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DNA X  
kleuters op het 
speelplein

NOODBOX:  
Omgaan met  
crisissituaties op  
het speelplein

 de koppen 

 bij elkaar
 

“DE KWALITEIT VAN ONS SPEELPLEIN WORDT 
NIET GEMETEN AAN DE HAND VAN HET 
AANTAL KINDEREN, MAAR IN WELKE MATE 
KINDEREN ECHT VAKANTIE HEBBEN BELEEFD!”

6 MINDER VOOR DE HAND 
LIGGENDE VRAGEN AAN 
OUDERS!

1 Wat vertel je aan de 
schoolpoort over onze 
werking?

2 Wat vertelt je kind op 
de speelplaats over het 
speelplein?

3 Kies jij of je kind voor 
het speelplein? 
Waarom?

4 Wat heeft je kind 
(buiten mama en papa 
) gemist op het 
speelplein?

5 Welke vond je de 
opmerkelijkste 
reactie(s) van je kind 
toen hij/zij thuis kwam?

VERDIEPINGSWEEKEND

TOT > 12 OKTOBER
AANVRAAG AUDIT OF PROCESBEGELEIDING:

Via een audit ga je uitgebreid 
na waar er nog verbeterkansen 
liggen op het speelplein. De VDS 
komt als externe observator 
kijken naar de speelkansen voor 
kinderen of naar de kwaliteit van 
je animatorenwerking. Dankzij 
het grondig verslag weet je me-
teen hoe je kan verbeteren.

IN JE AGENDA
Trefmoment Goe Gespeeld!
Lezing van Tim Gill over risicovol spelen.
8/11/2018 – namiddag-  Brussel

KAN JIJ ONS HELPEN?
Onderzoek cursuslocaties
Om kwalitatieve cursussen aan te 
bieden, is de VDS steeds op zoek 
naar geschikte locaties en dat in 
alle regio’s. 
Een geschikte locatie is voor 
ons bereikbaar, heeft voldoende 
lokalen om aan verschillende 
groepen tegelijkertijd vormin-
gen te geven, heeft bedden en 
sanitair, is betaalbaar en houdt 
rekening met de eigenheid van 
jeugdwerk.
Zo’n locatie in jouw buurt? Je 
mag het ons altijd laten weten.

.

OVERDRACHTBOX 
De VDS vernieuwde zijn over-
drachtbox. Een online tool om al 
jouw speelpleinkennis in te ver-
zamelen en door te geven aan de 
volgende speelpleinverantwoor-
delijke of gewoon bij te houden 
voor het volgende speelpleinjaar! 
www.speelplein.net/ 
overdrachtsbox

.

Tijdens een procesbegeleiding 
stappen we een jaar mee in een 
veranderingsproces zodat je je 
werkpunten straf kan aanpakken! 
Kies één concreet thema en doel 
uit. Een VDS-er ondersteunt je in 
de aanpak en uitwerking.

Kleuters zijn een apart 
volkje op het speelplein. 
Maar oh zo fijn om mee 
te spelen! Leer ze ten 
gronde kennen, ga van 
ze houden en biedt 
ze een onvergetelijke 
speelpleinvakantie aan. 
Wordt verwacht eind 2018.

www.speelplein.net/ 
brochures 

De noodbox is een handig 
invulbare PDF waarmee je 
op voorhand nadenkt over 
mogelijke crisissen op het 
speelplein, aangepast aan 
jouw specifieke situatie. 
Met tips per crisis van de 
VDS.

www.speelplein.net/ 
noodbox 
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Onze medewerkers, beroepskrachten en vrijwilligers, doorkruisten 
deze zomer Vlaanderen en Brussel. Ze gingen op bezoek bij of 
speelden mee op 322 van de 563 lokale speelpleinwerkingen.

Je zou hier moeten lezen hoe 
zalig de zomer was. Hoe talloze 
kinderen volop hebben gespeeld. 
Hoe al die animatoren hun uiter-
ste best hebben gedaan, om dat 
allemaal waar te maken. 
Geweldig, fenomenaal, knots-
gek, fantastisch, plezant, sensa-
tioneel, wervelend, …
Ongetwijfeld was het dat 
allemaal, en dan nog een beetje 
meer. Klaar voor de volgende 
zomer? Natuurlijk! Vakantie: dat 
is op het speelplein!

Maar ga eens rustig zitten. Leun 
eens achterover. Sluit dan ook 
de ogen en neem een ogenblik 
om met een open blik terug te 
kijken naar afgelopen maanden.
Alle goede dingen, alle mooie 
momenten, al die keren waar-
op het maar nét goed afliep.
Voel je het? Een moment van 
tevreden rust in de jachtigheid 
van het speelpleinse bestaan. 
Geniet ervan. Je verdient het. 

En terwijl je daar zo zit hoor 
je zacht gefluister: Uit naam 
van alle kinderen, ouders, 
animatoren en alle anderen 
die een speelhart bezitten: 
Gefeliciteerd!  
Ondanks alle tegenslagen, 
moeilijke momenten en al dat 
harde werk, ben je er nog maar 
eens (of voor jouw eerste keer) 
in geslaagd deze gloeiend hete 
zomer geweldig te maken. En 
volgend jaar? Dat is voor mor-
gen. Eerst even genieten.

 “EVALUEREN: WE 
HEBBEN ER VAAK 

DE MOND VAN VOL. 
MAAR HOE ZORG JE 
DAT DE EVALUATIE 

OOK LEIDT TOT 

VERANDERING?”

 “WAT ZIJN DE 

ROZIJNEN VAN JOUW 

SPEELPLEIN?”

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

VU: Bert Breugelmans
P/706226

Afgiftekantoor Mechelen
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D I C H T  B I J  E L K E  W E R K I N G

KOBE VERCAUTEREN
schepen van jeugd in Vorselaar 

N I E U W !
tiveren. Een ‘onoverkomelijk 
probleem’ blijkt beter mee te 
vallen dan gedacht en een ‘futi-
liteit’ blijkt toch sterker te leven 
dan je had vermoed.  

BETROKKENHEID CREËREN 
Als je het evalueren van je 
speelplein goed aanpakt, dan 
vormt dit een uitgelezen kans om 
iedereen die met het speelplein 
te maken heeft te betrekken bij 
het speelplein. Immers, als je 

* In onze beleidsnota streeft de VDS naar minstens één lokaal contactmoment per jaar met elke speelpleinorganisator 

hetzij advies, hetzij vorming, hetzij een speelpleinbezoek.

Pit EVALUATIE  VAN  
DE  SPEELPLE INZOMER 
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Jullie indrukken, vragen en bezorgheden, de talloze voorbeelden… 
die we haalden uit onze gezellige babbels, rondleidingen en 
meespeelmomenten inspireren de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. 
Ze helpen om ons aanbod en onze dienstverlening bij te sturen en 
af te stemmen op datgene waar speelpleinwerk nood aan heeft. 
Dit is wat jullie ons de afgelopen zomer signaleerden:

ergens je mening kwijt kunt en 
je merkt dat daar rekening mee 
gehouden wordt, heb je een 
zekere impact op een werking. 
Voor jongeren is dat een sterke 
motivatie om zich verbonden te 
voelen met het speelplein.

DYNAMIEK EN AMBITIE
Een evaluatie kan nieuwe 
energie geven en nieuwe 
ambitie(s) blootleggen. Net 

die gedrevenheid om het beter 
te doen, is essentieel om 
de kwaliteit van je werking 
hoog te houden. ‘Stilstaan is 
achteruit gaan’ is een wijsheid 
als een koe die ook voor het 
speelplein geldt.

E
en evaluatievergadering, een 
enquête, een jaarverslag… 

Het lijkt misschien allemaal wat 
veel rompslomp en het verplich-
te nummertje aan het einde van 
de zomer. Toch kan een formele 
evaluatie je speelplein veel 
deugd doen. Met de gemeen-
teraadsverkiezingen in oktober 
is het zelfs een absolute must 
om je werk grondig te maken. 
Leg je kwaliteiten bloot, ken je 
zwakheden en koppel alles aan 
een straf plan van aanpak voor 
de toekomst. 

ALLES NETJES OP EEN RIJ
Een formeel evaluatiemoment 
kan helpen om de veelheid aan 
indrukken vanuit verschillende 
invalshoeken en doelgroepen in 
kaart te brengen en te objec-

“EVALUEREN DOE JE NIET OMDAT HET MOET, 
MAAR OMDAT HET ESSENTIEEL IS VOOR EEN 
KWALITEITSVOLLE WERKING”

VRAAGT JE SCHEPEN(COLLEGE) ALLEMAAL MAAR CIJFERS?

WAAR HAAL JE  
DE MOSTERD?

1
INFORMATIE UIT  

VERSCHILLENDE HOEKEN 

Klassiek zien we dat animatoren 
en ouders (van speelpleinkinde-
ren) vooral bevraagd worden over 
de werking. Als je je werk écht 
grondig wil maken, betrek dan 
ook kinderen, buren, partners 

(bv. schooldirectie…) en ouders 
wiens kinderen (nog) niet naar 
het speelplein komen bij je eva-
luatie. Leg objectief cijfermate-
riaal of het evaluatieverslag van 
vorige jaren, naast de bevindin-
gen van deze zomer en vergelijk. 
Neem de visietekst van je speel-

HET ANIMATOR-
PERSPECTIEF 
Een evaluatie met animatoren is 
het perfecte moment om betrok-
kenheid te creëren. Je ziet en 
hoort waar animatoren wakker 
van liggen en ook waarvoor je 
ze kan motiveren om tijdens het 
jaar in een stuurgroep of werk-
groep aan de slag te gaan.

Een voorbeeld uit de praktijk:

“Elk jaar was er op de evaluatie 
discussie welke boterkoeken 
we moesten bestellen voor het 
vieruurtje, met of zonder rozij-
nen in. Ik ging er nooit op in tot 
dat ene jaar. Ik plande een ver-
gadering met dat als hoofdthema 
en er kwamen 40 vrijwilligers 
opdagen. Ik had ze getriggerd 
door iets waar zij wakker van 
lagen en ondertussen ook kunnen 
motiveren om andere agendapun-
ten te bespreken.” 

SIEBE, HOOFDANIMATOR  
OP DE SPEELVOGEL

Wat zijn de rozijnen van jouw 
speelplein?

VAN EVALUATIE NAAR 
IMPLEMENTATIE:
Met 20 animatoren drie uur 
aan een stuk geëvalueerd, een 
verslag van 10 pagina’s en nu, 
hops de schuif in? Nee toch? 
Met deze zes tips zorg je er 
voor dat je effectief aan de 
slag gaat met je evaluatiepun-
ten en er volgende zomer iets 
veranderd is. De meerwaar-
de-zoeker, ziet in de tips ook 
een volgorde.

 Tip  1: hou je ogen open!
Zoals we hierboven al schreven 
over de rozijnen. Hou op de 
evaluatievergadering je ogen 
en oren open wie wakker ligt 
van welk punt. Het zijn die 
animatoren die je als eerste 
kan aanspreken om mee na te 
denken over oplossingen.

 Tip  2: wat is het probleem?
Neem een stapje achteruit om 
eens goed te beschrijven wat 
precies het probleem is. Het 
maakt het je makkelijker om 
erna ook de gewenste situatie 
te beschrijven. Wat wil je 
precies bereikt hebben tegen 
volgende zomer, binnen 2 
zomer of tegen 2025?

 Tip  3: laat je omringen!
Ga op zoek naar betrokken 
animatoren en geef het onder-
werp in je plek in je structuur 
(op een stuurgroepvergadering, 
in een werkgroep, op een ani-
matorenavond…) Denk vooraf 
even na wie geïnformeerd 
moet worden, wie allemaal 
input mag geven en wie uitein-
delijk beslist.

 Tip  4: een goede timing is er 
twee waard!
Wat moet tegen wanneer pre-
cies klaar zijn? Hoeveel tijd wil 
je er aan spenderen? Hoe groot 
is het punt in vergelijking met 
andere evaluatiepunten? Wie 
moet wat wanneer weten? Stel 
een draaiboek en kalender op. 
Vergeet ook niet om iemand 
aan te stellen die de planning 
opvolgt.

 Tip  5: en gaan!
Haal voldoende input en ex-
pertise in huis om aan de slag 
te gaan. Ga daarvoor sneuzen 
in DNA’s, op de website van de 
VDS, bij andere speelpleinen, 
via vormingen… Vaak moet je 
het warm water niet uitvinden, 
alleen dat water aanpassen 
aan jouw speelpleinrealiteit. 
Coach je mede-animatoren om 
oplossingen uit te werken en te 
komen tot gedragen beslissin-
gen. Is er eerst een testfase 
nodig? Doen! #foutenmaken-
mag

 Tip  6: tijd voor een feestje!
Is het punt opgelost? Proficiat! 
Hoe kunnen we voorkomen dat 
het in de toekomst opnieuw 
stelt? Wat hebben we bijge-
leerd en moeten we opschrij-
ven in ons speelpleindraaiboek? 
Zet je resultaten in de kijker, 
het zal andere animatoren 
stimuleren om ook zaken in 
handen nemen.

JULLIE SIGNALEN BEPALEN 
WAT DE VDS DOET
Onze plannen voor het nieuwe 
werkjaar 2018-2019?

  Nieuwe sessie kleuters en bege-
leidershouding op cursus en in 
vorming ter plaatse;

  Kennismakingsgesprekken voor de 

nieuwe schepenen van jeugd;

  Herwerkte brochure over omgaan 
met storend gedrag;

  Nieuw dossier over ‘spelen met 
loose parts’ in de handleiding 
‘speelaanbod organiseren’;

   Proefproject over tieners in sa-
menwerking met Formaat vzw;

  Nieuwsbrief en informatie  
op maat voor particuliere  
speelpleinen;

  Campagneplan om speelpleinwerk 
onder de aandacht te brengen bij 
ouders, kinderen en (potentiële) 
animatoren;

   Infomoment over het nieuwe 
decreet buitenschoolse opvangac-
tiviteiten;

   Adviezen ter plaatse over de 
nieuwe vzw-wetgeving;

   Tool over ouders en  
speelpleinwerk;

  Acties en materiaal ifv tijdelijke 
inrichting van speelruimtes;

  Vorming voor nieuwe  
speelpleinverantwoordelijken  
in januari 2019;

   Intervisie voor ervaren speel-
pleinverantwoordelijken;

   Verdiepingsweekends over spe-
cifieke speelpleinthema’s zoals 
kleuters, materiaal…;

HET KINDPERSPECTIEF
Als je kijkt door de ogen van 
een kind, dan zie je plots 
andere dingen. Zet je tijdens 
een evaluatievergadering met 
animatoren het product of het 
proces voorop of beide? Is je 
bestuur hetzelfde uitgangspunt 
toegedaan? 

Wat als je kritisch zou kijken 
naar de bevraging die je jaar-
lijks aan de ouders bezorgt. 
Vult een ouder dit in vanuit 
zijn of haar eigen perspectief, 
dat van kinderen of animato-
ren…? Misschien creëer je zelfs 
zonder het te beseffen bepaalde 
verwachtingen of bevestig je 
het idee dat sommige ouders 
hebben door de manier waarop 
je vragen zijn opgebouwd? Heb 
je er al eens bij stil gestaan wat 
het verschil in antwoorden zou 
zijn als je een enquête opmaakt 
waarvan je verwacht dat ouders 
ze samen met hun kind(eren) 
invullen en kleuren? 
Een uitdagend experiment!  

VOORBIJ  
HET CIJFERMATERIAAL
Alle cijfers, opmerkingen en 
verbeterpunten ten spijt… uit-
eindelijk is de hamvraag niet 
of er meer of minder kinderen 
hun vakantie doorbrachten op 
jouw speelplein en alles vlot 
is verlopen, maar wel in welke 
mate de kinderen daar écht 
vakantie hebben beleefd en 
hoe betrokken de animatoren 
bij de werking waren – het 
uiteindelijke doel zeg maar.    
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AANTAL LOKA SPEELPLEINWERKINGEN BEZOCHT AFGELOPEN ZOMER “De meerwaarde van 

het verplichte evaluatie-

moment om het attest 

van animator te behalen 

ontgaat ons.”

“Minder kinderen tijdens hittegolf en warme dagen.”

94% van de speelpleinen 

vindt het waardevol om 

de Dag van de Animator 

jaarlijks te herhalen.

“Positieve reacties op 

uitbreiding naar 2,5-ja-

rigen. Grote verwachtin-

gen naar zorg ten koste 

van spelen.”

20% van de speelpleinen  
heeft het moeilijk om  
voldoende animatoren  

te vinden.

1 op 3 speelpleinen 
speelt in op ‘last-mi-
nute’-mentaliteit van 

jongeren en wijzigt het 
basisengagement.

“We gebruiken gretig, maar bewust sociale media.”

3% meer kinderen  

tegenover 2017

V A N  2 0 1 8

D I T W A S 

 Z O M E R DE 

EVALUEREN OM  
TE EVOLUEREN

plein bij de hand en ga na waar 
je wel en niet slaagt. Wissel 
resultaten uit met collega-ver-
antwoordelijken in de buurt. Zo 
kan het bijvoorbeeld handig zijn 
om te weten hoeveel kinderen 
er uit jouw gemeente 

2  INFORMATIE OVER 

VERSCHILLENDE 

ONDERDELEN

Gebruik het speelpleinbasis-
schema (zie achterkant) dat 
de verschillende onderdelen 

van een speelpleinwerking in 
kaart brengt als hulpmiddel en 
kapstok om te evalueren en 
prioriteiten te bepalen.
in een buurtgemeente naar het 
speelplein gaan en omgekeerd. 

Trek je stoute schoenen aan 
en geef (beknopt) ook andere 
kwaliteits-indicatoren mee: 
een quote van een ouder, en-

kele foto’s, (een deel van) het 
evaluatieverslag… of ga het zelf 
uitleggen op het college…

Wanneer je tijdens de evaluatie tot het besef komt dat je 
wat meer ondersteuning wil, dan … staat de VDS voor je 
klaar!initiatief van de VDS.. 

herwerkte
versie

herwerkte
versie

BB
Notitie
september

BB
Notitie
Lokaal ondersteuner Brussel

BB
Notitie
lokale

BB
Notitie
in zijn

BB
Notitie
tot > vervangen door deadline

BB
Notitie
staat de VDs voor je klaar. (de rest weghalen)

BB
Markering

BB
Markering

BB
Notitie
markeren?

BB
Notitie
Stukje verdiepingsweekend mag wegDan kan je gier Goe Gespeeld stukje plaatsen en heb je ruimte onder audit en procesbegeleiding om daar de link te zetten naar www.speelplein.net/auditwww.speelplein.net/procesbegeleiding

BB
Notitie
foutje

BB
Notitie
van de VDS weglaten

BB
Notitie
vermoedt

BB
Notitie
Ontbreekt een stuk tekst:Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn om te weten hoeveel kinderen er uit jouw gemeente in een buurtgemeente naar het speelplein gaan en omgekeerd. 

BB
Notitie
deze 2 zinnen moeten dus aan vorige alinea geplakt worden.

BB
Notitie
geen -

BB
Notitie
Lees er nog meer over op  www.speelplein.net/verkiezingen2018

BB
Notitie
5

BB
Notitie
weg

BB
Notitie
hiernaast

BB
Notitie
zomers

BB
Notitie
onderwerp een plek

BB
Notitie
www.speelplein.net/overons



D E  K O P P E N  B I J  E L K A A R ! ! 

Veel openheid     Weinig openheid

Veel rompslomp     Weinig rompslomp

Veel aandacht    Weinig aandacht

Eenvoudig en duidelijk   Moeilijk en complex

Het speelpleinbasisschema vat je werking samen in 6 pijlers. De 

perfecte kapstok om je evaluatie aan op te hangen. Per pijler een 

hapklare evaluatiemethodiek. Start!

Droom – eerst individueel, nadien in groepjes en vervolgens 

luidop – over de toekomst van je speelplein. In 2019 maakt 

het gemeentebestuur een nieuw meerjarenplan op. Het 

is belangrijk dat jullie op één op lijn zitten over hoe het 

speelplein er in 2023 moet uitzien. Leg al jullie dromen, 

wensen en noden samen en kom tot een gemeenschappe-

lijke visie. Hier gaan we voor! Zorg ervoor dat de nieuw 

verkozenen jullie boodschap oppikken.

VISIE & BELEID 
1

EXTERNE 
RELATIES 

5

 SPEELPLEINPLOEG 
3

SPEELKANSEN

2

TOEGANKELIJKHEID

6

PRAKTISCHE 
ORGANISATIE

4

WERK AAN DE POSITIEVE CULTUUR OP JE SPEELPLEIN

   WE WERKEN AAN EEN POSITIEVE SFEER  
 TUSSEN DE KINDEREN 

   MAKEN JULLIE OPTIMAAL GEBRUIK  
 VAN JULLIE NETWERK IN DE BUURT? 

   WE DENKEN BEWUST NA OVER  
 ONZE TOEGANKELIJKHEID 

   WE GEVEN OUDERS HET GEVOEL DAT  
 ZE HUN KIND MET EEN GERUST HART  
 BIJ ONS KUNNEN ‘ACHTERLATEN’

   WE DOEN BEROEP OP EXTERNE EXPERTISE OM ONS 
TE VERSTERKEN ROND HET THEMA DIVERSITEIT 

   K INDEREN HEBBEN EEN VAKANTIEGEVOEL

   WE  Z IJN GEVOEL IG  VOOR PESTGEDRAG  
EN GR IJPEN IN  WANNEER  NODIG

   WE  KUNNEN GOED OMGAAN MET  CONFL ICTS ITUAT IES

   WE  REAGEREN NIET  ENKEL  OP PROBLEMEN,  
WE  ZOEKEN PROACT IEF  NAAR DREMPELS  EN PROBEREN 
DEZE  TE  VERLAGEN

   WE  HEBBEN EEN V IS I E  U I TGEDACHT EN  
DEZE  IS  GEKEND DOOR DE  ANIMATOREN 

   WE  DRAGEN ONZE  V IS I E  OP TOEGANKEL IJKHE ID  
OOK U IT  NAAR DE  BU ITENWERELD

  WE  LU ISTEREN NAAR INDIV IDUELE  BEZORGDHEDEN (BV . 
VOORKEUREN,  ALLERG I EËN)

  OUDERS  EN KINDEREN WORDEN WARM  
EN DU IDEL IJK ONTHAALD 

  OUDERS  VOELEN Z ICH GEHOORD :  ZE  KUNNEN ERGENS TE-
RECHT ,  VOELEN Z ICH AANGESPROKEN,  WORDEN OM T IPS 
EN INFO I .V .M.  HUN KIND GEVRAAGD

   WE  WETEN B IJ  WIE  WE  TERECHT  KUNNEN  
MET  ONZE  VRAGEN ROND D IVERS ITE I T 

 
   WE  LATEN ONS ADVISEREN DOOR PROFESS IONALS  
VAN ANDERE  ORGANISAT IES

   WE  MAKEN GEBRU IK VAN VORMING OF  BEGELE ID ING  
VANUIT  DE  VDS  OF  JEUGDWERK VOOR ALLEN

Iedereen zet individueel een 
kruisje op as A en as B. 
Analyseer het resultaat en 
kom erachter wat gedaan 
rond toegankelijkheid op 
speelplein.  

Uiteindelijk is het doel van elke speelpleinwerking dat élk kind écht vakantie heeft be-
leefd… kortom een plezante en onvergetelijke tijd heeft! Op het speelplein zijn er héél 
wat sfeerversterkers, maar ook spelbrekers die een écht vakantiegevoel en speelkansen 
onderuit kunnen halen. Via de Speelsfeermeter gaan we na welke invloed jullie animato-
ren daarop hebben.

Download op www.speelplein.net/
cultuurmuur onze poster voor élk 
van je animatoren en kijk hoe je 
speelplein scoort op 10 belangrijke 
aspecten inzake je speelpleinploeg: 
sfeer, vergoeding, vorming, ver-
antwoordelijkheid, ondersteuning, 
waardering, participatie, communi-
catie, taakinhoud en uitdagingen. 

A. IN WELKE MATE KLOPT DE STELLING VOOR MIJN SPEELPLEIN?    B. IN WELKE MATE WIL IK HIERAAN WERKEN MET MIJN WERKING? 

W A A R D E R I N G

1 Hoe reageert de ploeg 
op nieuwe mensen? 

Wat doen ze spontaan om 
iemand in de groep op te 
nemen?

2 Geef jij makkelijk een 
schouderklopje? Ook 

aan een animator die vaak 
de mist ingaat?

3 Worden jongeren die 
een tijd hebben 

meegedraaid in de bloeme-
tjes gezet wanneer ze 
stoppen? 

W W W . S P E E L P L E I N . N E T / E V A L U E R E N

 >  S P E E L P L E I N P L O E G

  Alles voor een straffe evaluatie?  

O R G A N I S A T I E W I J  
K E N N E N  H E N 

Z I J  
K E N N E N  O N S 

B A B B E L E N  
W E  M E E 

W E R K E N  W E 
M E E  S A M E N 

K A N S

W W W . D E S O C I A L E K A A R T . B E / U I T G E B R E I D - Z O E K E N :

8         9             10        11     12           13   14              15          16             17          18

Op de horizontale as vind je alle uren van je speelpleindag en op de verticale as be-
paal je de sfeer op je werking.  Maak de grafiek voor je werking en bekijk op welke 

uren je speelkansen vanuit animatoren verbeterd kunnen worden.

  Animatoren spelen mee : +1
  Animatoren spelen een typetje tussen de kinderen: +1
  Animatoren zijn goed voorbereid voor wat ze aan het doen zijn: +1
  Een gevarieerd speelaanbod vanuit de animatoren: +1
  Er zijn zweefteven, vliegende animatoren, overals...: +1

S F E E R V E R S T E R K E R S  V A N U I T  A N I M A T O R E N

  Enkel toezicht houden: -1
  Animatoren dwingen kinderen om te zwijgen en stil te zitten: -1
  Animatoren troepen samen en zijn vooral met elkaar bezig: -1
  Animatoren zijn niet goed voorbereid voor wat ze moeten doen: -1
  Slechte sfeer onder animatoren door stress, vermoeidheid, ruzie...: -1

S P E L B R E K E R S  V A N U I T  A N I M A T O R E N

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

SPEELSFEERMETER 1   probeert zoveel mogelijk 
openheid te creëren 

(speelpleinwerk is een open-va-
kantie-initiatief, de vrije keuze 
van het kind om naar de speel-
pleinwerking te komen moet er 
kunnen zijn) 

Psst… hoe is het deze zomer gelopen met foto’s en filmpjes? De wet schrijft 
voor dat je expliciete toestemming van ouders nodig hebt om als speelplein 
beeldmateriaal te nemen én te gebruiken. Als animator is het al helemaal 
niet aan de orde om beeldmateriaal waarop kinderen herkenbaar in beeld 
komen te delen op persoonlijke sociale media. 

2   beperkt de inschrijf –en 
verwerkingsrompslomp 
voor iedereen en ver-
mijdt wachtrijen aan de 
inschrijvingsstand. 

Met onze ‘stoep onder de loep’-doos krijg je daarop een goed beeld op krijgen.  
De volledige analyse neemt 2 uur in beslag. Hier alvast een proevertje.

1   Maak een lijstje van 
alle organisaties in 
jullie buurt die jullie al 
kennen. 

2   Trek de straat op en 
bekijk de bordjes die 
aan de muren en deuren 
hangen. Wie kom je 
tegen die je niet of 
minder goed kent?

3   Vul daarna jullie 
lijstje aan met minder 
bekende organisaties. 

  Geografisch zoeken: 
vink jouw gemeente 
aan

  Inhoudstafel: vink de 
voor jou relevantie  
categorieën aan

  Klik op ‘zoeken’

 GA NAAR: 

4   Ga aan de slag 
met de kansen-
kolom! 

3   houdt rekening met bij-
zondere doelgroepen 

4   is eenvoudig en  
duidelijk! 

  Waar op de lijn bevindt 
jouw speelplein zich voor 
elk van de 4 punten. Plaats 
een kruisje.

  Sta je goed of wil je 
opschuiven naar links of 
rechts? 

  Kiezen jullie eerder voor 
een klantgerichte manier 
van inschrijven of heb 
je de neiging om eerder 
vanuit een organisatorisch 
oogpunt voor een bepaald 
systeem te kiezen?

EEN GOED INSCHRIJFSYSTEEM VOOR EEN SPEELPLEINWERKING

  Is dat gelukt?   Foto’s op een 
andere manier 
genomen?

  Wat is het 
effect op jullie 
imago?

  Afspraken 
voor iedereen 
duidelijk? 

De Speelsfeermeter is een 
onderdeel van het Evalu-
atie-instrument. Naast speel-
kansen vanuit animatoren, 
breng je via deze doos ook 
speelkansen van infrastruc-
tuur, kinderen en materiaal 
in kaart! 

Aankopen, ontlenen of gratis 
downloaden:  
www.speelplein.net/ 
evaluatieinstrument 

BB
Notitie
Titel klopt niet:De animatoren evalueren speelplein ...............................................................................................

BB
Notitie
prentje graag bij tekst onder titel. 

BB
Notitie
Graag droomwolk met opdrachttitelEventueel logo onderaan plaatsen om beetje meer ruimte te maken.Zo ziet mijn speelplein er uit binnen 5 jaar:(op vlak van ploeg, infrastructuur, jaarwerking, inschrijven, imago, toegankelijkheid, speelsysteem…)

BB
Notitie
instructies zijn verdwenen van onder het prentje + opdracht?

BB
Notitie
Hoe sterk worden animatoren op jouw speelplein gewaardeerd? Kleur het aantal vakjes en bespreek.

BB
Notitie
op krijgen weghalen

BB
Notitie
Deze ga naar is onderdeel van punt 3.Opdracht boven tabel plaatsen

BB
Notitie
> speelploeg weghalenJouw lokale ondersteuner schuift graag mee aan tafel of bereidt met plezier je evaluatievergadering mee voor. Geef een seintje!




