
Inclusie
en Diversiteit  
We helpen je op weg  



Werken aan een toegankelijke speelpleinwerking is een taak van 
iedereen in speelpleinland. Er zijn veel aspecten aan.  
Soms weet je niet waar te beginnen of wat een goeie volgende stap 
is. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk helpt je graag op weg met 
een breed gamma diensten en producten. In deze brochure vind je 
een handig overzicht.

VORMING  
TER PLAATSE
  We komen naar je toe om vorming te 
geven. Dit duurt ongeveer 2,5 uur, en 
gaat door voor 8 tot 25 deelnemers. 
De vormingen worden begeleid door 
VDS-vrijwilligers, jongeren die met 
beide voeten in de speelpleinreali-
teit staan. Als vormingsmedewerkers 

1. Vorming

beschikken zij over de nodige opleiding 
en achtergrond. De vorming is meest-
al een dynamische en speelse sessie, 
aangevuld met praktijkvoorbeelden 
en eigen ervaringen. Een vorming ter 
plaatse vraag je best 4 weken op voor-
hand aan. 
We maken onze vormingen op maat 
van de doelgroep (startende of ervaren 
animatoren, een hele ploeg) en op 
maat van de noden van je werking.

VORMINGEN KUNNEN  
BIJVOORBEELD GAAN OVER:

   Begeleidershouding met kinderen  
met een beperking

   Taalstimulering op het speelplein
   Omgaan met storend gedrag
   Aanpakken van racisme op  

het speelplein

www.speelplein.net/vtp



VERDIEPINGS-
WEEKEND  
Jaarlijks organiseert de VDS een ver-
diepingsweekend “All inclusive”. Het 
weekend zit vol vormingen die de inclu-
sieve praktijk op je speelplein verster-
ken. Je kiest tussen verschillende sessies, 
gericht op animatoren of hoofdanimato-
ren. Er is ook ruimte voor uitwisseling. 

www.speelplein.net/ 
weekend_inclusie

  “     HET  WEEKEND Z IT  VOL 
VORMINGEN D IE  DE 
INCLUS IEVE  PRAKTIJK  
OP JE  SPEELPLE IN 
VERSTERKEN“   



ADVIES 
TER PLAATSE
“We denken mee”

We komen naar je toe om mee na te 
denken. Afhankelijk van het onderwerp 
duurt een advies ter plaatse tussen 
één en 2,5 uur. De adviezen worden 
begeleid door een stafmedewerker of 

2. Advies en begeleiding

een ervaren VDS-vrijwilliger. Ze staan 
met beide voeten in  de speelpleinre-
aliteit en hebben de nodige opleiding 
en achtergrond meegekregen om aan 
de slag te gaan. Je mag van hen een 
onderbouwd advies verwachten, aange-
vuld met praktijkvoorbeelden en eigen 
ervaring. Enkele voorbeeld thema’s: 

   Hoe zorgen we er voor dat co-animato-
ren hun plek vinden in de ploeg?

   Hoe kunnen we ons imago in de 
buurt verbeteren?

   Hoe kunnen we ons inschrijvingssys-
teem laagdrempeliger maken? 

   We willen een snoezelruimte op ons 
speelplein. Hoe gaan we te werk?

www.speelplein.net/atp

PROCES-
BEGELEIDING 
“We zijn jouw co-piloot”

De VDS stapt tijdens het werkjaar 
actief mee in je werking. Een proces-
begeleiding wordt uitgevoerd door een 
stafmedewerker of een zeer ervaren 
VDS-vrijwilliger. De rol van VDS reikt 

binnen de procesbegeleiding verder 
dan het geven van input zoals bij een 
vorming/advies ter plaatse. In het 
proces worden we de begeleider en 
inhoudelijke coach rond een bepaald 
thema. Alle stappen worden samen 
voorbereid vanuit onze ervaring en 
deskundigheid, zo documenteren we 
de stappen met heel wat goede voor-
beelden en ondersteunen we ook jullie 
ploeg in het nemen van beslissingen.

 
VOORBEELDTHEMA’S: 

   Omgaan met meertaligheid  
op het speelplein

   Inclusief speelpleinwerk voor  
kinderen met een beperking

   Opstart van een mobiele werking

www.speelplein.net/procesbegeleiding



INSPIRATIE- 
BEZOEK
“Stelen met je ogen”

Een goede speelpleinverantwoordelij-
ke neemt af en toe tijd om over het 
muurtje te kijken. Bezoek samen met 
je stuurgroepleden, speelpleincoördi-
nator, schepen van jeugd, hoofdanima-

toren, geïnteresseerde animatoren... 
andere speelpleinen en steel met je 
ogen en oren. Tijdens een inspiratie-
bezoek krijg je de kans om een aantal 
speelpleinen in de praktijk aan het 
werk te zien. De VDS speelt taxi of 
bezorgt je de gepaste speelpleinadres-
sen op maat van je vraag.

www.speelplein.net/  
inspiratiebezoeken

  “    JE  Z I ET  ER  EEN ANDERE 
WERKING  IN  DE  PRAKTIJK 
AAN DE  SLAG“   



POSTER 7 B’S 
geeft een kapstok met 7 kernbegrippen 
om na te denken over de toegankelijk-
heid van je werking.

https://bit.ly/3ozpGoh

MAP - 
WIJ SPELEN MEE! 
Handvaten bij het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie, het uitbouwen van 
een sterk netwerk en bij het onder de 
loep nemen van je werking rond maat-
schappelijk kwetsbare kinderen.

https://bit.ly/3omt45E

POSTER 'STRAFFE 
GASTEN? TOFFE 
GASTEN!
bevat bruikbare tips voor een betere 
begeleidershouding van animatoren.

https://bit.ly/3ojYNo9

EVALUATIE-IN-
STRUMENT* 
Analyseer na de vakantie welke drem-
pels je speelplein al aanpakt, welke je 
gemakkelijk kan overwinnen en welke 
je op lange termijn wil aanpakken. 

https://bit.ly/3eTgTdl

3. Ga zelf aan de slag * gratis te downloaden door leden van de VDS



POSTER 
"KOMEN SPELEN" 
Speelpleinwerk is er voor alle kinde-
ren. Maar lukt dat ook in de praktijk? 
Werken aan toegankelijkheid is werken 
aan de houding van animatoren, 
afspraken maken en regels volgen, je 
speelaanbod aanpassen, het terrein, 
de visualisatie, de communicatie, het 

HANDICAP 
INFOMAP 
Een zeer praktisch en concreet instru-
ment. Stap voor stap helpt de map je 
op weg om je werking toegankelijker te 
maken voor kinderen en jongeren met 
een handicap.

https://bit.ly/33NTIuP

speelmateriaal… Ga aan de slag met 
deze 20 tips om zo drempels voor alle 
kinderen te verlagen.

www.speelplein.net/ondersteuning
/producten/komenspelen

FILM ‘WARD’
Deze video heeft als doel mensen uit het 
jeugdwerk te inspireren en te motiveren 
om werk te maken van een inclusieve 
werking. ‘Ward’ toont aan de hand van 
een praktijkvoorbeeld dat kinderen met 
een beperking niet uit de boot hoeven te 
vallen binnen het jeugdwerk. 

http://vimeo.com/31114902



TAALSPELER- 
BOX * 
Helpt je om aan de slag te gaan met 
meertaligheid op het speelplein. Deze 
box omvat:

  een kaartspel om tijdens de voorberei-
ding van activiteiten aan taalstimule-
ring te denken

DNA 26 “TAAL-
SPELER. MEERTA-
LIGHEID OP HET 
SPEELPLEIN”* 
In deze brochure reiken we handva-
ten aan om van je werking een plek 
te maken waar kinderen graag zijn, 

  tien tips om met handpoppen te spelen 
+ een handpop

  een stempel om activiteiten ‘taalspeler 
proof’ te maken

  een netwerkbundel over meertaligheid

  tien tips om met animatoren rond 
meertaligheid te werken

  een poster met 6 taalspeler-interactietips

  5 pictogrammen om meertalige kinde-
ren goed te ontvangen op je speelplein: 
WC, spelen, kuisen, verzamelen, 
opruimen en eten 

  DNA 26 “Taalspeler. Meertaligheid op 
het speelplein”

https://bit.ly/2Rp1IQg

ongeacht welke taal ze spreken of 
goed beheersen. Via interactie als 
sleutelconcept gebruiken we het 
Nederlands als speeltaal, waardoor 
kinderen zich thuis voelen en intens 
kunnen spelen.

 
https://bit.ly/355EOk1

* gratis te downloaden door leden van de VDS* gratis te downloaden door leden van de VDS



HET KLEINE 
GROTE 
DREMPELBOEK
is een klein boek met een oplijsting 
van drempels die heel groot kunnen 
zijn voor anderstalige nieuwkomers in 
de animatorenploeg van het speel-
plein. Met tips over cursus volgen en 

stage lopen op het speelplein. Het 
boek is ook interessant bij het verwel-
komen en begeleiden van eender welke 
jongere in het jeugdwerk.
https://bit.ly/3v5ySlS

HET  
WIJSBOEKJE 
is een aanwijsboekje met foto's en 
pictogrammen om elkaar beter te 
begrijpen. Je kunt elkaar letterlijk 
tonen wat je bedoelt. Vergemakkelijkt 
de communicatie met anderstalige 
kinderen of ouders.
https://bit.ly/3x6AHjO

TAALSPELER- 
POSTER  
6 tips op posterformaat over meerta-
ligheid. Ze zijn een visuele ondersteu-
ning van een uitnodigende begelei-
dershouding. Handig om op te hangen 
in het animatorenlokaal als reminder 
voor de animatoren. 
https://bit.ly/3cN3yCb



VRAAG HET AAN
EEN MEDEWERKER 
Stuur een mailtje of bel gerust naar 
je lokaal ondersteuner of onze expert 
inclusie en diversiteit. Hun contactge-
gevens vind je terug op website.

www.speelplein.net/Contact

LEES HET OP 
ONZE WEBSITE 
Je vindt er alles rond dit thema en nog 
veel meer. Neem dus zeker de tijd om 
eens rond te surfen in onze database. 
  
www.speelplein.net/toegankelijkheid
www.speelplein.net/inclusie
www.speelplein.net/taalspeler

RECEPTEN OM  
TE WERKEN 
ROND ARMOEDE
Armoede is voor veel kinderen en jonge-
ren dagelijkse kost. Het jeugdwerk kan 
geen kant-en-klare oplossingen bieden. 
Maar dit receptenboek helpt je stapsge-
wijs op weg in de goeie richting:

  Voorgerecht: theoretische kader om 
een draagvlak te creëren

  Hoofdgerecht: kinderen en jongeren in 
armoede, handige tips en voorbeelden

  Bijgerecht: om kinderen en jongeren 
in armoede te bereiken

https://bit.ly/3z7FMKq

4. Waar kan je terecht met vragen




