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 YOU NEED TO 

KNOWWHY

EXISTS

YOUR PLAY-
-GROUND   

Meynel l  Walter, 
p layworker  UK

HET SPEELPLEINWERK IS 
EEN UNIEKE JEUGDWERKVORM 

Volgens Kaï Van Nieuwenhove (VVJ) zijn we naïef om te denken dat 
speelpleinwerk jeugdwerk zal blijven binnen de gemeentelijke con-
text. Toen het decreet lokaal jeugdbeleid nog prioriteiten naar voor 
schoof, was het voor gemeenten gemakkelijk om speelpleinwerking 
te bestempelen als gemeentelijk jeugdwerk. Daarmee konden ze de 
besteding van Vlaamse subsidies verantwoorden. Nu is die wortel 
weg en kiezen gemeenten vrij welk label ze op speelpleinwerk 
kleven. Blijft jouw werking jeugdwerk als kernwaarde behouden?

“Het is belangrijk om de 
eigen identiteit te behouden 
en duidelijk te maken waar-
voor speelpleinwerk staat. 
Wij staan voor spelen, wij 
staan niet voor opvang. Oké, 
wij vervullen een opvang-
functie. Het heeft geen zin 
dat te ontkennen, maar 
wij hebben een eigenheid. 
Dat zichtbaarder maken en 
sterker communiceren is de 
uitdaging. Duidelijk maken 
aan ouders en beleidsmen-
sen: dáár zijn we mee bezig 
in het speelpleinwerk, dáár 
staan wij voor. Je moet 
bij ons niet afkomen voor 
bepaalde zaken die je mis-
schien verwacht bij anderen. 
Wij zijn jeugdwerk, wij zijn 
nog heel vaak vrijwilligers-
werk. Wij proberen gewoon 
vakantie te maken voor 
kinderen”. 
De richting die we moeten 
inslaan volgens Johan Meire 
(Kind & Samenleving).

EDITOPITSTOP

PRODUCTEN

CONGRES 2016

13-15.05.2016 

 ALL INCLUSIVE 
- Malle

Een vormingsweekend voor 
inclusieve speelpleinen, ‘All 
inclusive’. Met keuzesessies 
voor (hoofd)animatoren met 
meer en minder ervaring over 
kinderen met een beperking op 
het speelplein. www.speelplein.net

11.05.2016

 INFO 
 INSCHRIJF- 
 PROGRAMMA’S 

In samenwerking met VVJ
nodigt de VDS jou vanaf 12u30 
uit om kennis te maken met 
vertegenwoordigers van ver-
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De ‘KiCK!’ is niet meer, 
lang leve de ‘Pit.’.
Pit! is de verzamelnaam voor alle 
post die je in de toekomst van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
ontvangt. Een metafoor die ieder 
op zijn stoel moet informeren 
en aanzetten tot de kern van de 
speelpleinzaak. In maart en sep-
tember een inhoudelijk nummer 
over een actueel thema op maat 
van speelpleinverantwoordelij-
ken en schepenen, zoals dit ex-
emplaar. In juni en november een 
poster voor (hoofd)animatoren 
met de focus op spelen. In mei 
mag je naar goede gewoonte een 
enveloppe verwachten met alle 
info voor de zomer.  
  

Er zijn de laatste jaren flinke 
stappen gezet. Maar het optrek-
ken van prijzen, het werken met 
vooraf inschrijvingen,
inschrijvingstops, kinderen weige-
ren uit andere gemeenten… zijn 
maar enkele maatregelen die de 
toegankelijkheid onderuit halen. 
We moeten antwoorden bieden 
om de oorzaak van deze maat-
regelen aan te pakken zonder te 
raken aan de toegankelijkheid. 
Maakt jouw speelplein deel uit 
van de betere helft van de klas? 
Zal ons speelpleinpubliek in 2025 
écht een weerspiegeling zijn van 
de buurt?  

Het is alvast de ambitie van de 
VDS en als we de reacties op het 
congres mogen geloven, ook van 
velen onder jullie!  

OPVANG 
OP DE LOER
Speelpleinwerk vervult al een 
opvangfunctie. 70% van alle 
speelpleinverantwoordelijken 
voelt ook externe druk om deze 
functie te vervullen. Een vierde 
vindt zelfs dat we ons in de toe-
komst meer als opvang initiatief 
moeten profileren. Is de toene-
mende vraag naar opvang een 
bedreiging of kans? Het is in elk 
geval een verhaal van evenwicht. 
De ervaring leert dat speelpleinen 
met een gedragen basis er beter 
in slagen om niet alleen (toe) 
te geven, maar ook te nemen! 
Niet onbelangrijk als je weet wat 
Simon Kenens van De Ambrassa-
de meegaf: “We evolueren naar 
‘voorwaardelijk speelpleinwerk’. 

Je krijgt centen om je ding te 
doen, maar wel onder bepaalde 
voorwaarden!”. In aanloop naar 
het nieuwe decreet ‘opvang en 
vrije tijd van schoolkinderen’ door 
Vlaams minister Jo Vandeurzen, 
sprak Els Cuisinier het engage-
ment uit om het speelpleinwerk 
hierin een stem te geven. De VDS 
volgt het de komende maanden 
alleszins op de voet.

Meerdere sprekers haalden het 
belang van een eigen speelplein-
visie aan, het belang van weten 
waarvoor je staat, weten wie je 
bent (en niet bent, wilt zijn of 
worden). Als je er niet in slaagt 
om te antwoorden op waar-
om-vragen of je ploeg geeft op 
dezelfde vraag verschillende 
antwoorden, dan moet je een 
visie maken of de bestaande 
visie herbekijken. 40% van de 
werkingen heeft een visietekst 
en de helft daarvan verspreid 
die ook. Nog eens 20% denkt er 
sterk over om er één te maken. 
Een grote opportuniteit met 
andere woorden voor vele lokale 
werkingen. 

Ook voor de VDS ligt een 
uitdaging op de plank. Kris Van 
Nieuwenhove (VDS-bestuurslid) 
benadrukte in zijn slotwoord: 
“Er komt een definitie speel-
pleinwerk. Die zal nodig zijn 
om richting te geven aan de 
toekomst!”.

Een visie hebben of ze herbe-
kijken is één, ze uitdragen en je 
identiteit ermee beschermen 
is twee. We denken nog te veel 
in tal van kleine communica-
tie-acties, maar vergeten vaak 
het grotere geheel. Een strak 
communicatieplan helpt om de 
strategische organisatiedoelen 
beter te bereiken. Het geeft je 
een zicht op wie je wil bereiken 
en met welke boodschap. We 
leerden dat je tijd nemen om 
nuances te maken in voor de 
hand liggende doelgroepen 
van cruciaal belang is. Focus je 
communicatie niet op kinderen, 
ouders of beleidsmensen. Focus 
op kleuters, tieners, ouders van 
kleuters, ouders van anima-
toren, de burgemeester, de 
schepen voor kinderopvang… 

Niet dat we met z’n allen 
handjes stonden te schudden, 
onze handtekening zette in een 
dik boek of met handopsteking 
zware beslissingen namen. Al is 

dat laatste misschien gelogen: 
de meerderheid verkiest Lego 
boven Playmobil! 
We smeedden een pact op 
basis van vertrouwen en 
samenhorigheid. 
Een bindmiddel dat de kern-
waarden van speelpleinwerk 
beschermt zonder protectionis-
tisch te zijn en evolutie uit de 
weg te gaan.    

Als we geloven in de kracht van 
jongeren en spelen om te spelen 
als hoogste goed beschouwen.
Als we geloven dat elk kind telt 
en kan deelnemen, dan staat de 
methodiek speelpleinwerk een 
mooie toekomst te wachten!

Speelpleinwerk,
de kracht en niet de klacht.

In deze Pit! zetten we de belang-
rijkste resultaten uit de vijfjaarlijk-
se speelpleinenquête in de kijker. 
Vorig najaar vulde bijna 50% 
van alle speelpleinorganisatoren 
onze 5-jaarlijkse speelpleinen-
quête in. De VDS verzamelt 
alle gegevens sinds 1980. We 
gebruiken de resultaten, in com-
binatie met andere onderzoeken, 
om evoluties in het werkveld 
vast te stellen. Het is een bron 
van informatie die wij en de 
speelpleinen gebruiken om het 
beleid, aanbod en onze dienst-
verlening op af te stemmen.

Verhoudingsgewijs bereikte de 
bevraging meer gemeentelijke 
dan particuliere werkingen, 
maar dat neemt niet weg dat 
de resultaten herkenbaar en te 
veralgemenen zijn.  
Er zijn 557 werkingen in Vlaan-
deren en Brussel, in bijna iedere 
gemeente. Steeds vaker is de 
gemeente zelf organisator. Ze 
zijn gemiddeld 6u30 open per 
dag, en dat loopt op tot 9u30 
met voor- en naopvang bij. De 
cijfers werden bevestigd door 
het speelpleinonderzoek van 
2014 door de Vlaamse overheid 
en tonen aan dat het speelplein-
werk wijd verspreid is en een 
groot bereik heeft.

schillende inschrijfprogramma's: 
Ischool, Yourin, Reinaert, Ticket-
gang... Naast een uiteenzetting 
van elk programma is er ook 
ruimte om vragen te stellen en 
het beloofde gebruiksgemak te 
testen.
Meer info volgt op www.speelplein.net

06.05.2016

 INCLUSIE 
- Genk

Een vormingsdag over inclusie 
voor alle (hoofd)animatoren in 
Genk. We slaan de handen in 
elkaar met de Regenboog, VFG 
en het CMGJ om bieden drie 
prikkelende workshops aan.
Van 13u30 tot 17u ben je wel-
kom in Genk. 
Inschrijven voor 1 mei via 

anne@speelplein.net.
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 RELAAS VAN EEN PITTIG SPEELPLEINCONGRES 

142 speelpleinverantwoordelijken en partners uit de 
jeugdsector verzamelden op 23 februari 2016 voor het 
eerste speelpleincongres uit de geschiedenis en sloten 
een pact voor sterk speelpleinwerk in de toekomst! Een 
verhaal van uitdagingen, kansen, bewustwording en 
bewuste keuzes.  

DE BASIS VAN 
STERK SPEELPLEINWERK

 

WAT MET SPELEN 
OM TE SPELEN?
We vinden het o-zo belangrijk 
dat spelen hét doel op zich is, 
zonder meer.  Gewoon plezier 
maken! Volop vakantie ervaren. 
Maar ook deze kernwaarde 
staat onder druk. Guy Redig 
(Prof. agogiek VUB) verwoordde 
het mooi: “Je hebt de keuze 
tussen ‘speelse nuttigheid’ of 
‘nuttige speelsheid’. De Vlaamse 
overheid kiest voor het eerste, 
de Brusselse overheid voor het 
tweede, voegt Redig toe. Zij 
ziet spelen sinds vorig jaar als 
opstapje voor andere doelen. Zij 
haalden speelpleinwerk weg bij 
jeugd en gaven het een plaats 
bij onderwijs. Een onbegrijpe-
lijke keuze”. Het congres en de 
bevraagde verantwoordelijken 

 De werkingen duiden 3 functies    
 aan als de belangrijkste voor  
 het speelplein:  

1  kinderen een leuke 
vakantie en een waaier 
aan speelkansen bieden

2  jongeren betrekken en 
hen de werking echt in 
handen geven.

3  openstaan voor alle 
kinderen. 

VOOREEN PACT 
DE TOEKOMST

sprekers en sessiegevers, vanuit 

praktijk, onderzoek en beleid 210 

LIVE 
STORIFY-
VERSLAG

Dat het de moeite was, zoveel is zeker. Maak jij ook mee een pact 
voor de toekomst? Laat je inspireren door de belangrijkste conclusies. 

23 
minuten 

netwerktijd

#PACT2025
750 views

142 DEELNEMERSSamen met het speelpleinwerk 
deze drie functies waar maken, 
daar gaan we bij de VDS voor. 
Op het VDS congres sloten we 
een pact voor de toekomst, om 
ervoor te zorgen dat speelplein-
werk speelpleinwerk kan blijven!

#PACT2025

beperking (van 2.4% naar 6.3%), 
het dubbele in 5 jaar tijd. 4 
op 10 speelpleinbesturen zijn 
bezig met de toegankelijkheid 
van hun werking. 70% noemt 
zichzelf een inclusieve werking. 
Al zijn er goede en minder goede 
leerlingen in de klas, de intentie 
is er! In tijden waarin alle politici 
oproepen om werk te maken 
van diversiteit, sterker nog het 
nieuwe superdiversiteit, hebben 
wij met speelpleinwerk iets 
unieks in handen. Iets dat werkt! 
Onze Vlaamse overheid weet 
dat! “Speelpleinwerk is de meest 
toegankelijke jeugdwerkvorm. 
De provinciale middelen die 
binnenkort verdwijnen en dienen 
om werkingen lokaal te onder-
steunen, verankeren we binnen 
Vlaanderen!", stelde Els Cuisinier 
van de Afdeling jeugd. We horen 
het graag! 

Inzetten op sterk speelplein-
werk biedt een lokale meer-
waarde. Door het verdwijnen 
van het lokaal jeugdbeleid, de 
toenemende instrumentalise-
ring en verwachtingen rond 
opvang, is het meer dan ooit 
van belang om sterk speelplein-
beleid te maken, op alle niveaus.  

Het speelpleinlandschap in 
Vlaanderen is erg divers: het 
statuut, doelgroep, organisatie-

cultuur, hoeveelheid en soorten 
speelkansen, uitstraling, ploeg…
Dat zou kunnen betekenen dat 
speelpleinwerk zwak staat. 
Integendeel! Die diversiteit is 
een troef, een deel van onze 
identiteit. Naast die verschillen 
zijn er gemeenschappelijke 
kernwaarden die ons binden en 
van speelpleinwerk, een sterk 
merk maken: spelen om te spe-
len, met de jeugdwerkmethodiek 
op een toegankelijke manier. 

JONGEREN ALS MOTOR

“SPELEN EN ‘MOETEN’ STAAN HAAKS 
OP ELKAAR. ALS SPELEN MOET, IS 
HET DAN NOG SPELEN?”
JOHAN MEIRE - KIND & SAMENLEVING

maakten alleszins duidelijk dat 
spelen om te spelen altijd voorop 
zal staan, ondanks alle rollen 
die speelpleinwerk vervult! Een 
krachtig signaal! Maar welke 
keuze maakt jouw bestuur?

De toegankelijkheid van het 
speelpleinwerk blijft een derde 
basiskenmerk. 
Geen enkele andere jeugdwerk-
methodiek slaagt er beter in om 
een divers publiek te bereiken. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over 
kinderen in kansarmoede (van 
7.9% in 2010 naar 18.6% in 
2015) en kinderen met een 

“YOU NEED TO 
KNOW WHY YOUR 
PLAYGROUND 
EXISTS, BECAU-
SE IF YOU DON’T 
SOMEONE WILL 
COME AND SHUT 
IT DOWN” 
MEYNELL WALTER, PLAYWORKER UK

tot 04.04.2016

 GROEPSAANKOOP 
- www.materiaalmagazijn.be

Profiteer mee van de ‘groeps-
aankoop speelmateriaal’, een 
initiatief van de VDS. Het 
enige en meest volledige aanbod 
afgestemd op speelpleinwerk 
en alle andere speelinitiatieven. 
Iedereen kan deelnemen. Je kan 
het jaar rond bestellen, maar 
tijdens de periode van de groeps-
aankoop zijn de prijzen 5% lager 
voor iedereen. VDS-leden krijgen 
daar 5% korting bovenop.

 DNA 16 
‘Materiaalexplorer’ 

Deze herwerkte brochure staat 
bol van de speelimpulsen uit 
het materiaalkot. Voor €5,45 
kan je brochure bestellen bij het 
MateriaalMagazijn. Gratis voor 
VDS-leden als je de brochure 
aankruist bij de bevestiging van 
je lidmaatschap.

 SNOEZELDOSSIER 
speelpleinpraktijk

In dit ‘Snoezeldossier’ kom je 
te weten wat snoezelen is en 
maken we de vertaling naar de 
speelpleinpraktijk met kant-en-
klare voorbeelden, uitgewerkte 
spelfiches, sprekende foto’s en 
een stappenplan om zelf een 
snoezelhoek op te starten.

Meer info op www.speelplein.net of bij je 

lokale speelpleinondersteuner. 

30.04.2016

 MUDDAY 
- Wachtebeke, bij Gent

In 2011 vulden meer dan 1.000 
speelbeesten de Groenplaats in 
Antwerpen, onvergetelijk!
Op 30 april is er opnieuw een 

landelijk speelpleintreffen 
onder de noemer ‘Mudday’.
Met deze modderdag zetten 
we speelpleinwerk en avon-
tuurlijk spelen in de kijker.  
Animatoren gaan naar huis 
met een rugzak uitdagende 
speelideeën en vuile kleren. 
inschrijven op speelplein.net/mudday

tijdens zijn vurig 
pleidooi op het eerste 
speelpleincongres

GUY REDIG

KAÏ VAN NIEUWENHOVE
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van meer dan 80 speelpleinwerkingen

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw
Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen

Driemaandelijkse publicatie – maart 2016 



Sinds het verdwijnen van de specifieke middelen 
voor jeugdwerk vanuit Vlaanderen in  januari 2016, 
kunnen gemeentes zelf bepalen wat jeugdwerk is 
en hoeveel middelen hierop ingezet worden. Speel-
pleinwerkingen krijgen doorgaans heel wat steun 
van de gemeente. Het verschil tussen gemeentelijke 

en particuliere speelpleinwerkingen is groot: we 
moeten waakzaam zijn voor dit onevenwicht. Het 
is belangrijk dat de speelpleinwerkingen zich lokaal 
laten zien. De jeugdraad is hiervoor een belangrijk 
middel.

SPEELPLE INWERK
Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. 
Op het speelplein kunnen kinderen écht vakantie 
beleven, nemen jongeren de werking in handen en 
is iedereen welkom om mee te spelen! Vakantie, op 
het speelplein!

A N N O 
2015

1 Het speelpleinwerk blijft 
een voortrekker van een 
avontuurlijke vakantie

1  Spelen, plezier en een 
leuke vakantie voor 
kinderen

WAAR DROMEN SPEELPLEINWERKINGEN 
VAN IN DE TOEKOMST

2  Energie steken in de 
animatorenploeg als 
doelgroep: zij maken de 
werking

3  Openstaan voor alle 
kinderen en streven naar 
een toegankelijke 
werking

2  Meer naambekendheid 
voor de werkvorm 
‘speelpleinwerk’ in de 
samenleving

3  Betere afstemming 
tussen speelpleinwerk 
en ander lokaal aanbod

INFOGRAPHIC

WAT VINDEN SPEELPLEINWERKINGEN HÉT BELANGRIJKST 
OM OP IN TE ZETTEN

LOKAAL BESTUUR

EEN STERKE  V IS I E

SPEELPLE INPLOEG

TOEGANKEL IJKHE ID

SPELEN

Speelpleinwerk is jeugdwerk dat in de praktijk door jongeren wordt 
georganiseerd. Jonge animatoren hebben inspraak, een stuurgroep 
neemt beslissingen en maakt beleid. De animatorenploegen bestaan uit 
vrijwilligers én jobstudenten.

De toegankelijkheid van speelpleinwerkingen is een 
feit. Vier op tien speelpleinbesturen zijn met de 
toegankelijkheid van de werking bezig. Deze beleids-
keuze werpt z’n vruchten af, in combinatie met de 
beleidskeuze van de VDS om van inclusie de nieuwe 

standaard te maken  en de provinciale subsidies voor 
toegankelijkheid. Tegelijk merken we een evolutie die 
ons zorgen baart: de prijs voor een dagje spelen blijft 
stijgen. 

Spelen is wat kinderen doen. Het speelpleinwerk is de 
voortrekker van een avontuurlijke en uitdagende vakantie 
voor kinderen. Spelen is hét kerndoel dat bij de speelplein-
werkingen voorop staat! Variatie en keuze, een waaier aan 
speelkansen: dat is wat telt.   

Speelpleinwerkingen werken steeds meer aan een 
eigen visie en vertellen zo hun eigen verhaal. Dat is 
nodig, want het speelpleinwerk krijgt heel wat func-
ties toegewezen. Het is belangrijk dat speelpleinen 
vanuit hun eigenheid en visie aan de slag kunnen 

gaan met deze functies. Enkel op die manier blijft 
de eigenheid van speelpleinwerk behouden. En net 
dié eigenheid heeft een sterke impact op kinderen 
en jongeren. 

GEMEENTELIJK 
(een gemeente- of stadsbestuur is de 
eindverantwoordelijke van de werking)

PARTICULIER 
(niet een gemeente- of stadsbestuur maar 
burgers zijn de eindverantwoordelijken)

ANDERE

75.6%

18.3%

6.1%

124

30

10

WIE IS DE ORGANISATOR

HOEVEEL GEMEENTELIJKE STEUN KRIJGT DE WERKING  

HEEFT HET SPEELPLEIN EEN LINK MET DE JEUGDRAAD? 

nee, we proberen 
dat ook niet

neen, maar onderna-
men al wel pogingen

ja een beetje

ja, er wordt naar ons 
geluisterd

wat is dat, een 
meerjarenplan?

HEEFT DE SPEELPLEINPLOEG INVLOED OP HET BELEID 
VAN DE GEMEENTE (meerjarenplanning)

19,5%
1,8%

8,5%29,3%

40,9%

Nee, en niet van plan 
om er een te schrijven

Nee, maar van plan om 
er een te schrijven

Nog nooit overwogen 
om een visietekst te 
schrijven

Ja ergens wel, maar 
niemand kent deze

Ja, deze is intern en 
extern gekend

Ja

Nee

HEEFT JULLIE SPEELPLEINWERKING 
EEN EIGEN VISIETEKST

WAARUIT BESTAAT DE ANIMATORENWERKING

WAT DOEN JULLIE OM ANIMATOREN LANGER TE HOUDEN 
OP HET SPEELPLEIN?

HEEFT JULLIE SPEELPLEINWERKING OOK 
EEN ANIMATORENWERKING DOORHEEN HET JAAR

15,2%19.5%

89.2%

73.3%

60,0% 57.5%

32.5%
36.7%

7.5%
16.5%20.1%

28.7% Ontspannings-
activiteiten

Geen 
antwoord

minder dan 
2.500 euro

Vormings-
activiteiten

0%

0%

0%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

2.501 euro tot 
7.500 euro

Werkgroepen

7.501 euro tot 
12.500 euro

Speelplein-
weekend

12.500 euro tot 
25.000 euro

25.001 euro tot 
37.500 euro

 Introductie-
activiteiten

Promotie Andere

Inspraakmogelijkheden 
bieden

Meer geld geven

Denken over nieuwe 
uitdagingen en carrière-
planning

Inzetten op waardering en 
feedback

Niets speciaals, ze blijven 
tot ze niet meer willen

Andere

PARTICULIER

PARTICULIER

GEMEENTELIJK 

GEMEENTELIJK 

meer dan 
37.500 euro

We hebben geen enkele link met de 
jeugdraad

We volgen enkel op via mail/verslag

We zijn vertegenwoordigd in de 
algemene vergadering

We zijn vertegenwoordigd in het 
dagelijks bestuur

Iemand van de speelpleinwerking is 
voorzitter van de jeugdraad

Andere

WELKE INCENTIVES ZIJN ER 
VOOR JULLIE BEGELEIDERSPLOEG VOORZIEN

85.4%

77.4%

64%
55.5%

12.2%

Trui, T-shirt of 
andere gadgets

BBQ's of an-
dere etentjes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gratis drank Extra uitstappen 
of activiteiten  

andere

Ja, iedereen 
is vrijwilliger

Ja, een combinatie 
van vrijwilligers en 
tewerkstelling

Nee, iedereen is 
tewerkgesteld

Nee

Ja

Ja, we geven 
die een apart 
takenpakket

WERKEN JULLIE OP HET SPEELPLEIN 
MET VRIJWILLIGERS

ZIJN ER BIJ JULLIE ANIMATOREN DIE EXTRA 
ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN

26,4%17.8%

55.8%

36.0%15.2%

48.8%

73,2%26,8%

Er is geen 
vraag naar
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Het speelplein voorziet leeftijdsgroepen. Kinderen spelen enkel 
binnen hun leeftijdsgroep. Ze hebben vaste begeleiders die de 
activiteiten voorbereiden en aanbieden.

35% 38% 21% 36%

Het speelplein voorziet leeftijdsgroepen. Kinderen gaan in principe 
bij hun leeftijdsgroep spelen. Ze zijn niet verplicht om deel te 
nemen aan de voorbereide activiteiten.

10% 18% 20% 63%

Kinderen spelen vrij en maken daarbij gebruik van het terrein- en 
materiaalaanbod. De begeleider heeft vooral een toezichthoudende 
rol.

13% 22% 41% 38%

Kinderen maken een vrije keuze uit een voorbereid speelaanbod 
van de begeleiders. Naast deze activiteiten is er geen ander 
aanbod.

10% 12% 34% 52%

Kinderen maken een vrije keuze uit een voorbereid speelaanbod 
van de begeleiders. Ze spelen op elk moment vrij en kunnen daarbij 
gebruik maken van het aanbod aan terrein en materiaal en eventu-
ele impulsanimatoren.
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Kinderen met een 
beperking

Meertalige 
kinderen

Kinderen uit een 
kansarm milieu

Kinderen via het 
OCMW ingeschreven

Kinderen uit de 
Bijzondere Jeugdzorg

2010 2,4 % 13,6 % 7,9 % 3,0 % 1,0 %
2015 6,3 % 18,2 % 18,6 % 7,9 % 4,0 %


