
 

DATUM AUTEUR OORSPRONG 

00-00-2017 Staf Schrijvers VDS centraal 

 

 

 

Verslag stuurgroep 
speelpleinen VGC 
 

Intro: kennismaking 20u10 – 20u30 
 

WIE ZAT ROND DE TAFEL? 

 

Wauter (VDS), Steven (VGC), An (OCB), Kristien (OCB), Emma (Spelket), Shaurnally (Takaro), Marjan (Sint-Goedele), Arnout 

(Sint-Goedele), Amy (Stad Brussel), Nadir (Sint-Goedele), Hanlin (Takaro) 

 

EEN GREEP UIT DE LEUKSTE KENNISMAKINGSDINGEN 

 

 Veel mensen zijn blij dat ze nog eens kunnen samen zitten met verschillende speelpleinwerkingen 

 Er was een best grote verscheidenheid in verschillende profielen aanwezig: Administratie VGC, ondersteuners van 

het OCB, speelpleinverantwoordelijken van 1 speelplein, van meerdere speelpleinwerkingen, een vrijwilliger-

verantwoordelijke, … 

 De beste speelpleinherinneringen gaan heel vaak over toffe momenten met de animatoren, maar evengoed over 

spectaculaire momenten op de speelpleinen met de kinderen. 

 Veel mensen aan de tafel hebben een lange speelpleincarrière achter de rug, in allerlei verschillende functies 

 Veel deelnemers hebben zin om elkaar beter te leren kennen. 

 

Overlopen overeenkomst en geplande activiteiten 20u30-20u40 
 

De VDS, VGC en het OCB zullen in 2022 samenwerken rond drie grote doelstellingen: 

 

 Meer jongeren starten gevormd met speelpleinwerk 

o Extra cursus zonder overnachting in de 

herfstvakantie 

o Project om stagiairs vlotter stageplaatsen te 

doen vinden 

o Ondersteuning in stagebegeleiding 

o Communicatie op maat 

 Jongeren die al op het speelplein staan krijgen meer 

vormingskansen 

o 3 vormingsdagen voor speelpleinploegen 

o Extra vorming ter plaatse op speelpleinen 

 Goede samenwerking 

o Lidmaatschap VGC-speelpleinen 

o Meer overleg tussen VGC-VDS-OCB 

o Stuurgroep Brusselse speelpleinen 

 

 

 

CONCRETE DATA EN UITLEG PER EVENEMENT (OOK OP WWW.SPEELPLEIN.NET/BRUSSEL)  

 

 Vormingsdag maart: 19/03/2022 

 After-Speelplein: 8/04/2022 

 Goe-Gespeeld: 13/04/2022 

 Grote Iftar: 17/04/2022 

 Vormingsdag mei: 14/05/2022 

http://www.speelplein.net/brussel


 

 Kindernamiddag: 14/07/2022 

 BXL XXL: 20/07/2022 

 

Er wordt ook gewerkt aan een gezamelijke uitstap voor VGC-speelpleinen op 14/07 richting Walibi. Er wordt nog afgewacht 

voor de concrete planning omwille van het CST voor animatoren. 

 

Vormingsnoden animatoren 20u40-21u05 
 

We hielden een brainstorm over de verschillende noden die speelpleinverantwoordelijken ervaren in hun speelpleinploeg. 

 

Nadien gaven we aan wat daarin belangrijk is door markeringen aan te brengen op de post-its. Het aantal markeringen wordt 

meegegeven in de kolom ‘prioriteit’ 

De output van deze oefening wordt meegenomen in het opstellen van het vormingsprogramma. 

 

STARTENDE ANIMATOR 

 

Thema Algemeen onderwerp Prioriteit 

Belonen (niet straffen) Begeleidershouding  

Omgaan met storend gedrag Begeleidershouding  

EHBO Zorg en aandacht 2 

Veiligheid Zorg en aandacht 1 

Activiteiten aanpassen aan 
omstandigheden, initiatief nemen 

Speelbagage 3 

Spelbagage Speelbagage 5 

Inkleding en animatie Speelbagage 4 

Decor bouwen Speelbagage 1 

Voorbereiden van activiteiten Speelbagage 1 

Fantasie in activiteiten Speelbagage  

Animatorcursus volgen Algemeen  

Wachtmomenten op het speelplein Speelbagage  

 

ERVAREN ANIMATOR 

 

Thema Algemeen onderwerp Prioriteit 

Speelhoeken (over een hele 
vakantie duurzaam maken) 

Speelbagage – 
organisatie 

 

Avontuurlijk spelen Speelbagage 2 

Inkleding van de locatie Speelbagage 2 

Mentor zijn voor je mede-
animatoren 

Coaching van 
animatoren 

 

Structuur: Je houden aan een 
planning, meedraaien in het 
systeem 

Organisatie  

EHBO Zorg en aandacht  

Grote spelen schrijven Speelbagage 1 

Veilig op stap Zorg en aandacht  

Initiatief nemen, samenwerken Begeleidershouding  

 

 

 
HOOFDANIMATOR 

 

Thema Algemeen onderwerp Prioriteit 

Workshops naar de speelpleinen 
laten komen 

/  

Begeleiden van animatoren die ook 
je vriend zijn, spanning 
hoofdanimator – vriend 

Begeleiden van 
animatoren 

6 

Stagebegeleiding Begeleiden van 
animatoren 

1 

Open Speelaanbod organiseren Speelbagage – 
organisatie 

 

Communiceren met (verbaal) 
aggresieve ouders 

Externe relaties  



 

Werken met Speelhoeken Speelbagage  

Ouderwerking: Wat is de kern van 
de zaak 

Externe relaties  

Toneel op het speelplein 
organiseren 

Speelbagage 1 

Vergadertechnieken Begeleiden van 
animatoren 

 

Budget beheren Organisatie  

Voorbereiding van activiteiten 
begeleiden 

Speelbagae – 
begeleiden van 
animatoren 

 

EHBO Zorg en aandacht  

 

ANDEREN 

 

Thema Algemeen onderwerp Prioriteit 

Omgaan met moeilijke thuissituatie 
(vb tekenen die wijzen op 
kindermisbehandeling 

Zorg en aandacht - 
toegankelijkheid 

2 

Platform met Good practices Algemeen 6 

Specifieke vorming voor 
leerkrachten die voor de eerste 
keer hoofdanimator zijn op het 
speelplein 

Algemeen - uitwisseling 5 

Inclusie Toegankelijkheid  

Speelpleinwerk in Brussel in het 
algemeen: Hoe zit het in elkaar, 
welke speelpleinen zijn er, … 

Algemeen  

Jaarthema spelen met taal in de 
kijker zetten 

Taal – toegankelijkheid 3 

Workshop taal en meertaligheid Taal – toegankelijkheid  

 

 

 

BESPREKING 
. 

 Er wordt gevraagd of er op de vormingsdag ook ruimte vrijgemaakt kan worden voor een spel rond meertaligheid. 

Dat kan zeker. 

 Er bestaat een vraag naar een basisvorming voor leerkrachten die nog niet eerder op een speelplein stonden en voor 

de eerste keer hoofdanimator worden. VDS geeft aan dat ze hier zeker een meerwaarde in zien, maar dat de 

vormingsdagen zoals ze nu gepland zijn eerder gericht zijn op een jonger publiek. Het grootste deel van de 

aanwezigen vind het een goed idee. 

o Deelname verplichten? Dat lijkt in eerste instantie moeilijk: Het is niet altijd evident om voldoende mensen 

te vinden, dat maakt dat een verplichting op het eerste zicht niet meteen tot de mogelijkheden behoort 

o We willen hier graag verder over nadenken. 

 Er is een sterke vraag naar uitwisseling, naar het delen van door practices. We willen hier met de stuurgroep zeker 

een rol in spelen. 

 

Project stage 21u05-21u20 
 

OPZET PROJECT STAGEPLAATSEN. 

 

 Stageplaatsen zijn niet altijd beschikbaar: Zeker begin zomer en pasen zijn er minder plaatsen. Vroeger was er een 

vervangingspool. Door corona ging dat niet meer. Wat ook niet fijn om te moeten vertrekken naar een andere 

werking. Dan kwamen er reserveanimatoren. Die willen we nu omvormen naar stageplaatsen. 

 

 Eerste idee: VGC vult ze in. We gaan toch op twee pisten werken: heb je stagiairs? Dan mag je dat aangeven. Heb je 

geen eigen stagiairs? Dan stelt de VGC jongeren voor. Uiteindelijk 

 

 Hoofdanimator-stage is momenteel nog niet in dat project. Warme oproep om ook voor hen kansen te voorzien. 

 

BESPREKING 

 



 

Nadir: Veel animatoren volgen de cursus, maar ze vinden geen stageplaats. We lossen dat vaak op door animatoren extra 

verantwoordelijkheid te geven. 

Steven: Er is niet altijd veel verloop, blijven langer. Mensen zijn niet altijd bereid om hun plaats af te staan, heeft financiele 

impact. 

Marjan: Twee hoofdanimatoren, 1 leerkracht die niet noodzakelijk ervaring heeft.  

 

15-JARIGEN OP HET SPEELPLEIN? 

 

Veel deelnemers aan de animatorcursus zijn nog geen 16 jaar oud. Dat betekent dat ze nog een tijd moeten wachten om 

effectief aan de stage te kunnen beginnen. 

 

Steven: Er is een voorstel gedaan dat jongeren die een stage doen dat ook kunnen doen als 15-jarige, enkel nadat ze een 

cursus volgden. Dat moet nog op het college verschijnen die daar dan een beslissing over neemt. 

 

Pasen lijkt vroeg om dat helemaal op poten te zetten, tegen de zomer zou het duidelijk moeten zijn of en hoe dat kan. 

 

Opzet stuurgroep 21u20-21u30 
 

We namen een tien minuutjes de tijd om een aantal vragen te beantwoorden over de stuurgroep. Samen kijken we naar de 

vorm en inhoud die we hier graag in de toekomst bespreken. 

 

FREQUENTIE, VORM, DEELNEMERS 

 

Online of fysiek? 

 Voorkeur voor fysieke bijeenkomsten 

 Avondvergaderingen eerder online, maar ook mensen die aangeven dat ze dat ook graag fysiek doen als het niet te 

laat ingepland is. 

 

Hoe vaak willen jullie samenkomen? 

 De meesten geven aan te mikken  op een frequentie van om de 2 a 3 maanden 

 Dat betekent dat wo voor de volgende bijeenkomst mikken op de periode net na de paasvakantie 

 

Wat zijn goede momenten om samen te komen voor jullie? 

 Er zijn best wat verschillende antwoorden gegeven: Een deel van de groep geeft aan liever overdag te vergaderen, 

een ander deel vergaderd liever in de avond. 

 Woensdagnamiddag lijkt een goed moment te zijn voor de meeste deelnemers. 

 We stellen een doodle op met verschillende momenten, een aantal opties op woensdagnamiddag 

 

Wie moet er zeker nog rond deze tafel zitten? 

 In de eerste plaats hopen we meer speelpleinverantwoordelijken te betrekken. 

o Daar zetten we extra op in: OCB wil daar graag een rol in spelen door mensen aan te spreken 

o We blijven de speelpleinen goed op de hoogte houden van wat we doen, ze mogen verder aansluiten 

 We kunnen op thema nog extra mensen uitnodigen 

 We bekijken of we ook animatoren/jongeren kunnen uitnodigen 

 Vertegenwoordigers politiek lijkt in eerste instantie niet nodig om op in zetten. 

o Al zijn er welkom  

 

INHOUD 

 

Wat willen jullie uit de stuurgroep halen? 

 

 Inspiratie voor de toekomstplannen van de speelpleinen. Inpunt om verder na te denken opver eigen missie/visie 

 Verandering, verbetering, evolutie 

 Vragen kunnen stellen aan anderen over praktische zaken 

 Tips en tricks uitwisselen 

 Op korte tijd veel input kunnen verzamelen van alle speelpleinwerkingen 

 

Wat wil je zeker bespreken op komende vergaderingen? 

 

 Verwachtingen van speelplein richting VGC, VGC richting speelpleinen, richting organisatoren, … 



 

 Verwachtingen animator – hoofdanimator 

 Een speelpleintoer, waarbij we speelpleinen tijdens de werking bezoeken. Alle deelnemers zien dat zitten, hebben 

er zin in. 

 Specifiek over inclusie uitwisselen 

 

BESLUIT 

 

We doen een voorstel voor de volgende bijeenkomst. De agenda wordt op voorhand doorgestuurd, deelnemers krijgen de 

kans om feedback te geven op de agenda. We blijven speelpleinen bevragen over wat ze zelf graag besproken zien. 

 

We zetten in op uitwisseling, ontmoeting. We maken tijd om elkaar beter te leren kennen en vragen aan elkaar te kunnen 

stellen.  

 

We prikken de datum voor de volgende meeting met een poll, zodat de mensen die er niet konden bij zijn ook hun 

voorkeuren kunnen meegeven. 

 

 


