
Komt de ondersteuning van speelpleinwerk daardoor in gevaar? En wat met de keuze om ‘spelen’ boven ‘opvang’ te stellen?

Je hebt niks te vrezen, de VDS blijft in de eerste plaats ondersteuner van het speelpleinwerk!

Waarom dan deze uitbreiding?

Zoals in onze missie en visie te lezen staat, zien we het ook als onze rol om het recht 
op spelen in gáns de samenleving uit te dragen en te streven naar meer en betere 
speelkansen in de vrije tijd van kinderen. Daarnaast doen de laatste jaren meer en 
meer partners binnen en buiten het jeugdwerk een beroep op de speelexpertise van 
de VDS. De optelsom maakt dat we een heel luik besteedden in onze beleidsnota 
2014-2017 aan de uitbouw van een ‘expertisecentrum spelen’. 

Maar tussen droom en daad staan besparingen van de Vlaamse Overheid, die onze  
uitgebreide ondersteuning met betrekking tot speelpleinwerk wél, maar alle kansen 
op groei en het elders uitdragen van ons ‘speelverhaal’ dan weer niet bekrachtigde. 
Weg ‘expertisecentrum spelen’ dan maar?

Extra middelen voor extra taken

De VVSG wil dit specifieke luik in 2015 wél ondersteunen in functie van  
kinderopvang en komt hiervoor met extra middelen over de brug. Alle taken die we 
uitvoeren binnen de samenwerking worden dus met andere woorden volledig door 
extra middelen gefinancierd. Onze reguliere middelen en staftijd blijven 100% ten 
dienste van het speelpleinwerk staan!

Beter samenwerken dan toekijken

We weten dat we onze expertise opbouwden dankzij het sterk ontwikkelde speelpleinwerk. 

In 2015 werken we samen met de VVSG om de speelkwaliteit te verhogen binnen de kinderopvangsector.  
We doen dat met procesbegeleidingen bij lokale BKO’s, vorming over speelvisie en speelaanbod voor kinderdagverblijven en  
ondersteuners van onthaalouders, opleiding rond spelvoorbereiding voor begeleiders van kinderopvang en de aanwerving van  
een nieuwe VDS-medewerker, Suzanne Verkuijl. Zij is verantwoordelijk voor de opvolging en inhoud van de samenwerking.

Speelse groeten,

Joke Dierickx, Voorzitter
Jo Van den Bossche, Directeur Financiën-Planning-Strategie

DE VDS LEENT SPEELEXPERTISE AAN KINDEROPVANG
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Een traject animator, hoofdanimator of instructeur gestart  
vóór 1/10/2015? 

De overheid besliste dat iedereen die cursus volgde en een attest wil behalen,  
dat moet doen VÓÓR 31/12/2016. Nadien vervalt je gevolgde cursus en stage.  
Alle nu al behaalde attesten blijven geldig, enkel de procedure wijzigt na 1/10/2015.

Deze beslissing kadert in de nieuwe regelgeving attestering die vanaf 1/10/2015  
in voege gaat. 

Via de permanente link (linksonder) op de homepage van www.speelplein.net houden  
we je voortdurend op de hoogte van de laatste updates. 
We zitten er met onze neus op. En jij dus ook!

BELANGRIJKE UPDATE BIJ DE  
NIEUWE REGELGEVING ATTESTERING

We willen onze favoriete jeugdwerkmethodiek dan ook echt sterk houden. Denk aan de recente campagne ‘speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven’, die duidelijk maakt waar 
speelpleinwerk voor staat. Kinderopvang is en blijft iets anders! We willen beide werkvormen niet vermengen of in elkaar laten overgaan. Maar als we in de toekomst – vooral ook  
op lokaal vlak – genoodzaakt worden om meer samen te werken, kunnen we er maar de vruchten van plukken als beide sectoren elkaar beter kennen en van elkaar leren.

Je hebt dus écht niks te vrezen, integendeel!



on the spot!
Naam: SPED!      Gemeente: Edegem      Provincie: Antwerpen

Profiel gemeente: telt 21.249 inwoners, waarvan 5.539 kinderen en jongeren (tussen 0 en 25 jaar)

Aantal kinderen: gemiddeld 26 per dag, totaal bereik van 129 kinderen, waarvan 83 uit Edegem & 46 uit de omringende gemeenten

Aantal animatoren: 15-30        Werking: (voorlopig nog) keuzeactiviteiten

Contact: Bart Struyf – 032/89 26 50 – jeugd@edegem.be 

SPEELPLEINWERKING SPED! EDEGEM

“Klein maar fijn”, zo kunnen we het speelplein van Edegem kort samenvatten.  Kortbij de stad Antwerpen, maar toch in het groen 

gaan we op de koffie bij Bart & Marjon, twee medewerkers van de jeugddienst. Ze doen maar al te graag hun toekomstplannen voor 

ons uit de doeken.

Inzetten op animatoren

Het werken met vrijwilligers is voor de jeugddienst een 

bewuste keuze. Ze willen met het speelplein, naast een fijne 

vakantie voor kinderen, ook een nuttige vrijetijdsbesteding 

bieden aan jongeren. Ze focussen dan ook graag op de 

jongeren in de gemeente die niet aangesloten zijn bij een 

klassieke jeugdbeweging. De animatorenploeg bestaat uit 

een 30-tal actieve animatoren, waarvan er per week een 

8-tal actief zijn op het speelplein.

Een frisse wind

Door o.a. een dalend aantal kinderen had de werking nood 

aan vernieuwing. Het speelplein van Edegem moet weer 

beantwoorden aan de verwachtingen van een ‘moderne’ 

speelpleinwerking. Vragen als “Hoe gaan wij om met 

de steeds hogere verwachtingen van ouders?” en “Hoe 

kunnen wij inspelen op de hoge opvangnood maar toch 

onze eigenheid behouden?” kwamen op tafel te liggen. Een 

stevige brok inhoudelijk denkwerk werd opgestart met een 

uitgebreid projectplan als resultaat. 

In deze rubriek vragen we iemand zijn favoriete websites of apps door te geven die interessant zijn voor het speelplein.  

De eer is aan Karolien en Manu van het MateriaalMagazijn.

www.pinterest.com, de sociale netwerksite die je toelaat interessante foto’s en beelden op je ‘prikbord’ te bewaren en te delen. 

Een favoriete is de pinpagina van Joke Verstraeten. Zij heeft 77 prikborden rond verschillende thema’s: DIY costumes, knutselen, 

kindergrime, bakplezier… 

Over bakken gesproken: www.ilovebaking.be toont een speciale kidspagina met tientallen recepten Kies een moeilijkheidsgraad, 

bereidingstijd, soort gebak en ga aan het bakken met de kinderen. 

Via www.ballonfigurensite.nl kan iedereen leren ballonplooien. Een toppertje! Kies een thema en volg stap voor stap hoe je een 

poes, octopus, pinguïn of ET plooit.

Op de site www.buildingexamples.com vind je honderden bouwvoorbeelden om leuke creaties met Lego, Duplo of strijkparels te 

maken. De site is in het Engels maar de plaatjes zeggen voldoende! Je kan de handleidingen eveneens downloaden.  

Probeer ze alleen of in groep na te maken! 

Wat je nog niet wist over Anne Vandebergh:
Stond 5 jaar als animator op Speelpleinwerking Wigwam (Genk), 
waarvan 3 jaar hoofdanimator. Anne weet als geen ander hoe je een

Anne Vandebergh 
lokaal ondersteuner regio Limburg

ploeg vrijwilligers moet motiveren en ondersteunen. Daarvoor zet ze het centrum 
van Genk al eens op zijn kop of trekt ze een pinguïnpak aan. Met een Kindersurprise 
maak je haar héél gelukkig!

Zotste speelpleinontdekking op de korte tijd dat je bij de VDS werkt? 
Al die bijnamen, super verwarrend! 

Jouw belofte aan de speelpleinen?
Een lokaal ondersteuner waar ze ten alle tijden op kunnen rekenen.

Wat je nog niet wist over Daisy Hoste:
Start aan haar 12de jaar bij Speelplein Jokkebrok (Bredene), is een kei in  
organiseren, het begeleiden van animatoren en betrokkenheid creëren.

Daisy Hoste 
lokaal ondersteuner regio West-Vlaanderen

Ze kruipt al eens graag in een leuk hippiejasje, kan haar oren afzonderlijk van elkaar laten bewe-
gen  en tijdens een speelpleinbezoek mag je haar altijd verrassen met een frietje schaslicksaus.  

Zotste speelpleinontdekking op de korte tijd dat je bij de VDS werkt? 
Ervoor nog nooit een speelpleinwerking gezien die activiteiten organiseert voor kinderen met een 
beperking en wat ik daar zag, heeft me echt positief geraakt.

Jouw belofte aan de speelpleinen? 
Een spontane en betrokken lokale ondersteuner die zoveel mogelijk op maat probeert te werken.

NIEUW VOLK

Dag Bjorn,

Het klopt dat zowat elke gemeente in Vlaanderen en 
Brussel een deel van de cursus terugbetaalt, in sommige 
gevallen betalen ze zelfs 100% terug. De manier waarop dat 
gebeurt en hoeveel de terugbetaling bedraagt, is in elke 
gemeente anders. Het staat meestal beschreven in een 
subsidiereglement. Aangezien de VDS het je graag wat  
makkelijker maakt, hebben we alle info rond terugbetaling 
van cursus van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel 
gebundeld op www.speelplein.net/cursus. Even klikken op 
jouw gemeente en je krijgt een mooi overzicht hoe het in 
jouw gemeente zit. Je kan dus perfect – zelfs nog vóór aan-
vang van de cursus – berekenen wat de cursus jou kost.

Op cursus kreeg je van ons een ‘bewijs van deelname’.  
Dat heb je nodig om je terugbetaling in orde te maken. Als 
je dat binnenbrengt op de jeugddienst doen ze daar het 
nodige, vertellen ze je hoe de procedure verloopt en welk 
bedrag je uiteindelijk wanneer terugbetaald krijgt. Ben je 
het bewijs van deelname toch kwijtgespeeld, dan kan je via  
cursus@speelplein.net een kopie aanvragen. 

Speelse groeten,

Wauter Temmerman

Van: Bjorn Theunis 
Verzonden: woensdag 11 februari 2015 11:11 
Aan: Wauter Temmerman 
Onderwerp: terugbetaling cursus 
Urgentie: Hoog 

Hey Wauter,

Ik volgde dit jaar mijn cursus animator bij de VDS. 
Nog eens bedankt! Het was een ongelofelijke evaring. 

Ik hoorde op de cursus dat je een deel van het inschrijfgeld 
terug kan krijgen door de jeugddienst van de gemeente. 
Maar eigenlijjk heb ik geen flauw idee hoe dat precies in  
elkaar zit. Mijn mama begint een beetje ongeduldig te  
worden :-s Kan jij me helpen?

Vrolijke groet, 
Bjorn Theunis

Het SPED! van de toekomst

Tijdens de krokus- en paasvakantie werd bewust gekozen 

om eens géén werking te organiseren. Achter de schermen 

wordt er hard gesleuteld aan de vernieuwde werking. 

Vormingen, inspraak en overlegmomenten… alles wordt 

in het werk gesteld om tijdens de zomervakantie er weer 

volle bak tegenaan te gaan! Het einddoel? Een geïntegreerd 

vrijetijdsaanbod voorzien voor de kinderen van Edegem. 

Het speelplein, de Grabbelpas, de sport- en natuurkampen, 

activiteiten van o.a. de bibliotheek en de cultuurdienst… 

allemaal krijgen ze hun plaatsje in het nieuwe SPED! 

Allemaal vertrekken ze voortaan vanuit één locatie. En wat 

voor een locatie! De in Edegem bekende ‘Hangar 27’ staat 

naast één van de vele forten rond Antwerpen… Krijg jij ook 

al zin om eens legertje te komen spelen?

groepsaankoop kwalitatief speelmateriaal 

Nog tot 8 april kan je deelnemen aan de groepsaankoop. Vorig jaar bestelden 658 speelpleinen, 

particulieren en andere vakantie-initiatieven. Samen bestellen heeft als voordeel dat het 

MateriaalMagazijn speelmateriaal aan scherpe prijzen kan inkopen. Bovendien staat je bestelling 

net voor de zomer in zijn geheel klaar om op te halen of te leveren. Speelpleinen die lid zijn van 

de VDS krijgen bovendien 5% korting. Waar wacht je nog op? Vragen? info@materiaalmagazijn.be

www.materiaalmagazijn.be

WEEWEEWEE

Suzanne Verkuijl 
projectmedewerker Buitenschoolse Kinderopvang

Wat je nog niet wist over Suzanne Verkuijl:
Houdt als oud-animator nog steeds veel van het 
speelplein van Essen en verovert nu ook de sector

van de Buitenschoolse Kinderopvang met haar enthousiasme. 
Heeft een favoriete zigeuneroutfit, is graag onderweg met een 
tandenborstel en verse onderbroek (ook in Vlaanderen) en houdt 
van het spel ‘Dixit’.

Zotste BKO-ontdekking op de korte tijd dat je bij de VDS werkt?
Een BKO die met de kinderen een auto pimpten.

Jouw belofte aan de BKO’s?
Een grote brok enthousiasme om op zoek te gaan naar de  
sterktes van het team om zo meer speelkansen te creëren voor 
de kinderen in de BKO.

VRAAG AAN VDS



EEN NIEUWE BELEIDSNOTA VOOR #GOEGESPEELD
Op 19 maart werd de nieuwe beleidsnota voorgesteld aan het grote publiek tijdens de Ronde Tafel in Brussel.  
Verschillende partners uit het jeugdwerk, organisaties die spelen hoog op de agenda plaatsen, experten en politici… schaarden zich achter de 
boodschap en plannen van Goe Gespeeld.

Spelen is een kinderrecht...en toch is het vandaag niet meer evident om écht buiten te spelen. 

Deze titel staat sinds 2012, naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, te lezen op het Goe Gespeeld!-charter dat inmiddels 
door 56 gemeenten ondertekend werd! Daarmee engageren ze zich om 8 concrete charterpunten voor het recht op spelen op te nemen in het 
lokale beleid.

Goe Gespeeld! streeft daarom naar een positief speelklimaat in elke gemeente! 

Het is dit charter waar Goe Gespeeld! de komende 3 jaar verder wil op focussen. Enerzijds door meer gemeenten te stimuleren het charter te 
tekenen, anderzijds door Goe Gespeeld!-gemeenten meer te ondersteunen. De website krijgt een grondige update, er worden in 2016 en 2017 
inspiratiedagen georganiseerd en bovendien wil Goe Gespeeld! een duidelijk aanspreekpunt zijn voor alle speelvragen. 

Het is een bewuste keuze om het charter laagdrempelig te houden en te vertrekken vanuit spelen. Uiteraard ligt de focus op meerdere beleids-
domeinen en wil Goe Gespeeld! het liefst dat diensten binnen een gemeente samen werk maken van een positief speelklimaat, maar in realiteit 
zien we dat toch vooral jeugddiensten de eerste stap zetten. Goe Gespeeld! wil niet controleren, maar vooral stimuleren en ziet in de lokale 
jeugdraden het ideale orgaan om het eigenaarschap op te nemen. 

Het project blijft uiteraard het recht op spelen ook verdedigen door helder en duidelijk te (re)ageren op berichten in de media en de merknaam 
‘Goe Gespeeld!’ te versterken en consolideren. De doelstelling is dat meer mensen binnen en buiten het jeugdwerk deze merknaam gebruiken 
in communicatie, drukwerk, op truien… en daarmee de positieve boodschap van Goe Gespeeld! uitdragen. Doe je mee? #goegespeeld 

Wil jouw gemeente ook een Goe Gespeeld!-gemeente worden?  Surf dan naar www.goegespeeld.be/kandidaat

INTERVIEW MET SVEN GATZ, VLAAMS MINISTER VAN JEUGD

De VDS mocht onlangs op de koffie om uit te leggen wat speelpleinwerk is. 
Het ideale moment om onze minister ook een paar speelpleinvragen onder de neus te schuiven.   

|1|  Welke affiniteit heb je met het speelpleinwerk?

Eerlijk gezegd, met speelpleinwerk heb ik zelf  
weinig ervaring. Ik ben meer opgegroeid in de cultuur 
van de jeugdverenigingen en de jeugdhuizen. Via mijn 
kinderen ben ik wel in contact gekomen met de speel-
pleinwerking in Brussel. Mijn zoon is er ook monitor   
geweest. Op die manier heb ik er toch enige affiniteit mee.

|2|  Met welk biertje zou je de speelpleinwerkmethodiek  

vergelijken? Woordje uitleg?

Een Deugniet, een blond biertje dat vrij pittig smaakt en 
alvast zijn naam mee heeft.

|3|  Je bent scout in hart en nieren. Zou speelpleinwerk ook 
iets voor jou geweest zijn? 

Ja, ik denk wel dat het toeval dat veel van een mensenleven 
bepaalt, me net zo goed naar het speelplein had kunnen bren-
gen als naar de scouts. Jeugdwerk blijft immers jeugdwerk, 
of het nu op een speelplein, in een jeugdvereniging of in 
een jeugdhuis plaatsvindt. Ik denk wel dat de uitdaging voor  
monitoren  op een speelplein om een toffe werking tot stand 
te brengen, iets groter is dan in een jeugdvereniging, omdat 
het publiek op een speelplein gemiddeld wat heterogener is 
dan in een jeugdvereniging. 

Dat vergt misschien wel een sterker empatisch vermogen en 
een grotere creativiteit van de begeleiding om met alle 
kinderen om te gaan en de werking voor alle kinderen leuk en 
boeiend te maken.

|4|  Speelpleinwerk is jeugdwerk waarin jongeren veel ver-
antwoordelijkheid dragen, maar het blijven natuurlijk wel 
jongeren. Welke straffe stoot zou je anno 2014 een gasboete 
hebben opgeleverd?

Op een buitenlands kamp in Italië speelden we met de ver-
kenners een smokkelspel met zogenaamde drugs, kleine plas-
tic zakjes met bloem in. Het was me al opgevallen dat er 
in dat dorpje een man ons nauwlettend in de gaten hield. 
Toen het spel afgelopen was en we de zakjes met het witte 
poeder in de vuilcontainer gooiden, doken er opeens carabi-
nieri op. Die geloofden niet dat het witte poeder geen coke 
maar bloem was. Ik als leider en een verkenner, de vandaag 
bekende kunstenaar Arne Quinze, werden afgevoerd naar het 
politiebureau. Ik was er eigenlijk vrij gerust in, ik was immers 
wel zeker dat de politie zou inzien dat het om een misver-
stand ging. Maar de politie reed toch naar de naburige stad 
Bolzano om een testkit. Zelfs mijn vrouw, die mee was als 
foerier, slaagde er niet in om de politiemannen te overtuigen. 
Tot ze na enkele uren toch zelf ook konden lachen met hun 
“Operazione Farina”.

*

*

De minister bedoelt uiteraard ‘animator(en)’, omdat hij ongetwijfeld ook beseft dat dit veel beter de lading dekt dan het verouderde ‘monitor(en) :-)
*

|5|  Meer en meer gemeentelijke speelpleinwerkingen trek-
ken de prijs op voor deelnemers van de buurgemeenten. Kin-
deren zoeken echter het speelplein op dat in hun buurt ligt en 
houden daarbij geen rekening met gemeentegrenzen. Zeker 
in grootsteden, zoals bvb thuisbasis Brussel, leidt dit soms tot 
absurde situaties.

Helaas is het niet mogelijk om me daar als minister van Jeugd 
in te moeien. Elke gemeente bepaalt immers zelf de prijs 
van haar speelplein en kan daarin differentiaties aanbrengen. 
Ik dring er bij de gemeenten wel op aan dat ze de prijzen 
voor de speelpleinwerkingen redelijk houden, liefst zo laag  
mogelijk voor elk kind.

Wat je nog niet wist over Daisy Hoste:
Start aan haar 12de jaar bij Speelplein Jokkebrok (Bredene), is een kei in  
organiseren, het begeleiden van animatoren en betrokkenheid creëren.

NIEUW VOLK
Suzanne Verkuijl 
projectmedewerker Buitenschoolse Kinderopvang



   Plezant zichtbaar zijn
-  Neem 2 rollen wit/rood afbakenlint mee en baken bij het  
   oversteken de straat af. Is er geen voetpad en moet je nood-   
   gedwongen op de rijbaan lopen, dan kan het afbakenlint ook  
   als afscheiding dienen. Plezant, duidelijk voor de kinderen en  
   immens zichtbaar voor de automobilisten!

-  Maak op het speelplein je eigen zebrapad (kartonnen stroken  
   die je schildert) of neem een rode loper mee op tocht. Ideaal  
   om over te steken op plekken waar geen zebrapad in nabije  
   omgeving beschikbaar is. Opgelet! Een eigen zebrapad geeft je  
   geen enkel voorrangsrecht. Het zorgt er wel voor dat de  
   kinderen op één enkele, smalle strook oversteken.

-  Laat de kinderen tijdens een activiteit los met fluoverf op witte  
   T-shirts. Hang ze nadien te drogen en hopla: je hebt je eigen  
   vet-coole fluovestjes voor onderweg.

VEILIG EN PLEZANT OP STAPDE SPEELHOEK
    Opdrachten
-  Wekkertocht: neem een wekker mee op tocht, zo’n echt oud, 
    luid tikkend exemplaar met grote bel. Telkens wanneer de  
   wekker rinkelt, moet de groep een opdracht uitvoeren

-  Stippel je tocht op voorhand uit en verzin een zot spannend  
   verhaal met elementen die je onderweg ziet passeren. Niets  
   zo spannend als een oud verlaten herenhuis waar een moord 
   gebeurd zou zijn of een grasheuvel waaronder een oude Viking  
   begraven ligt, zeker als je er voorbij wandelt…

voor kleuters: 
Volg de ballonnen, gekleurde lintjes, tekeningen…

voor 6 tot 10-jarigen: 
- Maak een puzzel met daarop de wegbeschrijving. Laat hen op verschillende  
  plekken een nieuwe puzzel maken om de weg te vinden 
- Verstop boodschappen en markeer de plekken waar de boodschap verstopt zit. 
- Verdeel de groep in 2 en laat de eerste groep aanwijzingen nalaten voor  
  de volgende.

voor tieners: 
Bij geocaching ga je op zoek naar schatten aan de hand van een kaart op je  
smartphone (voor één keer mogen ze die wel eens gebruiken).  
Je verstopt vooraf verschillende schatten op de route van je parcours, die  
je ingeeft op www.geocach.com. Nadien kunnen je tieners met hun  
smartphone deze caches zoeken.

Meer dan waarschijnlijk trek je er deze Paasvakantie op uit met je speelpleinbengels.
Een bezoekje aan een park in de buurt, een wandeling naar het lokale zwembad, een fietstochtje met de tieners…  

We schotelen je graag enkele leuke upgrades voor die je tocht aangenamer maken, zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. 

PLEZANT 
ONDERWEG

Op zoek naar meer 
spelletjes en impulsen?

Tegen de zomervakantie  
voegen we een categorie 

‘plezant onderweg’ toe aan 
www.speelidee.be 
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CREME FRAICHE What's new bij de VDS...

Is een inhoudelijke bundel met werkvormen om de visie van je speel-
pleinwerking te ontwikkelen en te verspreiden. Een stevige visie vormt 
dé basis van een kwalitatieve speelpleinwerking die weet waarvoor ze 
gaat en biedt een houvast op momenten dat je speelplein  
geconfronteerd wordt met klachten, besparingen, beleidskeuzes… 

DNA 27 - Hier staan we voor!

Bestellen kan via www.materiaalmagazijn.be aan € 5,95
De werkvormen uit de brochure zijn gratis te downloaden op 
www.speelplein.net > ons aanbod > online VDS-bibliotheek

Voor kinderen en/of ouders die nog niet zo goed Nederlands spreken 
op jouw speelplein ontwikkelde de VDS een aanwijsboekje met foto's 
en pictogrammen om elkaar beter te begrijpen. Je kunt elkaar let-
terlijk tonen wat je bedoelt. Download gratis via bit.ly/wijsboekje

Een vree wijsboekje

Verplaatsingstechnieken

Sinds 2014 werkt de VDS samen met de VVV (www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be) om speelpleinwerkingen te  
informeren rond deelnemen aan het verkeer in groep. De website www.veiligopstap.be werd speciaal ontwikkeld als wegwijzer  
voor het jeugdwerk. Dit jaar voorzien we samen vorming op alle regionale VDS-trefmomenten en lanceren we als zomergadget hippe 
veiligheidshesjes in de vorm van capes. 

Je kan ze bestellen bij het MateriaalMagazijn aan €14 voor 2 stuks. Speelpleinen die lid zijn van de VDS krijgen per werking twee 
capes cadeau! Eén cape voor de begeleider vooraan en één cape voor de begeleider achteraan.

COLOFON
Gooi deze KiCK! na het 
lezen niet in de vuilbak, 
maar gebruik hem om te 

spelen!

           overzicht van alle speelpleinwerkingen

Sinds maart kan je bij ‘speelplein in je buurt’ elk speelplein in Vlaanderen en Brussel vinden 
in één overzicht op een google maps-kaart of in een alfabetische lijst per gemeente. 

        schoolopdracht, stage of thesis over speelpleinwerk?

Via bit.ly/schoolopdracht vind je info over spelen en speelpleinwerk. Je krijgt er ook een 
overzicht van relevante thesisonderwerpen en leest er hoe je stage kan lopen bij de VDS.

BECOME  
SAVE-MAN!

Wachten is saai en niemand doet het graag, ook jij niet! Helaas staan kinderen 
op het speelplein vaak te wachten omwille van praktisch, organisatorische 
taken en afspraken: bij het inschrijfmoment, op de start van de animatie, op 
de animator die nog vlug vlug materiaal moet halen, tijdens het vieruurtje…  
In dit dossier leggen we uit wat wachtmomenten zijn, hoe je ze kan  
detecteren, speels kunt maken of beter nog vermijden. Op die manier  
garandeert je speelplein meer speelplezier en een groter vakantiegevoel voor 
kinderen! Maak je speelplein ‘Non Stop Spelen’-Approved.

Het dossier wachtmomenten is de 4de aanvulling bij de map Handleiding 
Speelaanbod Organiseren en geeft een antwoord op de vraag “Hoe kunnen we 
het spelen op ons speelinitiatief kwalitatief verbeteren?” Het naslagwerk voor 
élk speelplein! Meer info over de handleiding, dossier of bestellen: 
bit.ly/handleiding_speelaanbod_organiseren 

Dossier wachtmomenten

ZOMERGADGET  
2015


