
De kijk van Hoogstraten op de speelpleinwerking (werktitel) 11/03/2013 

Missie:  

Speelplein Hoogstraten biedt elk kind een speelse vakantie aan waar spelen om te 
spelen in een  kindvriendelijke omgeving centraal wordt gesteld.   

Speelvisie/ speelmogelijkheden:  

Het Hoogstraatse speelplein heeft tot doel elk kind een 'vakantiegevoel' te geven. Kinderen 
ervaren vakantie op eenzelfde manier als een volwassene. Ze omschrijven vakantie als 
vrijheid, met vrienden leuke dingen doen, geen strakke planning, …. Om dit 'vakantiegevoel' 
op het speelplein te bekomen streven we er naar om het speelaanbod en het spelmateriaal 
zo gevarieerd mogelijk te maken. Kinderen krijgen de ruimte om zelf hun speelkansen te 
creëren, om zo te komen tot 'intens speelplezier'. Als kinderen intens spelen, vergeten ze  
de tijd, de plaats, … kortom de rest van de wereld.  

Op het speelplein van Hoogstraten kunnen kinderen vrij kiezen tussen meespelen met een 
gevarieerd  aanbod van voorbereide activiteiten door de animatoren of spontaan, vrij 
spelen in de speelhoeken.  

Speelpleinploeg:  

De betrokkenheid van de begeleiders bij de speelpleinwerking is van groot belang. Daarom 
bouwen we de werking van het speelplein op rond de ploeg van animatoren. De begeleiders 
zijn deskundigen die de werking mee vorm geven.  

Een sterke speelpleinwerking staat of valt met een sterke ploeg speelpleinbegeleiders. De 
kwaliteit van de speelpleinwerking is rechtstreeks afhankelijk van het enthousiasme en de 
dynamiek waarmee de animatoren met de kinderen spelen. Hun taak bestaat erin om 
dagdagelijks te zoeken naar een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van activiteiten 
waarbinnen kinderen gestimuleerd worden om te participeren. Animatoren worden door hun 
enthousiasme deskundig in het uitlokken, ondersteunen, stimuleren, motiveren en 
waardevoller maken van het kinderspel.    

Een speelpleinwerking investeert veel tijd en energie in het stimuleren van de 
betrokkenheid, de verbondenheid en het enthousiasme van haar begeleidingsploeg. 
Door een goede ondersteuning en coaching vanuit het stadsbestuur, het aantrekkelijk 
maken van vorming, inspraak en participatie mogelijkheden te creëren en vooral door ook 
tijd voor ontspanning vrij te maken, proberen we elke vrijwilliger op te nemen in de 
speelpleinploeg. Deze ploeg beleeft samen een leuke tijd zowel op als naast het speelplein. 
Ook tijdens het jaar worden de vrijwilligers betrokken bij de jaarwerking van het speelplein. 

De jeugddienst is de motor van het speelplein en neemt de administratieve, financiële en 
logistieke taken tot zijn rekening. Hij ondersteunt en coacht de animatoren waar nodig.  De 
jeugddienst is de schakel tussen het speelplein en het stadsbestuur. Het stadsbestuur kiest 
voor een gemeentelijk speelpleinaanbod en voorziet jaarlijks een voldoende groot budget, 
personeelstijd, binnen en buitenlocatie en interesse voor het speelplein.  

Hoogstraten kiest bewust voor een ploeg vrijwillige, ervaren en beginnende animatoren, 
aangevuld met een jobstudent hoofdanimator. De hoofdanimator is het eerste 



aanspreekpunt voor ouders en jeugddienst op het speelplein en stuurt de animatoren aan 
waar nodig. De vrijwillige animatoren worden aangemoedigd om een opleiding animator in 
het jeugdwerk te volgen. De hoofdanimator is reeds in het bezit van dit attest of heeft 
kwalificaties die gelijkgesteld zijn. 

Organisatorische onderbouw:  

Speelplein Hoogstraten heeft in de eerste plaats een speelfunctie. Het speelplein is dan ook 
in de eerste plaats jeugdwerk. Het wordt gedragen door een ploeg jonge vrijwilligers, die er 
alles aan doen om de kwaliteit van het speelaanbod hoog te houden. Langs de andere kant 
kan het speelplein niet blind zijn voor de opvangrealiteit en erkent het dat ze naast een 
speelfunctie ook een opvangfunctie heeft. Een opvanggarantie kan het speelplein echter 
niet geven zonder afbreuk te doen aan de speelfunctie. Op het speelplein staat spelen op de 
eerste plaats. De opvangfunctie is niet gelijk aan opvanggarantie. 

In het huishoudelijk reglement worden de voornaamste regels en praktische afspraken 
voor de gebruikers gemaakt. Kinderen die voor één dag komen zijn even welkom als 
kinderen die elke dag van de week aanwezig zijn op het speelplein. Er wordt bewust 
gekozen om de kostprijs voor alle kinderen zo laag mogelijk te houden.  

Externe relaties :  

Via een duidelijke en open communicatie trachten we de kwaliteit van het speelplein zo 
hoog mogelijk te houden. Alle verschillende partners zoals ouders, animatoren, 
stadsbestuur, eigenaars van de gebouwen, Stekelbees en niet te vergeten de kinderen 
hebben inspraak in de hun aanbelangende domeinen. Een goede samenwerking met de 
verschillende partners is dan ook zeer belangrijk.  

Toegankelijkheid:  

De speelpleinwerking kenmerkt zich door de hoge graad van openheid en streeft een zo 
laag mogelijke drempel na.  

Het speelplein van Hoogstraten wil een inclusieve speelpleinwerking zijn zowel voor 
kinderen als voor animatoren, maar slechts naargelang de draagkracht van de 
animatorenploeg. Draagkracht betreffende materiaal, infrastructuur, veiligheid, zorg en 
kwalificaties van de animatoren. Noch het stadsbestuur, noch de jeugddienst vereist bij de 
aanstelling van de animatoren kwalificaties aangaande inclusie. 

 

 

Noot: Voor de opmaak van deze visietekst zijn wij schatplichtig aan het denkwerk van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de DNA brochure 15: 'The S-Files - Het 
SpeelpleinBasisschema van Animator tot Zandbak'.  

 

 


