
Dagaanbod & Speelpleinwerk



Aanpak webinar

2 groepen: 

Groep 1:

Volledige doorloop zomerplan 

Vraagmomentje na doorloop

Aanbeveling voor nieuwe verantwoordelijken of 

mensen met nood aan grondige update 

Groep 2: 

Kort overlopen wijzigingen 

Focus op vragenuurtje

Aanbeveling voor mensen die het draaiboek al goed 

kennen maar specifieke vragen hebben en/of enkel 

de update van dit jaar wensen te horen.



Voor wie is dit zomerplan?

De inhoud van dit draaiboek ‘dagaanbod & 

speelpleinwerk’ is bedoeld voor alle particuliere 

en gemeentelijke organisatoren van dagaanbod

zonder overnachting met wisselende groepen: 

• Speelpleinwerking

• Tienerwerking

• andere dagactiviteiten (bv. Grabbelpas) 



Volg de geest bij afwegingen

De basis, wat doe je:
• Afstand houden

• extra hygiënemaatregelen toepassen

• zoveel mogelijk contact met verschillende mensen 

vermijden

Met als doel:
• Verspreiding binnen groepen vermijden en vertragen

• Superverspreiders tegengaan

• Contact tracing mogelijk maken



Algemene principes

Waar ga je vanuit bij het toepassen 
van maatregelen en aanbevelingen?

• De veiligheid van iedereen is een basisvoorwaarde voor je opstart. 

• Bewaar zoveel mogelijk de eigenheid van je aanbod (bv. 
speelpleinwerk is laagdrempelig). Waar dat niet lukt, moet het gaan 
om tijdelijke aanpassingen die nadien weer worden afgebouwd.

• Creëer zoveel mogelijk speelkansen voor zo veel mogelijk kinderen, 
waarbij je het risico op besmetting zo laag mogelijk houdt.

• Kies, ondanks alle beperkingen, voor zoveel mogelijk vrijheid en 
keuze voor kinderen en jongeren om zelf invulling te geven aan hun 
vakantie.

• Aandacht op maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren en 
kinderen/jongeren met een beperking.

• Stem af met ander vrijetijdsaanbod én opvanginitiatieven.



Algemene principes

Let op! 
Burgemeesters bepalen wat er kan op hun 
grondgebied. Lokaal kunnen er strengere 
maatregelen opgelegd worden. Stem dus zeker af!

Speelpleinlandschap = divers
• Aanpak en invulling kan afhangen van lokale context.

• Vertrouwen in de wil van elk speelplein om het beste 
ervan te maken binnen hun mogelijkheden. 

 RESPECT VOOR ELKE BESLISSING





Zomermaatregelen

1. Deelname voorwaarden

2. Organisatorische maatregelen

3. Hygiëne maatregelen

4. Aard van activiteiten aanpassen

+ Wijzigingen tov vorig jaar

+ “Waar zetten wij nog op in?”

+ Vraag & Antwoord (FAQ)

Op onze website www.speelplein.net/zomer vind 

je alle informatie terug uit deze webinar per 

categorie + concrete voorbeelden, suggesties en aanbevelingen. 

http://www.speelplein.net/zomer


1. Deelnamevoorwaarden
Wie kan deelnemen?

Wanneer mag je niet komen naar het speelplein? 

• Als je ziek bent: 

koorts, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verstopte neus en diarree. 

Opnieuw deelnemen kan na 3 dagen symptoomvrij! 

• Als je zelf besmet bent of onder 1 dak woont met besmette 

persoon:

opnieuw deelnemen kan na opgelegde quarantaine- /isolatieperiode. 

• Als je bij de risicogroep hoort en geen toestemming hebt van 

huisarts en/of ouders:

Verantwoordelijkheid van de ouders bij twijfel: raadplegen van de 

huisarts. Indien kind deelneemt  duidelijke vermelding medische 

fiche

 Kinderen of jongeren met beperking behoren niet 

automatisch tot risicogroep! 



1. Deelnamevoorwaarden
Communicatie

Aanbeveling 1 hobby per week?  Afgeschaft sinds 12 mei 

• Maar het risico op combineren van activiteiten blijft 

verantwoordelijkheid ouders.

Wees duidelijk in communicatie

• Maak de corona symptomen duidelijk voor animatoren, 

deelnemers en ouders

• Bezorg ouders van animatoren en deelnemers de nodige 

informatie over risicogroepen. Verwijs naar huisarts bij twijfel.

• Maak duidelijk dat ouders verantwoordelijk zijn om geen zieke 

kinderen of animatoren te laten deelnemen.

• Licht ouders in over aanpak coronamaatregelen (Belang van 

bepaalde regels. Wat bij (vermoedelijke) besmetting? Wat bij 

annuleringen (terugbetalingen)? …) 



2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen

1 of meerdere contactbubbels van MAX. 100 personen 
(juli) en 200 personen (augustus) (= exclusief begeleiding), 

gescheiden van elkaar. Die bubbels blijven gescheiden 
ook na de speelpleinuren voor animatoren. 

Let op: voorwaardelijk aantal in bubbels! 

Afhankelijk van: 

• Vaccinatiegraad

• Bedden op intensieve zorg 

• …

Elke contactbubbel wordt begeleid door vaste 
animatoren.



Voluit spelen bij -12
waterspelletjes, koken, schminken, insmeren, knuffelen.

Striktere hygiënische regels voor +12

Zij pakken het virus sneller op, geven het makkelijker door.

• Contact niet stimuleren
(= afstand houden, geen GSM doorgeven...)

• Intensief contact zeker vermijden (= zeker niet aan 
elkaars gezicht zitten > niet schminken of insmeren / 
spelletjes als 'vleeshoop' speel je niet.)

• Bij wondverzorging dragen tiener en verzorger beide 
verplicht een mondmasker.

Mondmaskers zijn ook bij +12 niet nodig binnen 
bubbel, wel extern wanneer 1,5m afstand niet lukt.

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



Striktere hygiënische regels voor +12 
De leeftijdsopsplitsing is de fysieke leeftijd, niet mentaal

In een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen 

spelen, past men de regels toe die van toepassing 

zijn op +12.

De leeftijdsgrenzen worden bepaald via 

geboortejaar:

• -12 zijn alle kinderen geboren in of na 2008.

• +12 zijn alle kinderen geboren in of voor 2007.

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen

Broers en zussen spelen best in dezelfde 

bubbel gezien ze ’s avonds ook in hun 

gezinsbubbel contact hebben. Indien het 

leeftijdsverschil zo groot is dat het teveel 

impact heeft op je werking hoeft dit niet. 

Waar het kan een aanrader, wring je niet 

in bochten.



2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen

Laat zoveel mogelijk toe om per dag 

en de dag zelf in te schrijven.

Werk met bubbels per week, maar laat ook ruimte om in te 

schrijven voor enkele dagen van die week / de dag zelf in te 

schrijven (bv. i.f.v. kwetsbare kinderen/gezinnen en 

eigenheid speelpleinwerk). 

Zorg ervoor dat het totaal aantal unieke kinderen dat 

deelnam aan een bubbel nooit meer dan 100 (juli) of 200 

(augustus) overschrijdt (per week). 



bv. schrijft Aisha vooraf in voor maandag, dinsdag en vrijdag. 

Dan betekent dit dat Aisha haar plaats op woensdag en 

donderdag onbezet blijft. 

bv. schrijft Joris op maandag ter plaatse in en wordt hij bij een 

contactbubbel geplaatst waar er ruimte is voor 'dagplaatsen', 

dan neemt Joris die plaats in voor een volledige week. Komt hij 

later die week opnieuw naar het speelplein, dan wordt hij dus 

terug in zijn eerdere contactbubbel geplaatst. Komt hij de rest 

van die week niet meer, dan blijft de plaats onbezet. 

Onze voorkeur: Een ouder betaalt enkel die 

dagen dat het kind komt, niet per week.

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



Hoe kan je bubbels indelen?

www.speelplein.net/zomer

enkele scenario’s als voorbeeld

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen

http://www.speelplein.net/zomer2021


Bij georganiseerd (bus)vervoer door het 
speelplein hou je ten allen tijde rekening 
met je bubbels. Kan dit niet: bewaar dan 
1,5m afstand en gebruik mondmaskers bij 
+12. Kan je de afstand niet garanderen, laat 
dan iedereen een mondmasker dragen. 

 Meer info: 
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/kampvervoer-
2021

Kinderen vervoeren met de eigen wagen: vervoer per bubbel, -12 
geen mondmasker / + 12 wel mondmasker i.f.v. externen.  

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/kampvervoer-2021


Bij het toekomen op het speelplein worden 
kinderen meteen in de juiste 
bubbel geplaatst. De opvang gebeurt dus 
ook in dezelfde bubbels als de 
speelpleinuren.

Bubbels ook hetzelfde tijdens externe voor- en 
naopvang: Een hele puzzel, al dan niet haalbaar. Het 
principe blijft om kinderen zoveel mogelijk per week in hun 
bubbel te houden. Bekijk hoe je dat principe zo goed 
mogelijk kan benaderen met uw externe partner. 

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



(Warme) maaltijden bereiden op het 

speelplein (of via een traiteur) kan. 

We adviseren het gebruik van 

mondmaskers en handschoenen bij 

het meer intensieve kookwerk. Het 

kookteam mengt zich niet in de 

bubbels.

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



Ga bewust om met maximumcapaciteit
• Maak een voorzichtige inschatting over hoeveel 

kinderen je speelplein deze zomer kan ontvangen 
(max. capaciteit, op basis van contactbubbels) 

• Extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een 
inschrijfstop kan tijdelijk omwille van 
uitzonderlijke omstandigheden, maar is 
uitzonderlijk en moet vermeden worden. 
(= eigenheid speelpleinwerk).

• Probeer de grenzen van je gemeente open te 
houden (= gemeentesolidariteit m.b.t. 
inschrijfstops). Belangrijker om te vertrekken 
vanuit het perspectief van het kind.

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen



Enkele aanbevelingen:

• Start op 5 juli met speelpleinwerking 

– Anders mix je bij de start heel wat kinderen door elkaar. 

Gebruik deze dagen om op te bouwen en evt vorming te 

voorzien voor animatoren

• Denk goed na over het opsplitsen van bubbels op 

verschillende locaties. 

– Dit vraagt een hoop meer werk (moeilijker op te volgen, 

meerkost infrastructuur, extra tijd en werk animatoren, 

ouders moeten op verschillende locaties ophalen,…) 

2. Organisatorische maatregelen
Weekbubbels van max. 100/200 kinderen





Je vermijdt contact met andere bubbels en (grote 
groepen) externen. Indien dit toch nodig is worden 
de regels gerespecteerd (1,5m afstand, 
persoonlijke hygiëne en eventueel mondmasker). 

Externen op je speelplein komen niet in de 
bubbels. Zij blijven op minstens 1,5m afstand of 
gebruiken een mondmasker als de afstand niet 
bewaard kan worden. 

Voor +12 is het dragen van een mondmasker in 
contact met externen of andere bubbels verplicht 
wanneer afstand houden niet mogelijk is. 

2. Organisatorische maatregelen
Vermijd contact buiten bubbel



Aanbevolen opties:

• Inschrijven, ophalen en brengen:

Vermijd wachtrijen, geen grootouders, geen cash, 

aan de rand van het terrein, gemarkeerde 

wachtzone, eventueel timeslot, ‘s middags 

verplicht blijven 

• Duidelijke afspraken met locatie-eigenaars, 

buren, leveranciers…

2. Organisatorische maatregelen
Vermijd contact buiten bubbel



Verplicht te voorzien: 

• Contactlogboek 
(= overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief 
aanwezig zijn + een overzicht van contacten met 
personen van buiten de bubbel en welke maatregelen 
genomen werden) 

• Medische fiche deelnemers en animatoren

Inzake tracing
 duid een corona-coördinator aan. Deze persoon is 
voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor 
opvolging + communiceer dit op website voor contact 
tracing). 

Respecteer de privacyregels (= GDPR), pas je 
privacyverklaring aan indien nodig!

2. Organisatorische maatregelen
Contact tracing



“MOMENTEEL IS ER NOG GEEN NOODPROCEDURE

VOOR ZOMER 2021. WE IJVEREN VOOR EEN

SOEPELERE NOODPROCEDURE (LEES: BUBBELS

MINDER SNEL SLUITEN) EN WAAR ER EVENTUEEL

EEN ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT TUSSEN

BEGELEIDING EN KINDEREN.”

NOODPROCEDURE



Was handen minimaal op vastgelegde 
momenten, installeer een gewoonte:

• Bij het toekomen op en het verlaten van de 
speelpleinwerking.

• Voor en na maaltijden (incl. koekmoment, 
kookactiviteit)

• Voor en na elk toiletbezoek 

Zorg ervoor dat handen wassen vlot gaat.
Je mag stilstaand water gebruiken! 

3. Hygiëne maatregelen
persoonlijke hygiëne



Gebruik handgel waar geen water en zeep voor 
handen is. Dit kan een alternatief zijn maar hou 
er rekening mee dat dit ‘agressief’ is voor de 
handen en daarom niet de voorkeur draagt.

Vraag +12 om steeds 1 mondmasker bij te hebben. 
Tip: personaliseer mondmasker.

Vermijd waar mogelijk het aanraken van het gezicht 
van kinderen, zeker bij +12-jarigen. Maar insmeren 
tegen zonnebrand of schminken bij –12-jarigen kan 
nog steeds gebeuren door animatoren, laat oudere 
kinderen het zelf doen. Handen grondig wassen bij de 
start van en na.

3. Hygiëne maatregelen
persoonlijke hygiëne



“BEWAKEN VAN PERSOONLIJKE 

HYGIËNE (HANDHYGIËNE, HOESTEN 

IN ELLEBOOG, …) BLIJFT ENORM 

BELANGRIJK TIJDENS ALLE 

ACTIVITEITEN DEZE ZOMER.”



Basisregels: 

1. Zoveel mogelijk buiten spelen
 indien toch binnen, ventileer en verlucht de ruimte 
optimaal. 

2. Focus op hygiëne contactoppervlakken 

Toiletten en wastafels blijven best gescheiden tussen 
bubbels (nog steeds voorkeur). 
 Indien dat niet lukt: ventilatie, handhygiëne en een extra 
poetsmoment. 

• Binnen sanitaire blok 1,5m afstand vragen tussen 
bubbels

• In één sanitair blok onderscheid maken tussen welk 
toilet voor welke bubbel is. 

3. Hygiëne maatregelen
Infrastructuur hygiëne



Maak een hygiëneplan:

• Focus op contactoppervlaktes (= zaken die je 

veelvuldig aanraakt zoals tafels, stoelen, 

klinken, handvaten…) grondig ontsmet (met 

water en zeep). 

• Ventileer ruimtes zoveel mogelijk.

• Extra personeel / vrijwilligers voor poets? 

3. Hygiëne maatregelen
Infrastructuur hygiëne



Materiaal wordt niet doorgegeven tussen 

bubbels tenzij er 3u tussen zit of het wordt 

gereinigd voor het doorgeven (aangepast). 

Maak een checklist voor het ontsmetten van het 

materiaal adhv bijlage in het draaiboek “hygiëne 

materialen”. 

Maak visueel welk materiaal voor welke bubbel 

bedoeld is. 

3. Hygiëne maatregelen
Materiaal hygiëne



Bij uitstappen (bijv.: wandeling naar speelterrein 

of –bos in de buurt)

• Bubbels blijven behouden

• 1,5 afstand t.a.v. diegene die niet tot bubbel 

behoren

• +12 is dragen van mondmasker in contact met 

externen noodzakelijk indien afstand houden niet 

mogelijk is. 

TIP: Wees steeds voorzien op een mondmasker bij 

dergelijke uitstappen!

4. Aard van activiteit aanpassen
Zoveel mogelijk spelen op eigen locatie



Bij uitstappen (bijv.: wandeling naar speelterrein of –

bos in de buurt)

• Bubbels blijven behouden

• 1,5 afstand t.a.v. diegene die niet tot bubbel 

behoren

• +12 is dragen van mondmasker in contact met 

externen noodzakelijk indien afstand houden niet 

mogelijk is. 

TIP: Wees steeds voorzien op een mondmasker bij 

dergelijke uitstappen!

4. Aard van activiteit aanpassen
Zoveel mogelijk spelen op eigen locatie



Uitstappen zijn mogelijk.

Volg actuele samenlevingsregels op van uitbater

• Ga vooraf goed na welke maatregelen van toepassing zijn 
bij een uitstap naar een bepaalde locatie. 

• Informeer deelnemers van de maatregelen op voorhand 
(+ spreek af: wie voorziet wat?) 

• Overleg ook vooraf met externe partners hoe aan alle 
maatregelen voldaan kan worden.

• Bekijk ook welk vervoer je zal gebruiken i.f.v. een 
verplaatsing, op welke manier hygiënemaatregelen 
voldaan worden, en welke veiligheidsmaatregelen 
genomen worden m.b.t. mondmaskers enz...

4. Aard van activiteit aanpassen
Uitstappen zijn mogelijk



Internationale uitstappen zijn mogelijk.

(Efteling, Beekse Bergen, Phantasialand... het buitenland dus)

 geen beperking op max. 150 km ver reizen (Vanaf vrijdag 25/6/2021) 

MAAR landspecifieke maatregelen (evt extra testen bij aankomst 
en quarantaine  wordt nog verduidelijkt)

Aanbeveling: maak goede afwegingen

Zoek goede balans tussen een gevarieerd speelaanbod op je eigen 
locatie en een uitstap. 

Maak de afweging of de uitstap een meerwaarde heeft tegenover 
het risico en 'het gedoe' dat het met zich meebrengt.

Wij vinden het verstandig om deze zomer geen uitstappen naar 
het buitenland te plannen.

4. Aard van activiteit aanpassen
Uitstappen zijn mogelijk



• Geen activiteiten met fysiek contact 
tussen bubbel. 

• Overnachting op het speelplein is 
mogelijk. Zorg voor voldoende ventilatie 
en verluchting. Zorg voor aparte 
slaapplaatsen per bubbel. 

• Vermijd aanwezigheid van externen 
tijdens de speelpleinzomer (geen 
opendeurdagen, slotfeesten of bezoekjes 
van oud)

4. Aard van activiteit aanpassen
Maatregelen met betrekking tot spelen en activiteiten



• Workshopgevers, terreineigenaars, lokaal 
ondersteuner VDS, … zijn wel welkom maar 
mengen zich niet in een bubbel en behouden 
minstens 1,5m afstand.

• Externe workshopgevers kunnen eigen 
materiaal meenemen maar respecteren 
hygiëneregels (bijv.: bij demo- momentjes)

 Maak goede afspraken: informeer externe 
personen of bezoekers over welke regels voor 
hen gelden. 

4. Aard van activiteit aanpassen
Contact met externen niet verbonden aan werking



“HET IS NIET OMDAT JE NU IN BUBBELS 

VAN 100 MAG WERKEN, DAT JE DIT ALS 

SPEELPLEINWERKING OOK MOET DOEN. 

WEEG VOOR- EN NADELEN AF. HOU 

REKENING MET DE RISICO'S.”



• Van bubbels van 50, exclusief begeleiding, zijn we “zeker”. Mits de 
goede voortgang van de vaccinatie en gunstige trend in de 
ziekenhuisopnames zullen bubbels van maximaal 100 kunnen, 
exclusief begeleiding. En vanaf 30 juli zelfs van 200, exclusief 
begeleiding. 

• Géén 3 dagen meer nodig zijn om materiaal en 
contactoppervlakken virusvrij te hebben  3u volstaat. 

• De '1 hobby per week'-regel is afgeschaft sinds 12 mei. De vraag 
om 2 dagen tussen laten bestaat niet meer. Dat de 1 hobby-regel nu 
weg is, betekent niet de aanbeveling voor ouders en animatoren om 
bubbels te beperken deze zomer ook wegvalt. Ook het principe 
van weekbubbels blijft voor speelpleinorganisatoren.

• 'Testing' aanbevolen: Wat hiermee juist bedoeld wordt is 
momenteel onduidelijk. We zoeken dit verder uit met bevoegde 
instantie. Ga in tussentijd nog geen strategie uitwerken.

• De focus ligt niet enkel meer op hygiëne, maar ook op ventilatie, 
verluchting en buiten spelen!

• De regels gaan in vanaf 25 juni, vorig jaar was dat 1 juli. 

Wijzigingen tov vorig jaar



• Aangepaste noodprocedure voor de zomer  in de 

week van 17 mei nog een sectoroverleg. 

• Onderhandelingen goedkopere hygiënepakketten

• Vaccinatie standpunt voor jongeren vanaf 16 jaar (vóór 

de zomer) 

• Testing standpunt 

• Synchroniseren van regelgeving voor alle 

vrijetijdssectoren en gelijkwaardige versoepelingen 

over domeinen heen (samen met Bataljong).

• Opvolging versoepelingen (of verstrengingen)

• Ondersteuning lokale werkingen bij praktische 

uitwerking en uitvoering zomervakantie.

“Waar zetten wij nog op in?”



Hoe zit het met stagiaires?

Normaal gezien volg je een volledige cursus (50u) en daarna stage. 

UITZONDERING: cursus kan uit 2 delen bestaan (eerste deel digitaal 

en tweede deel fysiek). 

Na het digitale eerste deel (min. 15u) mag je stage lopen en mag het 

tweede deel van de cursus na je stage volgen. 

Je kan als speelplein kiezen om een week stage nog voor het tweede 

deel van de cursus te doen of erna. 

Je moet het tweede deel van de cursus volgen om je attest te 

behalen. 

 OPGELET: minder voorbereid!



Nog vragen?


