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Als koepel van het speelplein-
werk in Vlaanderen en Brussel 
zetten we de lijnen uit voor de 
toekomst. Een definitie speel-
pleinwerk sluit aan bij het bre-
dere kader van onze beleidsnota 

STAAT HET KIND 
CENTRAAL?

Wij vertrekken bij alles vanuit 
het kind. Daarom maken we 
zowel bij praktisch-organisatori-
sche als bij inhoudelijke thema’s 
steeds de klik: “Hoe zou een 
kind dit beleven?”.

ZIJN DE KANSEN  
OP BETROKKENHEID  
HOOG GENOEG?

Met dit criterium zoeken we 
naar manieren waarop zowel 
kinderen als jongeren genoeg 
vrijheid ervaren om zich de wer-
king eigen te maken.

2014-2017. De definitie kwam 
niet tot stand achter een stoffig 
bureau. Onze 362 medewerkers, 
beroepskrachten en vrijwilli-
gers, staan met hun voeten in 
de praktijk. Veel van het denk-

Pit DE DEF INIT IE  "SPEELPLE INWERK"

1 SPELEN ALS  
HOOFDDOEL:

Speelplein valt in de vakantieperi-
ode, is vrije tijd voor kinderen. In 
hun vrije tijd gaan kinderen spe-
len, dus spelen is het hoofddoel 
van een speelpleinwerking.

2  JONGEREN VOEREN HET 
SPEELAANBOD UIT EN 
WORDEN BETROKKEN 
BIJ DE WERKING:

Speelpleinwerk is jeugdwerk, 
het merendeel van de begelei-
dersploeg zijn jongeren. Die 
jongeren bereiden het speelaan-
bod voor en mogen hun mening 
geven over de werking.

3
 DEELNEMERS KIEZEN 
ZELF HOE VAAK ZE 
DEELNEMEN:

Speelpleinwerk vereist geen 
langdurig en vastgelegd engage-
ment van de deelnemers  
(bv. geen engagement voor een 
jaar, elke weekend…)

4  IS ACTIEF IN DE 
VAKANTIE(S) EN ZONDER 
OVERNACHTING:

Speelpleinwerk is niet beperkt 
tot het schooljaar, maar vindt in 
minstens één schoolvakantie per 
jaar plaats. Overnachtingen zijn 
uitzonderlijke events en geen 
regelmatige standaardactiviteit.
 

5 KINDEREN ALS  
DOELGROEP: 

(kleuters, lagere schoolkinde-
ren en/of tieners)
Vanaf de kleuterleeftijd zijn 
kinderen zelfstandiger en is er 
minder zorgfunctie nodig. De 
maximumgrens voor deelne-
mers is 15 jaar, daarna worden 
jongeren animator. Uitzonder-
lijk kunnen kinderen met een 
beperking wel nog langer als 
deelnemer komen.

Diversiteit is een troef, maar 
speelpleinwerk heeft als 
methodiek ook nood aan een 
duidelijke identiteit. Gemeen-
schappelijke kenmerken die ons 
binden en die speelpleinwerk, 
speelpleinwerk maken. Vijf ken-
merken die je ongetwijfeld zal 
(h)erkennen, vormen sinds juni 

onze basisdefinitie van speel-
pleinwerk. Door te focussen op 
deze kenmerken kunnen de VDS 
en jouw werking het speel-
pleinwerk verder profileren als 
een straffe jeugdwerkmetho-
diek met een sterke eigenheid 
en duidelijke doelen. Het 
beantwoordt de vraag: “Wat is 

IEDEREEN MEE IN DE KINDEROPVANG

“EEN DEFINITIE BEANTWOORDT DE VRAAG: 
 WAT IS SPEELPLEINWERK EN WAT NIET”
AMKE BAILLEUL: Coördinator Visie, Projecten en Ontwikkeling

 “GEZINNEN DOEN STEEDS VAKER  
 EEN BEROEP OP OPVANG VOOR  
 EN NA SCHOOLTIJD EN TIJDENS DE 
SCHOOLVAKANTIES” 
JO VANDEURZEN: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Kortom, voor de hele sector 
‘speelpleinwerk’ geeft de defini-
tie aan wat ons bindt en waar we 
gemeenschappelijk achter staan. 

SPELEN
EEN BASIS VOOR

Op de achterkant staat naast elk 
kenmerk van de basisdefinitie 
onze visie, waar naartoe de VDS 

MEER EN BETER Geen jeugdwerkvorm in Vlaanderen en Brussel is zo 
verspreid en zo divers als speelpleinwerk.
557 speelpleinwerkingen hebben elk hun eigen 
organisatiecultuur.

werk is verricht op basis van die 
kennis en ervaring in overleg 
met de speelpleinsector.

VERSCHIL IN ORGANISATOR  
(gemeentelijk, particulier,  

buitenschoolse opvang…)

VERSCHIL IN STATUUT
(jobstudent, vrijwilliger of beide)

VERSCHIL IN SPEELSYSTEEM 
(gesloten, open, mengvorm) 

Speelaanbod organiseren. Handleiding voor speelpleinwerkers 
is er voor iedereen die zich afvraagt hoe je het spelen van kinderen 
écht centraal kunt zetten in een speelaanbod. Deze handleiding is 
nu ook aangevuld met een speldoos speelimpulsen, onmisbaar voor 
elke speelpleinwerker die kwalitatief en origineel uit de hoek wil 
komen. Je kan de handige map met de speldoos bestellen voor €59 
en je abonneren op nieuwe dossiers van het handboek Speelaanbod 
organiseren aan €0,55 per nieuwe pagina vol handige weetjes en tips 
via de website van Politeia. 

Indien je handleiding niet meer volledig is en 
je een of meerdere afl everingen ontbreekt, 
stuur een mailtje naar tine.mous@politeia.be  
en wij lossen het voor je op!

De commissie welzijn van 
Vlaams minister Vandeurzen 
werkt aan een conceptnota voor 
een nieuw decreet rond opvang 
en vrije tijd van schoolkinderen. 
Het idee hierachter is een 
maatschappelijke gedeelde 
verantwoordelijkheid voor 
opvang. Dit wil de minister 
bewerkstelligen door van 
kinderopvang een lokale 
verantwoordelijkheid te maken, 
op termijn dus losser van de 
Vlaamse structuur van Kind en 
Gezin. Om dit te doen, zouden 
lokale netwerken ontstaan 
waarbij iedereen die opvang 
en vrije tijd voor schoolgaande 

kinderen organiseert, zou 
overleggen. Op dat lokaal 
niveau kan er beter afgestemd 
worden hierover, tussen alle 
betrokken spelers. Ook het 
speelpleinwerk dus.  
Rond dit nieuwe decreet 
in wording is nog niet 
zoveel duidelijk. De VDS 
vertegenwoordigt het 
speelpleinwerk, onder andere op 
de hoorzitting van de commissie 
welzijn, waar we onze stem 
lieten horen. De VDS legt 
hierbij nadruk op het specifieke 
karakter van speelpleinwerk 
als jeugdwerk. Speelpleinwerk 
heeft een opvangfunctie en geen 

opvanggarantie. Speelpleinwerk 
wordt door jongeren gedragen 
en vormgegeven. Daarom is 
het belangrijk om jongeren 
eigenaarschap te geven. Het 
kwaliteitskader waarvan sprake 
in de conceptnota moet zo 
open mogelijk blijven, zodat 
speelpleinploegen zelf keuzes 
kunnen maken. We willen 
bovendien graag behouden dat 
het speelpleinwerk een sector 
is met weinig regelgeving 
waarin avontuurlijk kan 
gespeeld worden. De definitie 
speelpleinwerk is de basis voor 
de VDS om invloed uit te oefenen 
op dit decreet in wording. 
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De definitie is dus een ondergrens, 
maar de VDS streeft naar meer 
dan de basis. We zijn voortdurend 
op zoek naar manieren om meer 
en betere speelkansen in de vrije 
tijd van elk kind te realiseren. 
Vanuit die algemene visie ver-
trekken al onze visieteksten over 
verschillende onderwerpen: over 
kinderen en vrije tijd, over spe-
len, over spelen op een speelplein 
(een gevoelig verschil!), diver-
siteit, werken met vrijwilligers, 
spelen in de stad… Er bestaan dus 
verschillende visieteksten, er is 
geen allesomvattende tekst met 
dé visie van de VDS.

Naast de algemene visie als 
leidraad, toetsen we onze visie-
teksten aan twee criteria:

speelpleinwerk en wat niet?”.       
Door deze grenzen af te bake-
nen, zorgen we als koepelorgani-
satie voor een focus: het bepaalt 
voor wie we er zijn en wat we 
doen.  Het geeft richting aan de 
toekomst en het aanbod van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. 

DE DEFINITIE  
ALS ONDERGRENS

?

ONZE VISIE ALS STREEFDOEL!

1

2

AVONTUURLIJK 
SPELEN:

Inmiddels de 7e uitbreiding 
bij de handleiding Speelaan-
bod Organiseren. 
Over uitdaging in je speelaan-
bod, over grenzen verleggen 
en avontuurlijkheid. We 
geven je praktische tips om 
dat tikkeltje avontuurlijker te 
spelen en handvaten om risico’s 
in te schatten. Zo kom je tot 
speelkansen waarbij elk kind 
op z’n eigen manier grenzen 
kan verleggen! Met een waaier 
aan concrete voorbeelden en 
prikkelende ideeën!
www.speelplein.net/ 
handleiding

De definitie vat de basis samen 
van speelpleinwerk. Werkingen 
die niet aan de definitie voldoen, 
zijn in de ogen van de VDS geen 
speelpleinwerkingen. Anderzijds 
legt ze geen beperkingen op. De 
definitie laat speelruimte voor 
lokale experimenten en innovatie.  
De sterkte van het hedendaagse 
speelpleinwerk zit net in het 
experimenteren met andere doel-
groepen, nieuwe speelmogelijkhe-
den, speelinfrastructuur, aanbod, 
mengvormen, samenwerking… 
Ze prikkelen anderen en liggen 
vaak aan de basis van vernieuwing 
binnen de speelpleinsector.

Kenmerk 1 spelen als 
hoofddoel: 
Speelplein valt in de vakantiepe-
riode, is vrije tijd voor kinderen. 
In hun vrije tijd gaan kinderen 
spelen, dus spelen is het hoofd-
doel van een speelpleinwerking.
 
In onze visietekst ‘spelen op 
het speelplein’ gaan we verder 
dan de basis. Vakantie voor 
kinderen is niet anders dan voor 
volwassenen. Het staat synoniem 
voor mogen en niet moeten. Het 
is kiezen waar jij zin in hebt. Op 
dat moment ervaar je een écht 
vakantiegevoel! Spelen is het 
hoofddoel, intens spelen het 
streefdoel. Kinderen hebben 
vakantie, de VDS streeft naar 
vakantie beleven! Als speelplei-

nen willen dat kinderen op hun 
werking een écht vakantiegevoel 
ervaren, dan zijn keuze én varia-
tie noodzakelijk. 

Elk kind is anders. Het ene kind 
wil spelen in de zandbak, een 
ander wil meedoen aan een 
kookactiviteit, nog een ander wil 
samen met vriendinnen dansen. 
Het ene kind vindt uitdaging 
in een avonturenparcours, een 
ander zoekt het comfort op 
in een zelfgebouwd kamp of 
leest strips. Dit uitgangspunt 
bepaalt voor ons de opdracht van 
speelpleinen: een speelomgeving 
creëren met zoveel mogelijk 
speelmogelijkheden voor alle 
kinderen! De VDS streeft ernaar 
om die speelmogelijkheden te 

vergroten en beter te benutten 
zodat élk kind op zoveel mogelijk 
momenten van de dag zijn ga-
ding vindt en vrij is om te kiezen. 

Het speelsysteem dat, binnen 
de vakantiecontext waar speel-
pleinwerk zich afspeelt, het 
best beantwoordt aan onze visie 
is een sterk uitgewerkt ‘open 
speelaanbod’. Het concept 
berust op keuze én variatie. 
De begeleiding biedt gevari-
eerde activiteiten en kinderen 
mogen volop spontaan spelen. 
Ze mogen wisselen en worden 
gestimuleerd door speelimpul-
sen en speelhoeken. Kinderen 
stellen hun speelmenu à la 
carte samen en genieten volop 
van een echte vakantie!

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE SPEELPLEINWERKINGEN!

“VERSCHIL MAG ER ZIJN EN KEUZES 
WORDEN IN DE EERSTE PLAATS DOOR 
JULLIE ZELF GEMAAKT.”

“JE KAN  
SPEELPLEIN  
ORGANISEREN 
OF JE KAN  
VAKANTIE OP 
HET SPEELPLEIN 
ORGANISEREN 

Visie op speelpleinwerk 
is geen eenheidsworst, 
speelpleinorganisatoren bepalen 
zelf het beleid. Het kan zijn dat 
de visie van speelpleinen in een 
andere of minder verregaande 
richting wijzen dan die van de 
VDS. Of dat speelpleinen volledig 
mee zijn met één aspect van 
onze visie, maar op andere 
vlakken niet meegaan in wat de 
VDS aanreikt. Dat speelpleinen 
soms wel willen, maar dat het 
praktisch (voorlopig) niet lukt. 
Alle begrip. Even goede vrienden! 

Als koepelorganisatie zijn we er 
voor alle speelpleinwerkingen. 
Iedereen die speelpleinwerk is 
of dat wil worden kan bij ons 
terecht. Het aanbod diensten 
en producten van de VDS is 
afgestemd op de definitie en 

dus als basis bruikbaar voor 
elke werking. Voor speelpleinen 
die onze visie delen, voor 
speelpleinen met een andere visie 
of minder vergaande visie en zelfs 
voor niet-speelpleinwerkingen die 
dat wensen. 

WEET WEL DAT:

2Alles wat we zeggen, 
maken en doen is ge-

inspireerd op onze algemene 
visie en de inhoud van onze 
verschillende visieteksten. 

volgen niet automatisch als meer 
kwalitatief. Kwaliteit is context 
gebonden. In de praktijk gaat het 
over hoe speelpleinen hun visie, 
de welke ook, toepassen. 

HOE ONZE VISIE 
DE BASISDEFINITIE OVERSTIJGT:

1

Speelpleinen met een open aan-
bod zijn per definitie niet meer 
vakantie, net zoals werkingen 
met een gesloten aanbod niet 
automatisch minder vakantie 
zouden zijn. Het is wat je er 
in de praktijk van maakt. Wel 

NUANCE BIJ DE VISIETEKST 
‘SPELEN OP HET SPEELPLEIN’: 

is het voor werkingen met 
een (eerder) gesloten aanbod 
moeilijker om voldoende keuze 
en variatie te creëren opdat 
er voor élk kind op zoveel 
mogelijk momenten van de dag 
kans is op intens speelplezier. 

De VDS zal een werking 
nooit beoordelen (bv. in 
een audit) op basis van een 
speelsysteem, maar wel in 
welke mate alle kinderen 
écht vakantie beleven op 
het speelplein.

Een definitie geeft de sector een 
kader om binnen te werken, een 
eigen beleid te maken en rich-
ting te geven aan de toekomst.

het speelpleinwerk wil bewegen. 
De VDS gelooft dat het op die 
manier voor de meeste kinderen 
en jongeren ook écht vakantie 
op het speelplein wordt!   

Meer achtergrond over wat speelpleinwerk is: www.speelplein.net/overspeelpleinwerk
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… je op 77% van de 
speelpleinen niet vooraf 
hoeft in te schrijven. 
Je kan de dag zelf 
beslissen of je zin hebt 
om mee te spelen!**

WIST JE DAT

DEFINITIE VS VISIE

#HELEMAALSPEELPLE IN
I S  J O U W  W E R K I N GDe VDS helpt je om mee aan je speelpleinwerking te bouwen! Dat 

doe je bij voorkeur samen: met animatoren, met de stuurgroep, met 
het beleid én met kinderen en ouders. Verzamel een groep mensen 
om met deze werkvorm aan de slag te gaan. Laat je inspireren 
door de twee uitersten en kijk waar jouw speelpleinwerking zich 
positioneert. Zo ontdek je sterke punten en uitdagingen waar je 
mee aan de slag kan gaan. Op die manier bouw je steeds verder 
aan meer én betere speelkansen voor élk kind en élke jongere! 
Samen tillen we het speelpleinwerk naar een (nog) hoger niveau!

- DEFINITIE: 
Dit is de basis die de VDS hanteert om te zien of een werking een speelpleinwerking 
is. Het is het kader voor lidmaatschap, vertegenwoordigingswerk en het startpunt 
van het VDS aanbod. Dit heb je nodig om een speelpleinwerking te zijn (must have). 
Het vertrekpunt? Speelpleinwerk is altijd jeugdwerk1!

- VISIE: 

 SPELEN ALS HOOFDDOEL 

1 1?

?

?

? JONGEREN VOEREN HET SPEELAANBOD UIT 
 EN WORDEN BETROKKEN BIJ DE WERKING: 

2
2

 DEELNEMERS KIEZEN ZELF 
 HOE VAAK ZE DEELNEMEN 

3
3

 IS ACTIEF IN DE VAKANTIE(S) 
 EN ZONDER OVERNACHTING 

4

4

 KINDEREN ALS DOELGROEP: 
KLEUTERS, LAGERE SCHOOLKINDEREN EN/OF TIENERS

5

5

Speelplein valt in de vakantieperiode, is vrije tijd voor 
kinderen. In hun vrije tijd gaan kinderen spelen, dus 
spelen is het hoofddoel van een speelpleinwerking.

Speelpleinwerk is jeugdwerk, het merendeel van de 
begeleidersploeg zijn jongeren. Die jongeren bereiden 
het speelaanbod voor en mogen hun mening geven over 
de werking.

Speelpleinwerk vereist geen langdurig en op voorhand 
vastgelegd engagement van de deelnemers.

Speelpleinwerk is niet beperkt tot het schooljaar, maar 
vindt in minstens één schoolvakantie per jaar plaats. 
Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en geen 
regelmatige standaardactiviteit. 

Vanaf de kleuterleeftijd zijn kinderen zelfstandiger en 
is er minder zorgfunctie nodig. De maximumgrens voor 
deelnemers is 15 jaar, daarna worden jongeren animator. 
Uitzonderlijk kunnen kinderen met een beperking wel nog 
langer als deelnemer komen. 

Lokale jongeren hebben 
het eigenaarschap over 
de werking. Ze worden 
betrokken, gewaardeerd, 
gevormd en gecoacht en 
kunnen engagementen 
aangaan vanuit persoonlijke 
interesse en goesting. 

Deelnemers kunnen 
inschrijven aan het begin 
van elke speelpleindag. Elke 
dag staat los van elkaar. Er 
zijn geen inschrijfstops en 
het inschrijfsysteem is zo 
laagdrempelig mogelijk.

De focus ligt op vakantieperi-
odes. Het is voor langere tijd 
geen school. Speelpleinwerk 
wil die periode overbruggen en 
kinderen een echt vakantie-
gevoel bezorgen. Het aanbod 
is bij uitstek in de buurt en is 
geen verplichte aaneenschake-
ling van overnachtingen.

 “Het spelende kind, met een 
bluts, een buil en een blauwe plek, 
wordt stilaan een bedreigde soort. 
Het  speelpleinwerk heeft een rol 
te vervullen om écht goe spelen 
weer op de kaart te zetten!” 
TOON LUYPAERT, AMBRASSADE – 
PARTNER VAN WWW.GOEGESPEELD.BE

 “Speelpleinwerking is eigenlijk 
twee keer jeugdwerk. Enerzijds 
heb je dagelijks de kinderen in 
de vakantie, anderzijds de ploeg 
jongeren het hele jaar. Jammer 
dat dat vaak vergeten wordt.” 
KAI VAN NIEUWENHOVE, VVJ

Inschrijven bij speelplein Awim-
balieje is makkelijk, want... het 
hoeft namelijk niet! Geen wacht-
lijst, niet op voorhand reserveren, 
geen stress. Wanneer je kind zin 
heeft om te spelen dan is hij/zij 
altijd welkom. 
WWW.SPEELPLEINAWIMBALIEJE.BE

“Een speelplein kan niet anders 
dan inclusief zijn want het is 
laagdrempelig, makkelijk bereik-
baar, beschikt over gemotiveerde 
leiding en is lokaal ingebed.”
BENO SCHRAEPEN, PROJECTLEIDER ONDERZOEK ‘VRIJE 
TIJD ALS HANDICAPSITUATIE’

Is jullie werking ook nog boeiend 
voor kinderen die heel vaak komen? 

Werken jullie met inschrijvingen  
lang vooraf of per week? 

Hoe jong zijn de jongste kinderen die 

naar je werking komen? Waarom? 

Is inschrijven op de dag zelf bij jullie 

duurder of net goedkoper? Waarom?

Wat maakt dat er een inschrijfstop is? 

Het speelplein is een plaats 
waar alle kinderen welkom zijn 
en zich welkom voelen. Drem-
pels op vlak van toeleiding naar 
en beleving van speelpleinwerk 
worden actief weggewerkt. 

SPEEL
AAN
BOD
ORGANISEREN

VOOR 

SPEELPLEIN-

WERKERS

HANDLEIDING

SPEELAANBOD

ORGANISEREN
HANDLEIDING VOOR SPEELPLEINWERKERS

vlaamse dienst

speelpleinwerk

vlaamse dienst

speelpleinwerk

De VDS schreef een visietekst over 

animatoren, die handvaten geeft  

om over speelpleinwerk als 

jeugdwerk na te denken.

www.speelplein.net/overons

Infobundel 

inschrijfs
ystemen

In het speelaanbod zit 
zoveel mogelijk keuze en 
variatie. Alle kinderen 
worden betrokken vanuit 
vrijheid, interesse, comfort 
en uitdaging. Het speelaanbod 
speelt zich vaak buiten af, is 
avontuurlijk en ingekleed. 

Heb je er ooit aan gedacht om de bovengrens op 
te trekken tot 15 jaar? Wat houdt jullie tegen? 

Voelen kinderen zich thuis op jullie speelpleinwerking? 

Hoe kan je dat nog bevorderen?
Welke kinderen vinden de weg naar je 
werking niet? Welke drempels zie je?

Op welke momenten kiezen 

kinderen écht wat ze doen?  

?

?

?

?

Hoe ziet vakantie er voor jezelf uit? 
Kan je dat gevoel overbrengen naar 
je speelplein? 

Wat kan je dan als speelplein nóg meer doen om kinderen een écht vakantiegevoel te geven?

… buiten spelen de 
favoriete manier van 
spelen is van kinderen? 
En dan nog liefst 
avontuurlijk én in de 
natuur?***

?
Komen er soms andere doelen dan 

puur speelplezier voor de kinderen 

bovenaan te staan? Hoe komt dat? 

Wat kan je daaraan doen? 

?

Wat kunnen kinderen bij jullie doen 
dat ze thuis niet kunnen?

Hoe risicovol kunnen kinderen 

bij jullie spelen? 

Hoe zorg je ervoor dat jongeren 

op de werking groeien en 

gecoacht worden? 

In welke mate is het inzetten op de 

animatorenwerking een bewuste 

keuze van het speelplein? 

Organiseren jullie een kamp met 

het speelplein? 

Waar ligt de grens? Denkt iedereen daar hetzelfde over? 

WIST JE DAT
… meer dan 70% van de 

speelpleinwerkingen 
experimenteert met z’n 

speelsysteem, om zo te 
zorgen voor meer keuze 

en variatie?*

>70

77

WIST JE DAT
… alle speelpleinwerkingen 
open zijn in de zomer, zowat de helft in de paasvakantie en ook 20% in de krokus- en herfstvakantie?*

100

WIST JE DAT

Hebben jongeren op jouw werking 
écht het laatste woord?

?

Zijn jongeren op de speelpleinwerking niet 

gewoon goedkope (of dure) werkkrachten? 

Op welke vlakken wel? 
Hoe kan je dit bevorderen?

… jongeren die betrokken 

worden op de werking en 

een actieve rol spelen 

significant tevredener 

zijn over hun engagement 

op het speelplein en 

langer blijven. 

WIST JE DAT

8 % van de speelpleinen 

bereiken kinderen ouder 

dan 12 jaar. Bijna 70% van 

de speelpleinwerkingen 

werkt actief aan deze 

doorstroming naar 

animator.** 

WIST JE DAT

Hoe uit zich dat (niet)? 
Hoe bewust ben je daarmee bezig? 

Kan dat nog beter?

Dit is waar speelpleinwerkingen naartoe kunnen evolueren, wat voor een 
speelpleinwerking leuk is om aan te voldoen (nice to have). We gebruiken dit bij de 
VDS als inhoud en mening voor onze dienstverlening, wat we vertellen over ‘goed 
speelpleinwerk’ is hierop gebaseerd.  

Hoe kan je dat vermijden? 

Droom even over hoe je dat zou 

kunnen vermijden. 

?
Moeten kinderen uit een andere 
gemeente meer betalen? 

Zou niet elk kind hetzelfde recht op toegankelijk spelen moeten hebben, ongeacht waar het woont?

?
Organiseren jullie ook activiteiten voor kinderen buiten de vakantie?Waarom wel of waarom niet?

Communiceer je dat als "kamp" of als "speelplein"?      

         Waarom wel, waarom niet? 

1.1b.

?
Hebben jullie ooit gedacht om de animatoren 
bij de jongste kinderen te ondersteunen met 
bv. kinderverzorgsters? 

Hoe zou je dat kunnen organiseren om de speelfunctie te garanderen?

DNA tieners, mét een dossier rond doorstroming van tieners naar de animatorenploeg

www.speelplein.net/overspelen

www.speelplein.net/Speelpleinen

Samen met je team 

nadenken over speelvisie? 

Handleiding speelaanbod 

organiseren en DNA  27 - 

Visie Lokaal

1.1b.

1. 1b. 1. 1b. 1. 1b.

1.1b.

1. 1b. 1. 1b. 1. 1b.

1.1b.

1. 1b. 1. 1b.

1.1b.

1.1b.
1.1b.

1.1b.
1.1b.

1.1b.
1.1b.

1.1b.
1.1b.

1.1b.
1.1b.

1.1b.

*Uit: het speelpleinonderzoek  **Uit: de vijfjaarlijkse speelpleinenquête van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk  ***Uit: www.goegespeeld.be

1 Definitie jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet 

commerciële doelen voor of door de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, 

in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door 

particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale openbare besturen.


