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In deze infofiche…
Speelpleinwerk en vooraf inschrijven. Geen makkelijk verhaal. Heel wat
speelpleinen kiezen ervoor om vooraf inschrijvingen te houden. Soms is
dat zelfs de enige manier om in te schrijven. In deze infofiche:
•
•
•
•
•

De visie van de VDS: Een ‘en-verhaal’
Voordelen van vooraf inschrijven
Nadelen van vooraf inschrijven
Vereenvoudigen is de sleutel
Inschrijvingsstop

Een ‘en-verhaal’
We kunnen als VDS alleen maar blij zijn als speelpleinen nadenken over
de vereenvoudiging en efficiëntie van hun inschrijfmethode. Minder tijd
aan de inschrijvingen betekent meer tijd om te spelen, en wie kan daar
nu iets op tegen hebben?
In die zin is vooraf inschrijven natuurlijk een ideaal scenario. Toch willen
we daarbij een grote kanttekening maken. Indien je enkel vooraf kan
inschrijven voor het speelplein, verliest dat speelplein een groot stuk van
dat waar speelpleinwerk eigenlijk voor staat: een bijzonder open manier
van werken met kinderen en jongeren. Kinderen, jongeren en ouders
moeten op elk moment tijdens de vakantieperiodes kunnen beslissen of
ze naar het speelplein gaan, of dat nu 5 weken, 5 dagen of 5 minuten op
voorhand is.
Anders gezegd: een systeem van vooraf inschrijven kan, en heeft zijn
voordelen, maar mag niet in de weg staan van het ‘spontaan’ of ‘op den bots’ naar het
speelplein komen.

Voordelen van vooraf inschrijven
•

•

•

Je kan een goede inschatting maken van hoeveel kinderen er zullen zijn, en welke
leeftijd ze hebben. Op die manier kan je speelplein voldoende animatoren voorzien
en je speelpleindag gerichter voorbereiden. Dit is vooral een voordeel als je
werking recent is opgestart en je nog geen goed beeld hebt van het aantal kinderen
dat je mag verwachten en welke weken eerder druk of rustig zijn.
Het kan het begin van een speelpleindag aanzienlijk vergemakkelijken en sneller
laten verlopen. Geen namen noteren (enkel aanvinken als ze toekomen), betaling is
mogelijk al gebeurd, inlichtingenfiche of opmerkingen zijn vooraf al doorgegeven.
Met betrekking tot de uitreiking van fiscale attesten is dit administratief
eenvoudiger en gebeuren er minder fouten bv. met de schrijfwijze van namen.
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•

•

•

Je kan inspelen op kinderen die extra zorg nodig hebben: nieuwe kinderen die een
woordje extra uitleg nodig hebben en waarvoor je een rondleiding op het speelplein
kan voorzien of kinderen die 1-op-1 begeleiding nodig hebben. Voor deze laatste
kinderen is het zelfs aan te raden dat ouders vooraf moeten inschrijven om een
gepaste oplossing te garanderen.
Vooraf inschrijven voor uitstappen maakt het mogelijk om een gepaste bus te
voorzien, een trein te reserveren of extra administratie in orde te brengen (bv. een
brief aan ouders in verband met Kids-ID voor uitstappen in het buitenland).
In de perceptie van ouders geeft vooraf inschrijven een gevoel van zekerheid in de
zoektocht naar opvang voor hun kind(eren).

Nadelen van vooraf inschrijven
•

•
•

•
•

Voor alle duidelijkheid nog even herhalen: enkel en alleen vooraf inschrijven is
helemaal af te raden (omdat men dan raakt aan de typische openheid van een
speelpleinwerking).
Indien er bij de promotie zwaar de nadruk wordt gelegd op het vooraf inschrijven,
kan het voor veel mensen de drempel stevig verhogen.
Indien de mogelijkheden om in te schrijven sterk gedigitaliseerd zijn (enkel via
internet bijvoorbeeld) of sterk gecentraliseerd zijn ( bijvoorbeeld enkel op de
jeugddienst en nergens in de deelgemeenten), sluit je op voorhand een aantal
groepen uit. Om dit nadeel op te vangen zou je vooraf wel een inschrijfdag kunnen
houden waar je samen met de ouders de inschrijving voor hun kind(eren) in orde
brengt.
Hou ook in het achterhoofd dat vooraf inschrijven absoluut niet aansluit bij de
cultuur van tieners.
Vooraf inschrijven zorgt er soms voor dat je minder contact hebt met ouders die
anders aan de inschrijftafel al eens een praatje maken of terwijl ze wachten een
blik werpen op de werking.

Vereenvoudigen is de sleutel!
•

•

•

•

Voorzie iemand extra aan de inschrijvingen tijdens de eerste week om alle
gegevens van alle kinderen te verzamelen en inschrijvingen voor de rest van de
vakantie te registreren.
Maak eventueel meerdere inschrijftafels: “vooraf ingeschreven” en “ter plaatse
inschrijven”. Kinderen die vooraf zijn ingeschreven hoeven niet te wachten en
kunnen onmiddellijk gaan spelen.
Je kan vooraf een inschrijfdag of een inschrijfstandje (tijdens de
schoolopendeurdag, tijdens een wijkfeest, een braderij…) organiseren waar men de
gegevens al kan achterlaten (ongeacht of men zal komen of niet).
Steek bij de folder van je speelplein een invulformulier zodat ouders op voorhand
alle nodige gegevens kunnen invullen en zelfs al de data kunnen aankruisen waarop
hun kind zal komen. Op die manier hoeven ze dat niet ter plaatse te doen bij de

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen
Tel 015 28 73 90 – vds@staf.speelplein.net

VOORAF INSCHRIJVEN

INFOFICHE

Update: juni 2019

•

•
•

inschrijfstand op het speelplein of tijdens de inschrijfdag die je eventueel voor de
vakantieperiode organiseert. Je kan het formulier ook op de eerste speelpleindag
meegeven zodat ouders het tegen de tweede dag ingevuld terug kunnen
meebrengen.
Een systeem van speelcheques kan heel handig zijn. Kinderen (en ouders) kunnen
dan een aantal cheques kopen (in het gemeentehuis, bij de post, op de
jeugddienst, …) die telkens recht geven op één speelpleindag. Ook naar
toegankelijkheid voor kinderen en ouders die het minder breed hebben kan dit een
goed initiatief zijn, bijvoorbeeld in samenwerking met het OCMW. In plaats van
cheques kan je eventueel ook met beurtenkaarten werken.
Zorg dat je met duidelijke en afgeronde prijzen werkt, en communiceer dit ook
duidelijk aan de ingang van je speelplein en in alle infobrochures.
Voor uitstappen met een beperkt aantal plaatsen hang je grote flappen op met het
aantal plaatsen dat beschikbaar is. Wanneer kinderen zich inschrijven, wordt de
lijst aangevuld. Ouders en kinderen kunnen ogenblikkelijk aan de inschrijftafel zien
of er nog plaats is voor een bepaalde uitstap en of vriendjes of vriendinnetjes van
hun zoon of dochter meegaan. Het bespaart je een heleboel opzoekwerk en vragen.

Inschrijven en inschrijvingsstop
Sommige speelpleinen passen het systeem van vooraf inschrijven toe omdat ze een
beperkte locatie of aantal animatoren hebben en op die manier een inschrijfstop
‘moeten’ houden. Gezien de openheid waar speelpleinwerk voor staat zijn we hiermee als
VDS niet gelukkig. Desondanks begrijpen we in sommige gevallen wel de realiteit waarin
deze speelpleinen hun werking runnen.
Indien er gewerkt wordt met een inschrijfstop, raden we deze speelpleinen aan op zijn
minst een systeem uit te werken waarin een divers publiek de kans krijgt om zich in te
schrijven en dat op verschillende momenten en plaatsen om de toegankelijkheid te
bevorderen.
Daarnaast blijft het een ‘must’ als werking om niet te berusten in deze situatie, maar
blijvend op zoek te gaan naar meer animatoren, grotere locaties of andere manieren om
meer kinderen toe te laten (bv. door het aanpassen van het speelsysteem). Het
uiteindelijke doel moet zijn dat de inschrijfstop wordt afgeschaft en dat elk kind de kans
krijgt om spontaan te komen meespelen!

Gelinkte VDS-producten
VDS-brochure inschrijfsystemen
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