro  
Animator met attest of 2 j. ervaring 3e jaar: 47 euro  

Animator met attest of 2 j. ervaring 5e jaar: 49 euro  

Animator met attest of 2 j. ervaring 7e jaar: 51 euro  

 
Animator zonder attest of zonder ervaring 1e jaar: 30 euro  

Animator zonder attest of zonder ervaring 3e jaar: 45 euro vanaf dan stijgt dit in dezelfde lijn als de 

animatoren met ervaring. 

 
We willen het loon van de eerstejaars zo laag mogelijk houden om de monitoren te stimuleren een cursus te 

gaan volgen. En daarnaast willen we jongeren die speelplein doen enkel voor het geld afschrikken. 

 

DRIE FONTEINEN 

Animatoren die nu tweemaal een slechte evaluatie krijgen, krijgen geen inschrijfformulier meer voor de 

speelpleinwerking.  Zij kunnen zich wel wenden tot de jeugddienst en mits een sterke motivatie, een 

inschrijfformulier ontvangen. Verder zullen ze ook verplicht worden een cursus te volgen. 

 

We voorzien volgend jaar iets meer kleuteranimatoren om de piek aan kleuters te kunnen opvangen. 

Om de kinderen de mogelijkheid te geven vrij te spelen onder begeleiding zal een materiaalmeester worden 

aangeworven. Deze persoon speelt mee met de kinderen, houdt ze in ’t oog en reikt hen materiaal aan om 
mee te spelen. 

 

HOUTEM 

De nieuwe animatoren voor de Houtemse ploeg worden eveneens aangespoord cursus te volgen. De Houtemse 

werkgroep gaat ook zelf vorming op maat aanbieden aan hun monitoren. 

 

BONANZA 

Speelplein Bonanza zal volgend jaar met iets minder animatoren starten. Komen er meer kinderen dan zullen 

we animatoren bij zoeken. 
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Ploegvorming 
 

Algemene doelstelling 
De animatoren vormen een hechte ploeg die goed kan samenwerken, verantwoordelijkheid opneemt en samen 

plezier beleeft.  Nieuwkomers worden makkelijk geïntegreerd en het verloop van animatoren blijft klein.  

We streven naar een doorgroei van kind naar tiener naar animator. 
 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

De moniacs op donderdag tijdens de speelpleinwerking blijven een succes. Wekelijks werd deze door een 

andere animator georganiseerd. Vaak was heel de ploeg van die periode aanwezig plus animatoren van andere 

periodes. De afspraken rond het blijven slapen, de rookdetector en symbolen zijn ook dit jaar goed 

opgevolgd.  

Een heel grote groep animatoren was ook wekelijks aanwezig op de Parkconcerten, wat hun band buiten het 

speelplein eveneens versterkt. 

De moniacs tijdens het jaar hebben nog steeds minder succes, doch spontane bijeenkomsten doen het dan 

weer wel goed.  Slechts weinig animatoren zijn tijdens het jaar bezig met het speelplein. 

 
BONANZA 

De ploeg op Bonanza werkte vlot samen. Toch moeten we opletten dat er binnen deze ploeg geen kliekjes 

gevormd worden omdat het groepje animatoren al zo klein is. 

 
HOUTEM 

In Houtem hangt de motivatie echt af van ploeg tot ploeg.  

De nieuwe buurtwerkster, Leen, draaide voor het tweede jaar mee. Zij is een enorme steun op het 

speelplein van Houtem waardoor de jeugdconsulente iets minder vaak moet optreden op dit plein. 
Onder haar invloed werd ook de werkgroep opgestart en hebben ze al heel wat dingen gerealiseerd deze 

zomer. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

- De werkgroep maakt afspraken over de moniacs tijdens de zomervakantie.  Deze blijven wekelijks op 

donderdag plaatsvinden, maar het kan ook gewoon een drink… zijn, het hoeft niet altijd eten zijn. 

- Tijdens het jaar zal er maandelijks met de stuurgroep een moniac doorgaan waar ook de rest van de ploeg 
welkom op is. Maar we gaan de moniacs niet meer richten naar 50 man als er dan achteraf toch maar 8 man 

komt opdagen. 

 

BONANZA 
De animatoren van Bonanza zullen steeds betrokken worden bij de activiteiten die de ploeg in het Drie 

Fonteinen organiseert. 

 

HOUTEM 
De werkgroep in Houtem gaat verder en wordt af en toe bijgewoond worden door de jeugdconsulent.  

De nieuwe buurtwerkster zit ook vol met nieuwe leuke ideeën dat geeft natuurlijk een goede aanzet voor de 

nieuwe werkgroep. 

De nieuwe animatoren in Houtem zullen steeds aangemoedigd worden om cursus te volgen. Vaak wordt op de 

cursus de motivatie gecreëerd om op het speelplein te staan.  
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• Vorming 
 

Algemene doelstelling  
De speelpleinwerking kan steunen op een gemotiveerde, verantwoordelijke en deskundige ploeg animatoren. 

 

Evaluatie 
Dit jaar werden drie vormingsmomenten georganiseerd: 

- inspeelweekend: 32 deelnemers, waarvan 7 van Houtem 

- animatorenstartdag : kennismaking en basisvorming 45 deelnemers 

- remmelosdag VDS: 28 deelnemers 

Dit jaar namen er iets meer animatoren van Houtem deel aan het inspeelweekend.  

Op de remmelosdag konden we 28 deelnemers verwelkomen. 

Animatoren zijn verplicht aan twee van de drie vormingsmomenten deel te nemen.  Er is nog steeds een 

groep animatoren die nooit deelneemt. 

Dit jaar waren er 8 nieuwe animatoren die de animatorcursus volgden en 1 cursist hoofdanimator. 

 

 

Concrete doelstellingen 
Voor 2007-2008 staan volgende vormingsmomenten op stapel 

- Inspeelweekend: 15-16-17 februari 2008, dit jaar weer met andere speelpleinen van Vlaams-Brabant, 

georganiseerd door VDS. Doelstelling: kennismaken, speels en vormend  

- Remmelosdag: 26 april 2008 door VDS 

- De startdag zal geïntegreerd worden in de voorbereidende vergadering omdat we dan meestal al onze 

animatoren bereiken. We kiezen ervoor om steeds 2 momenten aan te bieden. Kunnen ze de ene dag niet dan 

hopelijk wel de volgende. De voorbereidende vergaderingen gaan door op 1 en 10 mei. 

 

We gaan de vormingen niet meer verplicht maken omdat er toch geen sanctie aan vast hangt. We laten 

daarentegen hun deelname aan vorming wel doorwegen op hun evaluatie.  

 

De cursussen worden gepromoot door aanspreken, een overzicht per brief….  

Mensen worden ook rechtstreeks aangesproken om een cursus hoofdanimator te volgen.  Het moet duidelijk 

zijn dat ze niet meteen hoofdanimator moeten worden als ze de cursus volgen. 

Er begint stilaan een volledig nieuwe ploeg hoofdanimatoren te staan op het speelplein. De ervaren 

hoofdmonitoren beginnen te werken, maar leiden vaak nieuwe mensen op in hun laatste jaar. 
 

De checklist voor teams en hoofdmoni’s wordt geplastificeerd en aan een houwtouw gehangen, zodat ze dit 

altijd bij hebben. 
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• Voorbereiding 
 

Algemene doelstelling 
De animatoren beginnen goed voorbereid aan de werking en sturen tijdens de werking regelmatig bij. 

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN 

Dit jaar werd er één voorbereidende vergadering gehouden.  

Naast die ene vergadering was er een tweede vergadering voor de monitoren die niet aanwezig konden zijn 

op de eerste. Zo hebben we iedereen minstens twee kansen gegeven om toch naar de voorbereidende 

vergadering te komen. Er zijn heel veel monitoren komen opdagen.  

De voorbereidende vergadering werd speelser aangepakt en heel wat monitoren konden dit waarderen. 

 

Daarnaast wordt voor aanvang van de periode per team ook een vergadering gehouden.  Deze waren 

afhankelijk van de periode een succes.   

De avond- en maandagvergaderingen waren goed. De maandagavondvergaderingen werd ingekort met enkel 

de meest belangrijke info. Specifieke info wordt meegegeven op de aparte groepsvergaderingen. 

 
BONANZA 

De voorbereidingen voor Bonanza liepen goed.  De hoofdanimatoren nemen alles zelf in handen en houden de 

jeugddienst op de hoogte.  

 
HOUTEM 

De vergaderingen worden nu ook voor de speelpleinperiode gepland. Of die goed verlopen hangt vooral af van 

de hoofdanimator en de motivatie van de groep. De hoofdmonitoren beginnen ook strenger te reageren op 

het niet maken van een programma. 
 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN 

Er wordt volgend jaar weer opnieuw 1 voorbereidende vergadering gepland. Een extra vergadering zal ook al 

gepland worden. 

De animatoren zullen verplicht worden aanwezig te zijn op de vergadering.  Naast belangrijke regels zullen 

de verschillende periodes reeds kunnen nadenken over spelen en thema’s.  

De voorbereidende vergadering zal door de algemene werkgroep worden herbeken. 
Daarna kunnen de animatoren per twee een aantal grote spelen uitwerken. Enkel de soort spelen die 

ontbreken in de spelenmap zullen moeten worden uitgewerkt.  

De voorbereidende vergaderingen in de zomer worden opnieuw vastgelegd op donderdag voor de week dat 

de periode start. Achteraf kunnen de monitoren blijven hangen op de moniac. 
 

BONANZA 

De monitoren van Bonanza worden ook op de voorbereidende vergadering verwacht en zullen aansluiten bij 

de kleuteranimatoren van 3fonteinen. 
 

HOUTEM 

Hoofdanimatoren van de verschillende periodes worden meer op elkaar afgestemd en zullen voor de zomer 

minstens 1 keer samenkomen.  

 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Evaluatieverslag speelpleinwerking   Stad Vilvoorde-dienst Jeugd 

2007  November 2007 
17

• Evaluaties 
 

Algemene doelstellingen 
Elke animator wordt degelijk begeleid en opgevolgd en krijgt een evaluatie. 

 
Evaluatie 
Het evalueren is intensief en een dagelijkse bezigheid, maar alle hoofdanimatoren nemen dit degelijk ter 

harte.   

Er is nog te vaak een verschil tussen de evaluatie in een periode en in een andere. Soms presteren de 

animatoren slechter maar soms ligt het ook aan de visie van de hoofdmoni.  

Dit onevenwicht zal moeilijk weg te werken zijn. 

 

Voor elke functie werd een apart evaluatieformulier gemaakt. Op die manier kan elke persoon naar zijn 

functie worden geëvalueerd. Dit systeem heeft echt gewerkt. 

 

De hoofdanimatoren zelf vragen ook om geëvalueerd te worden. Zij lieten dit jaar een blad invullen door de 

monitoren om hun mening te vragen over hoe de hoofdanimatoren gewerkt hadden. 

Toch is er voor nieuwe hoofdanimatoren te weinig ondersteuning. 

 

Concrete doelstellingen 
Het nieuwe evaluatiesysteem wordt opgevolgd en elk jaar opnieuw bekeken. 

De speelpleinverantwoordelijke wordt meer betrokken bij het evalueren van de moeilijkste situaties. 

De aparte evaluatieformulieren blijven behouden. 

De speelpleinverantwoordelijke zal wekelijks de hoofdanimatoren evalueren en bijsturen. Dit telkens op 

vrijdag. 

 

Er zal aan het einde van de zomer een evaluatiepapier worden meegegeven aan de animatoren waar ze hun 

mening over de speelpleinwerking kwijt kunnen. Op die manier hopen we een beter zicht te krijgen op wat de 

animatoren denken. Zo krijgen ze misschien ook meer het gevoel dat hun mening echt wel telt. 

 

• Communicatie 

 

Algemene doelstellingen 
Elke animator is degelijk geïnformeerd over de werking en wordt op de hoogte gehouden van alle evoluties 

en wijzigingen. 

 

Evaluatie 
Het speelkameraadje werd niet meer uitgedeeld omdat de monitoren het toch niet lezen.   

Er worden vanuit de jeugddienst te veel mails gestuurd, maar het gaat steeds om belangrijke zaken die niet 

kunnen wachten.  De speelpleinnieuwsbrief werkt ook niet echt dus. 

 

 

Concrete doelstellingen 
- Het animatorenboekje wordt grondig geëvalueerd en enkel de meest belangrijke punten worden behouden. 
Er wordt nagedacht over een andere vorm. 

- De animatorenkalender wordt opnieuw gemaakt voor het werkjaar 2007-2008.  Activiteiten worden niet 

meer verplaatst. 

 
 



__________________________________________________________________________________________ 

Evaluatieverslag speelpleinwerking   Stad Vilvoorde-dienst Jeugd 

2007  November 2007 
18

JEUGDDIENST 
 

Algemene doelstelling 
De jeugddienst stelt in de zomervakantie iemand vrij om de speelpleinen voltijds te begeleiden.  

Regelmatige aanwezigheid op de pleinen is vereist. 

 

Evaluatie 
- Tijdens de maand juli kreeg de dienst Jeugd opnieuw steun van een ‘coördinator speelpleinen’.  Deze 

persoon voerde vooral praktische zaken uit: aankopen materiaal, materiaal ter plaatse brengen, opruimen 

materiaal… 

Voor het eerst kon de jeugdconsulent ook rekenen op een logistiek coördinator in augustus. Dit was een hele 

steun voor de jeugddienst. 

De jeugddienst bleef naast de coördinator nog voltijds betrokken op de speelpleinen. Maar heeft de 

voorbije zomer niet kunnen meedraaien in de groepen. 

 

Concrete doelstellingen 
- De ‘coördinator speelpleinen’ wordt ook in 2008 opnieuw aangeworven en dit voor de maanden juli en 
augustus. De taken van de coördinator worden in een takenpakket uitgeschreven. 

- Eén persoon van de dienst Jeugd houdt zich in de zomervakantie voltijds bezig met het begeleiden en 

ondersteunen van de speelpleinwerkingen. 

- De jeugdconsulent / speelpleinverantwoordelijke zal op alle pleinen en bij alle groepen minstens 1 dag 

meedraaien. Door mee te draaien zie je sneller waar de noden zitten en waar het eventueel fout loopt. 

We leggen de dagen al vast, zodat er alvast niets meer tussen kan komen en animatoren op voorhand al 

weten wanneer dit gaat zijn. (elke 2e dinsdag van elke periode op een ander plein) 
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SPEEPLEINWERKGROEP 
 

Algemene doelstelling 
De speelpleinwerkgroep fungeert als motor van de Vilvoordse speelpleinen.  Zij werken autonoom, maar 

binnen de doelstellingen door de stad vooropgesteld.  Ze krijgen logistieke steun van de jeugdconsulent. 

 

Evaluatie 
DRIE FONTEINEN EN BONANZA 

Naast de algemene werkgroep waren 2 deelwerkgroepen werkzaam. Deze deelwerkgroepen zijn op 

frequente basis samengekomen en hebben in de zomer heel wat kunnen realiseren.  

Werkgroep spelen heeft heel wat ideeën kunnen omzetten in de praktijk en heeft het speelplein nog een 

stuk leuker kunnen aankleden. 

De geplande praatcafé’s waren geen succes en zijn bijgevolg ook niet meer doorgegaan. 

 

De werkgroep wordt door andere animatoren vaak aanschouwt als een eliteclubje terwijl ze zich zeker niet 

zo willen profileren. De werkgroep zou transparanter moeten worden naar andere animatoren zodat ze een 

zicht krijgen op wat de werkgroep allemaal doet. 

 
HOUTEM 

Houtem is dit jaar opnieuw gestart met een werkgroep onder leiding van de buurtwerkster. De 

jeugdconsulente woont deze bij indien mogelijk. 

 

Concrete doelstellingen 
DRIE FONTEINEN EN BONANZA 

De algemene werkgroep blijft bestaan uit ongeveer 8 à 10 leden.  

Volgende jaar zal een heleboel oudere animatoren wegvallen. Er moet dus dringend gezocht worden naar 

nieuwe animatoren voor de werkgroep. Iemand van de werkgroep zal enkele potentiële kandidaten 

persoonlijk aanspreken. 

De werkgroepvergaderingen zullen opnieuw plaatsvinden op zondag van 11u tot 13u.  

 

De werkgroep spelen zal ook dit jaar weer samenkomen en proberen weer heel wat dingen te realiseren.  

We zullen vooral nieuwe leden aansporen tot de deelwerkgroepen alvorens deel te nemen aan de algemene 

werkgroep.  

Daarnaast worden deelwerkgroepen opgericht:  
- inspeelweekend: uitwerken van het inspeelweekend 

- werkgroep spelen: denkt na over alles wat met spelen te maken heeft, inkleding en inrichting, 

speelsystemen,… 

 
HOUTEM 

De werkgroep van Speelplein Houtem wordt verder gezet en wordt gestimuleerd om veel te realiseren. 
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3. Organisatorische onderbouw 

 
• Opvang en vervoer 
 

Algemene doelstelling 
Voor en na de speelpleinwerking zorgt de werking of vrijwilligers voor gepaste opvang van de kinderen.  Dit 

binnen de noden van de ouders.  Het speelplein moet zo dicht mogelijk bij de thuissituatie gelegen zijn.  

Indien dit niet kan wordt er busvervoer voorzien om de overlast van wagens aan de pleinen en in het 

stadscentrum te verminderen. 

 

Evaluatie 
- De opvang- en busuren waren dit jaar vrij chaotisch maar goed.   

De samenwerking met BKO in Koningslo verliep vlot. 

- Het busvervoer voor speelplein Drie Fonteinen kende een serieuze stijging in het aantal kinderen. Dit 

heeft te maken met de algemene stijging van het aantal kinderen. 

- De organisatie van het busvervoer verliep niet altijd even vlot. Soms zaten er kinderen op de verkeerde 

bus of bleven ze achter op het speelplein. Toch was het steeds 2 weken lang dezelfde persoon. Vaak doken 
problemen op op de eerste dag van een nieuwe periode. 

- Het blijft moeilijk om mensen te vinden om de bushaltes te verzorgen.  

- Tijdens de opvang wordt er steeds meer gespeeld met de kinderen maar dit is sterk afhankelijk van de 

animatorenploeg. 
- De speelwinkel wordt gebruikt door de kinderen, maar tussen 17u en 18u is die gesloten waardoor de 

kinderen niet veel materiaal hebben om mee te spelen. 

- Vaak proberen ouders hun kinderen op te halen op andere uren dan de voorziene uren. Dit wordt echt een 

probleem wanneer de kinderen aan het spelen zijn, bv in het bos. 
 

Concrete doelstellingen 
- De opvanguren blijven behouden. 

- Het busvervoer wordt op dezelfde manier georganiseerd: 3 opvanghaltes: Groenstraat, Perksestraat en 

Koningslo en 1 opstaphalte: Peutie. 

- De opvanghalte in Koningslo zal verder worden georganiseerd in samenwerking met de BKO. Enkel voor de 

week dat ze gesloten zijn en voor de drukke weken, zal er een busmoni worden aangesteld. 

- Er zullen meer monitoren worden ingeschakeld om het busvervoer en het verzamelen van de kinderen 
sneller te laten verlopen. 

- De camionette van het cultuurcentrum is volgende zomer opnieuw dagelijks beschikbaar voor de 

speelpleinwerking.  Opnieuw krijgen twee hoofdanimatoren per periode de toelating om hiermee te rijden. 

- De speelwinkel zal gedurende heel de opvangperiode open zijn en de animatoren zullen aangemoedigd 
worden om mee te spelen. Het idee van de speelwinkel zal ook op de andere pleinen ingelast worden, dit om 

de kinderen nog meer kansen te geven om te spelen tijdens de opvang. De kinderen leren dan ook om eerst 

hun speelgoed op te ruimen voor ze met iets anders beginnen. 

- De speelwinkel op 3 Fonteinen zal een actieve kar worden, waar een moni mee rondrijdt om zo materiaal te 
verkopen. Om 17u gaat de kar nogmaals rond om materiaal op te ruimen. Vanaf 17u zal er een bak vol 

speelgoed klaar staan waar de kinderen dan mee kunnen spelen. 

- Ouders kunnen hun kinderen enkel ophalen onder de middag tussen 12u en 13u en anders moeten ze 

wachten tot 16u. De ouders moeten ook steeds op voorhand verwittigen wanneer ze hun kind vroeger willen 

ophalen. 

- Vanaf 2008 zal er per dag 1 euro gevraagd worden aan de ouders die gebruik maken van het busvervoer. 

Er wordt geregistreerd hoeveel dagen ze de bus nemen en achteraf wordt dit gefactureerd samen met de 

kostprijs van het speelplein. 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________ 

Evaluatieverslag speelpleinwerking   Stad Vilvoorde-dienst Jeugd 

2007  November 2007 
21

• Administratie 

 
Algemene doelstellingen 
Het inschrijven en betalen en de verwerking van de administratie wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt, 

zowel voor de ouders als voor de administratief verwerker. 

 

Evaluatie 
- Het systeem met tienbeurtenkaarten werd verdergezet op de speelpleinen.  

- Voor het eerst werd er deze zomer digitaal ingeschreven op het speelplein Drie Fonteinen. De andere 

pleinen blijven schriftelijk alles bijhouden.  De administratie achteraf ( het ingeven van de papieren 

inschrijvingen) is echter wel enorm.  

- Houtem behield zijn tarieven, aangepast aan de gezinssituatie van de deelnemende kinderen.  De werking 

in Houtem kost slechts 2 EUR. De niet Houtemse kinderen betaalden dezelfde prijs als op het Domein Drie 

Fonteinen, 4 EUR.  
Heel wat gezinnen uit Houtem profiteren van het goedkopere tarief dat eigenlijk bedoeld werd voor de 

kansarme gezinnen.  

- Doordat er niet vooraf moest worden ingeschreven voor Bonanza, verliepen de inschrijvingen ook daar heel 

vlot. 
 

Concrete doelstellingen 
- Het inschrijfsysteem wordt behouden.  De tarieven zullen in 2008 verhogen. Een speelpleindag zal 5 EUR 

kosten.  De ouders zullen niet meer de dag zelf moeten betalen, maar zullen achteraf de factuur thuis 

krijgen. De kinderen worden ’s morgens geregistreerd en op het einde van de zomer wordt dan de 
berekening gemaakt hoeveel keer ze geweest zijn. 

- Er wordt onderzocht of grote gezinnen gebruik zouden kunnen maken van een korting. 

- De tarieven voor Houtem verhogen tot 2,5 EUR per dag voor inwoners van Houtem. Om misbruiken te 

voorkomen wordt er onderzocht of ouders zich eerst in het buurthuis kunnen komen aanmelden indien ze 

gebruik willen maken van de korting. 

- Voor ouders moet het mogelijk zijn hun kind via de stedelijke site in te schrijven. 

 

 

• Vier-uurtjes 
 

Algemene doelstellingen 
Elk kind krijgt een tien-uurtje en een vier-uurtje. Doorheen de dag kan elk kind zoveel water drinken als hij 
wil aan het drinkfonteintje. 

 

Evaluatie 
Reeds enkele jaren krijgen de kinderen om 10u een koekje en om 15u15 een drankje. De koekjes worden 

steeds bij Lotus aangekocht en er wordt gezocht naar de meest gezonde koekjes. De drank wordt besteld 

bij Jetta-drinks, kinderen kunnen kiezen uit water, fruitsap en limonade. 

Er werden heel wat soorten fruitsap aangeboden maar deze blijken via Jetta-Drinks veel te duur.  

 
Opnieuw werd er wekelijks een stukje fruit gegeven aan de kinderen. Er wordt steeds gekozen voor een 

gemakkelijk te eten stuk fruit. 

 

 

Concrete doelstellingen 
Ook in 2008 gaan we verder met het gezonde tienuurtje.  

Er wordt onderzocht of andere winkels geen goedkopere versies van fruitsappen aanbieden 
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• Financieel verslag 

 
Algemene doelstelling 
Het speelplein heeft een open en doorzichtige financiële situatie. 

 

Evaluatie 
Dit jaar werd het budget besteed aan volgende onderwerpen: 
Het budget voor het busvervoer van de speelpleinwerking werd met 1.000 euro verhoogd omdat er deze 

zomer 9 weken busvervoer moest worden voorzien en  

 

2007 2008 

Spelmateriaal  4.702,26 Spelmateriaal  7.000 

Ander materiaal 2.845,20 Ander materiaal 2.210 

Vorming + inspeelweekend 2.344,28 Vorming + inspeelweekend 1.900 

Vieruurtjes 4.456,84 Vieruurtjes 3.400 

Voeding 2.622,72 Voeding 3.250 

Uitstappen 436 Uitstappen 500 

Busvervoer 19.723,42 Busvervoer 19.000 

Bekendmakingsmateriaal + drukwerk 2.383,23 Bekendmakingsmateriaal + drukwerk 3.275 

Medicijnen 238;3 Medicijnen 300 

TOTAAL 39.752,25 TOTAAL 40.835 

    

Inkomsten: 40.833,25 Voorziene inkomsten 61.000 

 
Concrete doelstellingen 
De budgetten worden aangepast aan de stijging van het aantal kinderen.  

Volgend jaar zal er bezuinigd worden op de uitgaves van voeding. 
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• Aantal deelnemers en decentralisatie 

 
Algemene doelstelling  
De speelpleinen zijn dicht bij de kinderen.  Ze worden strategisch verspreid over de verschillende wijken. 

 

Evaluatie 
Het deelnemersaantal steeg fors zowel in de paasvakantie als in de zomervakantie. 
Het aantal steeg met 20 % tegenover vorig jaar. Deze trend deed zich op vele speelpleinen in Vlaanderen 

voor. 

Het aantal kinderen in Bonanza steeg omwille van de extra plaatsen die we konden aanbieden.  

In Houtem bleef het aantal kinderen ongeveer gelijk. Een aantal kinderen vinden de weg naar speelplein 3 

Fonteinen als de werking in Houtem gesloten is. 

Ook het tienerspeelplein ‘Teen-spirit’ in Houtem kon rekenen op hetzelfde aantal deelnemers (gemiddeld 

15). Op de uitstappen en andere activiteiten waren er gemiddeld 15 tieners, een kleine stijging tegenover 
vorig jaar.  

 

Concrete doelstellingen 
- We verwachten volgend jaar weer een lichte stijging in de cijfers, dit doordat we onze kwaliteit jaar na 

jaar proberen te verbeteren en omdat het begrip speelplein en spelen stilaan bekender wordt bij de ouders. 

- Daarnaast blijft het tekort aan opvang in de zomer een groot probleem waardoor ouders sneller bij de 
speelpleinwerking terecht komen. 

- Bonanza zal ook volgend jaar weer 50 kinderen toelaten. Bonanza zal volgende jaar bekender zijn bij de 

ouders en zo ook hopelijk iets meer kinderen aantrekken. 

 
 

 

Bijlage 1: evolutie van aantal kinderen 
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• Onderhoud 

 
Algemene doelstelling 
De speelpleinwerkingen vinden plaats in geschikte en hygiënische ruimten. 

 

Evaluatie 
Het onderhoud op het speelplein Drie Fonteinen werd dit jaar gedaan door één jobstudent en één iemand 
van de PWA.  De jobstudent wordt ook nauw betrokken bij de speelpleinwerking en de animatorengroep. De 

poetsman van PWA deed zijn job naar behoren maar is niet altijd even aandachtig met zijn werk bezig.  

De andere locaties werden eveneens gepoetst door iemand van de PWA. 

 

Concrete doelstelling 
Er wordt gewacht op de beslissing of het Ruiterijcomplex gepoetst zal worden door een firma. Zoniet dan 

zoeken we opnieuw poetspersoneel. Misschien kan er een vacature uitgeschreven worden om jonge mensen 

te zoeken die eveneens opgenomen kunnen worden in de animatorenploeg. 

De andere pleinen worden gepoetst door het poetspersoneel van de school of het buurthuis of met PWA 

personeel indien nodig.  

 

 

 

• Uitstappen 

 
Algemene doelstellingen 
De kinderen krijgen regelmatig de kans om op andere locaties te spelen. 

 

Evaluatie 
Per plein werd 1 uitstap om de twee weken georganiseerd.  Op het plein Drie Fonteinen was er telkens keuze 

tussen 2 uitstappen om te vermijden dat kinderen thuis moesten blijven en om zeker 1 goedkope uitstap te 

hebben. 

Er zijn dit jaar weinig thuisstappen georganiseerd omdat het moeilijk is om originele thuisstappen te vinden.  
De laatste dag van de zomer zijn alle kinderen naar een film gaan kijken in CC het Bolwerk zodat de 

animatoren rustig konden opruimen. 

 

Op het speelplein Drie Fonteinen wordt wekelijks gezwommen door de 7-12 jarigen.  De afspraken worden 
nauw opgevolgd. Er gingen wekelijks gemiddeld 50 kinderen mee zwemmen. Dit zijn er ongeveer 20 meer dan 

in 2006. 

De kleuters gaan niet meer zwemmen. Op het speelplein van Houtem wordt er occasioneel gezwommen.  

 

Concrete doelstellingen 
- Het uitstappensysteem wordt verder gezet.  

Ipv 2 uitstappen aan te bieden aan de kinderen, zullen we maar 1 uitstap meer aanbieden. Kinderen kiezen 

vaak voor de populairste uitstap ongeacht de kostprijs ervan. 

- De thuisstappen worden verder gezet en er wordt gezocht naar leuke ideeën.  

- Het keuzeaanbod ‘zwemmen’ blijft.  De duidelijke afspraken met het zwembad worden verder opgevolgd.  

Er wordt wekelijks op dinsdag gezwommen afhankelijk van de beschikbaarheid van het zwembad. Er gaan 

maximum 40 kinderen tegelijk zwemmen. 5 animatoren begeleiden de zwemmers, 2 ervan zijn zeker ouder 

dan 18. 
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4. Relaties met externen 

 
• Ruimer vrijetijdsaanbod 

 
Algemene doelstelling 
In Vilvoorde is een ruim aanbod van vrijetijdsinitiatieven afgestemd op de noden van de kinderen en 

jongeren, zowel georganiseerd vanuit privé-initiatief als vanuit de stad. 

 

Evaluatie 
De dienst Sport organiseerde opnieuw sportkampen tijdens de zomervakantie.  We vermoeden dat de 

sportkampen een goede afwisseling zijn voor kinderen die anders een hele vakantie op het speelplein 

verblijven. Verder hebben de sportkampen niet echt een grote invloed op de aantallen kinderen van de 

speelpleinwerking. 
Voor het 2e jaar op rij werd er een Swapaanbod uitgebouwd, met twee activiteiten per week. Op dinsdag om 

de twee weken organiseerden we een Swapevent en woensdag een uitstap. De uitstap werd samen met de 

tieners van Houtem en de tieners van Drie Fonteinen gedaan.  

Op de uitstappen waren steeds een heleboel tieners van de eigen werkingen aanwezig en in mindere mate 
swappers. 

Ook aan het swapevent deden onze eigen werkingen mee maar we konden ook een aantal swappers en 

swapwerkingen van andere gemeentes verwelkomen. 

 
 

 

Concrete doelstellingen 
De uitstappen op woensdag blijven behouden voor de drie tienerwerkingen. 

Het Swapevent blijft behouden maar er zullen een aantal aanpassingen gebeuren aan het concept. 

De nauwe samenwerking met de BKO in Koningslo blijft behouden. Zij verzorgen de busopvang in Koningslo. 

 

 

• Communicatie met ouders 
 

Algemene doelstelling 
De speelpleinen worden ruim bekend gemaakt bij de ouders en kinderen. 

 

Evaluatie 
Ouders worden op verschillende wijzen over het speelplein geïnformeerd: 

- de speelpleinwijzer: boekje voor ouders 

- foto’s op het plein 

- foto’s van de hoofdanimatoren en teambegeleiders op het plein 

- Onderdeel ‘speelplein’ op de website van de stad Vilvoorde  

- Affiches die verspreid worden in de stad 

- Een flyer die verspreid wordt in scholen en folderbakken 
Ouders vinden het boekje goed en volledig.   

Met het ontstaan van de nieuwe website van de stad, vinden al heel wat meer ouders en jongeren de weg 

naar het deel over de speelpleinwerkingen. Toch zou deze pagina nog speelser en aantrekkelijker mogen zijn 

voor de animatoren. 
 

Concrete doelstellingen 
- De huidige communicatiemiddelen blijven in dezelfde vorm en lay-out uitgegeven.  Ze zijn goed en 

herkenbaar. 

- Voor het aanmaken van flyers en affiches proberen we een eigen huisstijl te behouden. 
- Ouders moeten de mogelijkheid hebben om het inschrijfformulier te downloaden van de stedelijke 

website alsook het ouderboekje. 
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• Relaties met andere speelpleinen en VDS 

 
Algemene doelstellingen 
De speelpleinen onderhouden een goede relatie met omliggende speelpleinwerkingen en de koepelorganisatie. 

 
Evaluatie 
De Vilvoordse speelpleinwerking nam deel aan de provinciale vergaderingen van de VDS (jeugdconsulent en 

één werkgroepafgevaardigde).  De jeugdconsulent zit in het bestuur van de Provinciale vergaderingen. 

Een aantal van onze animatoren geven cursussen en vorming bij VDS.  

Regelmatig neemt het speelplein deel aan activiteiten georganiseerd door VDS (remmelosdag, gezamenlijk 

inspeelweekend,…) 

Jaarlijks gaat de jeugdconsulent (samen met enkele speelpleinkrachten) mee op bustoer met VDS langs 

andere speelpleinen. 

 

Concrete doelstellingen 
- De speelpleinverantwoordelijke neemt nog steeds deel aan de provinciale vergaderingen. De 

speelpleinverantwoordelijke/ jeugdconsulent zal ook in 2008 in het Provinciale Speelplein Bestuur zetelen. 
Op deze manier blijft ze op de hoogte van de tendensen in het speelpleinwerk op een hoger niveau. 

- Contacten met omliggende speelpleinen worden opnieuw opgenomen, de onderlinge communicatie wordt 

gestimuleerd door samen een activiteit met animatoren of kinderen te doen. We polsen of er speelpleinen 

geïnteresseerd zijn in een wedstrijdje tussen de kinderen met een uit - en thuismatch. 

- We vragen aan VDS of we een eigen bustoer kunnen organiseren om met onze animatoren andere 

speelpleinen te leren kennen. 

 

 

• Andere diensten en organisaties 
 

Algemene doelstellingen 
De speelpleinwerking gaat indien mogelijk in op de voorstellen van organisaties die het speelplein iets 

aanbieden. 

 

Evaluatie 
Samen met de dienst Maatschappelijke Integratie werkt de dienst Jeugd nog steeds aan het project 

Taalspeler. De ondersteuning van het project werd overgenomen door VDS, onder de nieuwe naam Aliblabla.  

De jeugdconsulente volgt vanuit haar taak binnen het bestuur van VDS, de werkgroep rond Aliblabla op. 

VDS werkt in zijn project naar kleuters en openspeelpleinwerking. 

In de eerste plaats willen beide stadsdiensten vooral werken naar integratie, dit van zowel anderstalige 

kinderen als kinderen met een handicap, als kleuters (die vaak zelf nog niet kunnen lezen) 

Op ons inspeelweekend werden de nieuwe animatoren gevormd en werd met hen de klemtoon gelegd op hoe 

ze een spel duidelijk uit moeten leggen voor iedereen. 

Een aantal keer kregen we bezoek van VDS, zei gebruikten ons speelplein als experimenteel speelplein om 

hun taalspelen uit te testen. 

 

Concrete doelstellingen 
We stappen terug mee in het project taalspeler/ Aliblabla.  

Voor de ondersteuning van onze kleuterwerkingen rekenen we nog steeds op de hulp van VDS. Ook volgend 
jaar gaan zij een aantal keren komen meedraaien om te experimenteren. 

De dienst Maatschappelijke Integratie zal zich vooral richten naar de 7-12 jarigen en hun animatoren. 

Enkele symbolen zullen op de speelpleinen worden gehangen, zodat alle kinderen duidelijk kunnen begrijpen 

wat zich waar bevindt en waar ze bv niet mogen komen. Deze symbolen worden reeds in de basisscholen 
gebruikt en zullen dus herkenbaar zijn voor de kinderen. 
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BIJLAGEN 
 
1. Inventarisatie deelnemers 

2. Speelpleinstructuur 
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BIJLAGE 1. INVENTARISATIE DEELNEMERS 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Gemiddeld aantal 

monitoren per periode 

      

Pasen / 1+7 2+8 2+13 12+2 12+2 

Juli 1+8 1+8 2+11 2+15 2+16 19+2 

Augustus 1+7 1+9 2+10 2+11 2+14 15+2 

       

Aantal kinderen       

Pasen / 85 96 149 171 156 

Zomer 250 280 316 350 428 512 

       

Kinderen dagpieken       

Pasen   74  120 104 

Zomer 128 135 155 180 181 181 

       

Kinderen 

daggemiddelde 

      

Pasen      85 

Juli 112  120  140 143 

Augustus 105  99  110 130 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Gemiddeld aantal 

monitoren per periode 

      

Pasen 13+3 18+3 17+3 16+3 16+3 14+3 

Juli 20+4 23+4 37+6 36+6 34+6 32+6 

Augustus 18+4 19+4 29+6 34+6 29+6 28+6 

       

Aantal kinderen       

Pasen 265 177 223 306   

Zomer 702 772 896 917 684  

       

Kinderen dagpieken       

Pasen – font 167 109 114 129 104 91 

Pasen Houtem   52 66  49 

Zomer – 3 font 220 242 203 258 158 171 

Zomer – Houtem   66 79 76 66 

Zomer - Abeeltje  25 32 25 31 27 
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Kinderen 

daggemiddelde 

      

Pasen – 3 font 124 94 86 110 82 78 

Pasen - Houtem   47 58  45 

Juli – 3 font 174 185 163 182 117 131 

Juli – Houtem   45 65 53 45 

Juli – Abeeltje  20 25 21 23 21 

       

Augustus – 3 font 148 146 151 139 127 130 

Augustus – Houtem   41 65 53 60 

Augustus - Abeeltje  25 21 20 24 24 
 

 2007      

Aantal monitoren per 

periode 

      

Pasen 31+3      

Juli 38+4      

Augustus 34+4      

       

Aantal kinderen       

Pasen       

Zomer       

       

Kinderen dagpieken       

Pasen – 3 font 104      

Pasen Houtem 54      

Zomer – 3 font 208      

Zomer – Houtem 69      

Zomer - Bonanza 44      

Kinderen 

daggemiddelde 

      

Pasen – 3 font 83      

Pasen - Houtem 46      

Juli – 3 font 169      

Juli – Houtem 55      

Juli – Bonanza 29      

       

Augustus – 3 font 165      

Augustus – Houtem 55      

Augustus - Bonanza 30      
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BIJLAGE 2. SPEELPLEINSTRUCTUUR 
 

 
 

SPEELPLEINEN VILVOORDE 
 

 
 
 

 

SPEELPLEIN DRIE 

FONTEINEN 
 

 

Organisatie:  Stad  

Sturing:  Jeugddienst 

Inhoud:  Werkgroep 

Uitgaven:  Stad   

Inkomsten:  Stad   

Animatoren: Stad 

Vorming: Stad 

Speelsysteem:  Open 

Specifiek: Inclusie 

Doelgroep: 3-15j uit 

Vilvoorde 

Busvervoer: Uit wijken 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KLEUTERSPEELPLEIN 

BONANZA 
 

 

Organisatie:  Stad   

Sturing:  Jeugddienst 

Inhoud:  Werkgroep 

Uitgaven: Stad   

Inkomsten: Stad   

Animatoren: Stad 

Vorming: Stad 

Speelsysteem: Open 

Specifiek: kan inclusie 

Doelgroep: Kleuters 

 

Busvervoer: / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPEELPLEIN HOUTEM 
 

 

 

Organisatie: OCMW 

Sturing:  Buurthuis 

Inhoud:  Buurthuis + 
werkgroep Houtem 

Uitgaven: Stad 

Inkomsten: Stad    

Animatoren: Stad 
Vorming: Stad/OCMW 

Speelsysteem: Halfopen 

Specifiek: Kansarmoede 

Doelgroep: 3-12j uit 
Houtem 

Busvervoer: /  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


