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Vorming 
ter plaatse  
Activeer en versterk je animatorenploeg 
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De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle speelpleinwerkingen  
in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer én betere speelkansen in de vrije tijd van élk kind.

Onze organisatie telt 25 beroepskrachten en ruim 300 jongeren. Allemaal vrijwilligers waarvan de
meeste op het speelplein staan of gestaan hebben. Iedereen is welkom! Lokaal werken is onze sterkte. 
We organiseren opleiding voor jongeren en verantwoordelijken, vorming ter plaatse en we brengen speel-
pleinen bij elkaar. We geven advies of stappen actief mee in een begeleiding, op maat van jouw werking. 
In diverse werkgroepen en adviesraden worden we gewaardeerd voor onze sterke visie op spelen en brede 
kennis van het jeugdwerk. We gaan voortdurend op zoek naar boeiende samenwerkingen en projecten. We 
ontwikkelen kant-en-klare producten die zorgen dat jij kan bouwen aan nog straffer speelpleinwerk!
www.speelplein.net/overons 

Over ons



4

Vorming ter plaatse

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk biedt vorming ter plaatse aan over alle aspecten 
van je werking. Je stelt zelf je vorming à la carte samen of kiest uit onze concrete 
pluklijst met vaste onderwerpen. 

Al onze vormingen zijn op maat van jouw doelgroep: starters, ervaren (hoofd)animato-
ren of de hele speelpleinploeg. Je kiest bij aanvraag zelf voor wie de vorming bedoeld 
is en bepaalt zelf waar je de focus wil leggen.

Een vorming ter plaatse kan overal, op elk moment van het jaar plaatsvinden. Eén 
sessie duurt ongeveer 2,5 uur en geldt voor minimum 8 en maximum 25 deelnemers.
www.speelplein.net/vtp

De vormingen worden begeleid door 
stafmedewerkers en enthousiaste 
VDS-vrijwilligers, jongeren die met 
beide voeten in de speelpleinrealiteit 
staan. Als vormingswerkers beschikken 
zij over de nodige opleiding en ach-
tergrond. Je mag van hen een dyna-
mische en speelse sessie verwachten, 
aangevuld met praktijkvoorbeelden en 
eigen ervaringen.
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Mathias Stichelbaut, VDS-vrijwilliger:  
“Na mijn instructeurscursus en stage 
werd me gevraagd of ik ook interesse 
had om op een andere manier vorming 
te geven. Het interesseerde me meteen, 
een kans om animatoren op een speel-
plein te helpen met hoe ze spelletjes en 
activiteiten konden voorbereiden. Het 
werd het begin van een “carrière” van 80 
vormingen ter plaatse: in het begin word 
je op sleeptouw genomen door vrijwilli-

gers met heel wat vormingservaring op de 
teller, daarna krijg je het vertrouwen om 
de vorming zelf in handen te nemen tot 
je uiteindelijk zelf die ervaren rot wordt 
die jonge welpjes meeneemt in deze 
fantastische wereld.  

Het boeiende en uitdagende aan de 
voorbereiding van zo’n vorming is dat 
elke aanvraag anders is. Op basis van de 
informatie die je doorkrijgt, puzzel je 

een geschikte vorming in elkaar. Een hele 
opgave, maar we staan er niet alleen 
voor! We kunnen steeds rekenen op 
advies en tips van onze lokaal ondersteu-
ner en ploegondersteuner.

Elke vorming was ook voor mij leerrijk. Je 
leert het speelplein of initiatief kennen, 
je leert omgaan met verschillende groeps-
dynamieken en ook uit uitwisselmoment-
jes pik je nog het een en ander op!”
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Vormingen

Per categorie bieden we verschillende 
vormingen ter plaatse aan. Al onze vor-
mingen zijn op maat van jouw doelgroep: 
starters, ervaren (hoofd)animatoren of de 
hele ploeg. Je kiest bij aanvraag zelf voor 
wie de vorming bedoeld is en bepaald zelf 
waar je de focus wil leggen. 

1. Vorming over speelkansen .....................................................08 

2. Vorming rond speelpleinploeg ................................................14

3. Vorming over toegankelijkheid ...............................................16

4. Vorming over externe relaties ................................................19

5. Vorming over technische vormingen .........................................21

6. Vorming op maat ................................................................24
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VOORBEREIDEN  
VAN ACTIVITEITEN

Een goede activiteit komt er niet 
vanzelf. Hoe bereid je een activiteit 
voor en welke brainstormtechnie-
ken gebruik je om tot een originele 
activiteit te komen? Leer je activiteit 
pimpen met inkleding of probeer een 
bestaande activiteit naar een hoger 
niveau te tillen.

1. Vorming over speelkansen

SPELEN  
VANUIT IMPULSEN

Ontdek de wondere wereld van impul-
sen: wat zijn impulsen en waarom zijn 
die zo leuk om te geven? Welke zijn er 
op jouw werking mogelijk en hoe ga je 
hier concreet mee aan de slag? En hoe 
kan je nieuwe animatoren ondersteunen 
in het geven en voorbereiden  
van impulsen?

SPEELHOEKEN 

Tijdens deze vorming maak je kennis 
met speelhoeken, bedenk je samen 
nieuwe hoeken en werk je ze ook 
uit. Je staat stil bij de rol die je als 
begeleider opneemt in een speelhoek. 
Speel je mee? Geef je impulsen? 
Ontdek samen verschillende manieren 
om kinderen te betrekken bij het 
uitbouwen van zo’n speelhoek.
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OPEN SPEELAANBOD 

Maak op een speelse manier kennis met 
het concept open speelaanbod en ontdek 
de meerwaarde ervan. Leer een open 
speelaanbod organiseren op je werking 
en zoek welke activiteiten passen binnen 
dit aanbod We beantwoorden alle veel-
gestelde vragen over dit topic!

LOOSE PARTS PLAY 

Loose Parts Play = spelen met losse 
onderdelen. Deze vernieuwende manier 
van spelen biedt extra speelimpulsen 
vanuit materiaal. Ontdek deze manier 
van spelen en ga na hoe je dit bij je eigen 
werking kan organiseren. Welke begelei-
dershouding sluit hier goed bij aan?

AVONTUURLIJK SPELEN 

Wat is dat nu eigenlijk, avontuurlijk 
spelen? Op welke manier kan je allemaal 
avontuurlijk spelen? Je leert activiteiten 
avontuurlijk maken en krijgt heel wat 
tips en tricks. Tijdens deze vorming sta 
je stil bij je houding als animator bij een 
avontuurlijke activiteit.
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VOLLENBAK  
SPELEN 

De naam zegt het zelf, tijdens deze 
vorming doe je speelbagage op voor de 
hele ploeg! Je speelt niet alleen vernieu-
wende spelletjes, maar ontdekt ook leuke 
play-activiteiten die je kan combineren 
met andere activiteiten. Deze vorming 
geeft julie activiteiten een boost en zorgt 
voor een grote dosis energie.

GROTE  
SPELEN

Durf jij de uitdaging aangaan om 
een groot spel te organiseren? Grote 
spelen geven net dat extra beetje 
schwung aan je speeldag, maar 
vormen vaak een drempel om in elkaar 
te steken. Wij helpen je die drempels 
te overkomen door alle stappen van 
een groot spel samen uit te werken. 

INVULLEN VAN  
WACHTMOMENTEN 

Altijd vervelend, zo’n moment waarop je 
niets anders kan dan gewoon ‘wachten’. 
Ook op het speelplein zijn er af en toe 
wachtmomenten. In deze vorming bekij-
ken we samen wanneer die momenten 
vallen tijdens je werking, hoe je ze kan 
vermijden en op welke manier je ze tof 
kan maken als ze toch voorkomen.
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BOUWEN OP  
HET SPEELPLEIN  

Bouwen is plezant, maar hoe organiseer 
je eigenlijk een goede bouwplek? Welke 
afspraken hanteer je om een bouwdorp 
speels en veilig te houden en hoe werk je 
een fijne bouwplaats uit? 
Voor deze sessie hebben we graag toegang tot 
jullie bouwmateriaal of voorzien jullie zelf een 
basisvoorraad bouwmateriaal ter plekke.

SPELEN  
MET MATERIAAL 

We verzamelen speelideeën vanuit 
materiaal en testen ze in de praktijk. Leer 
brainstormen vanuit materiaal en kom zo 
tot nieuwe speelideeën. Ontdek ‘andere’ 
materialen en sta stil bij de organisatie en 
het gebruik van je speelpleinmateriaal.
Voor deze sessie hebben we graag toegang tot 
jullie materiaallokaal of voorzien jullie zelf een 
basisvoorraad speelmateriaal ter plekke.

VOORBEREIDEN EN  
GEVEN VAN ANIMATIES

Tijdens deze vorming leer je de 
basisprincipes van een goede animatie, 
ontdek je verschillende technieken en 
steek je een animatie van A tot Z in 
elkaar. Of je werkt een verhaallijn voor 
meerdere dagen uit, oefent animaties 
met de hele ploeg, ontwikkelt persona-
ges en leert drempels wegwerken.
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IMPROVISEREN 

Deze vorming is een doe-sessie voor de 
hele ploeg. Via opwarmers kom je in 
de sfeer van het improviseren. Daarna 
leer je de kneepjes van het vak en 
mag je volop oefenen, oefenen en 
oefenen. Je animatoren hun creativi-
teit wordt tijdens deze vorming volop 
aangewakkerd!

KLEUTERS 

Die kleine speelbeestjes kunnen meer 
dan je denkt. Vandaag denk je na over 
kleuters en hun leefwereld. Je leert 
kleuteractiviteiten kennen en probeert 
ze ook toe te passen. Leer voorbereiden 
of breng je kleuterlokaal en activiteiten 
naar een hoger niveau. Denk ook eens 
na over je visie op een kleuterwerking 
en je rol als begeleider hierin.

TIENERS 

Duik samen met ons in de leefwereld van 
tieners. Ontdek het aanbod tieneracti-
viteiten en deel tips hoe je spelen met 
tieners leuker kan maken. Hoe steek je 
zo’n activiteit in elkaar en hoe pas je die 
toe op je werking? Of ga dieper in op een 
tienerlokaal, denk na hoe je tieners kan 
betrekken bij je werking en ontdek hoe 
je de ideale tieneranimator wordt.  
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BEGELEIDERSHOUDING 

We ontdekken samen wat de drie 
begeleiderstypes ‘Dame, Heer, Zot’ 
voorstellen en bekijken hun voor- en 
nadelen. We denken samen na hoe je 
als ploeg staat naar ouders, kinderen en 
elkaar toe en leert een band opbouwen 
als begeleider met de kinderen en alle 
animatoren om zo een ideale animato-
renploeg te vormen.

STAGEBEGELEIDING

Deze sessie is voor ervaren animatoren 
die stagiairs zullen begeleiden en beoor-
delen, maar (nog) geen HA-attest hebben. 
Ontdek het volledige stagetraject, leer je 
eigen begeleidersstijl kennen, evaluaties 
begeleiden en feedback geven.
Deelnemers mogen na deze sessie officieel stagi-
airs begeleiden in hun traject naar een attest van 
(hoofd)animator. 

2. Vorming rond speelpleinploeg 

TEAMBUILDING

Maak van je animatorenploeg een 
hechter team door samen te spelen, 
spelen, spelen!  Wij begeleiden je ploeg 
naar een intensere samenwerking. 
”De teambuilding was vooral voor de sfeer. En die 
was duidelijk veel beter na de vorming! In het 
begin waren de meesten onbekenden voor elkaar. 
Tijdens de lunch zaten ze allemaal gezellig samen 
aan tafel.” (Speelplein Wirrel Warrel – Ravels)
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OMGAAN MET  
STOREND GEDRAG  

Storend gedrag, wat is dat? Is dit hetzelfde 
voor jou als voor je medebegeleiders? 
Welke tools kan je gebruiken om conflicten 
te vermijden of op te lossen? Hoe ga je om 
met pestgedrag? Welke personen betrek je 
als een conflict escaleert? Wanneer grijp 
je in als hoofdanimator? Hoe zit het met 
je reglement? Veel vragen die tijdens deze 
vorming beantwoord kunnen worden.

OMGAAN MET KINDEREN  
MET EEN BEPERKING 

Tijdens deze vorming ontdek je hoe kinde-
ren met een beperking een dagje spelen 
beleven. Je leert activiteiten aanpassen 
zodat iedereen kan meespelen en probeert 
speelkansen te verhogen. We denken na 
hoe je een kind op maat begeleidt, welke 
begeleidershouding je best aanneemt en 
hoe je omgaat met hun ouders. Dieper 
ingaan op specifieke beperkingen kan ook.

3. Vorming over toegankelijkheid

"JE  LEERT  ACT IV ITE I TEN 
AANPASSEN ZODAT I EDEREEN 
KAN MEESPELEN EN PROBEERT 
SPEELKANSEN TE  VERHOGEN"
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TAALSPELER:  
MEERTALIGHEID

Begrijp je soms niet wat kinderen, anima-
toren of ouders jou willen vertellen? Dan 
is deze sessie iets voor jou. Ga aan de slag 
met meertaligheid en vergroot de interactie 
op je werking. Ontdek hoe je speelt met 
meertalige kinderen, hoe je omgaat met 
meertalige animatoren of ouders en hoe je 
als organisatie interactiever kan werken.

OMGAAN MET 
RACISME 

Tijdens deze vorming gaan we aan de 
slag met een toolbox vol methodieken 
en delen we allerlei lees- en kijktips. 
We luisteren samen naar getuigenissen 
van kinderen en jongeren en maken 
racisme en discriminatie zichtbaar en 
bespreekbaar binnen de werking. 
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COMMUNICEREN 
MET OUDERS 

(Helder) communiceren is niet altijd 
even gemakkelijk. We leren je door de 
bril van ouders naar je werking kijken 
en helpen je om de juiste communica-
tiemiddelen in te schakelen in allerlei 
situaties (informatief, bij een klacht,…) 
Ga na wie je bent en waar je voor staat 
als organisatie, maar leer ook de andere 
kennen. Wie zijn die ouders nu eigenlijk? 

NOODSITUATIES  
OP HET SPEELPLEIN 

Alleen kalmte kan u redden. En een goede 
voorbereiding. We bekijken samen mogelij-
ke noodsituaties zoals een onveilige locatie, 
een vermist kind of een overlijden. Welke 
preventieve maatregelen kan je nemen en 
wat moet je doen in geval van een crisis-
situatie? We pakken een stappenplan vast 
en helpen jullie om een kader te scheppen 
over hoe je hiermee wil en kan omgaan.

ZICHTBAARHEID VAN  
JE SPEELPLEIN 

Zorg dat je goed gezien bent, online én 
offline. Tijdens deze vorming sta je stil 
bij het belang van de zichtbaarheid van 
je werking. We nemen niet alleen je 
ingang onder de loep, maar bekijken ook 
je website. En wat met jouw aanwezig-
heid op lokale evenementen? Ook dat 
laat een indruk na. Laat je je altijd van 
je beste kant zien?

4. Vorming over externe relaties
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DECOR 
BOUWEN 

Decorbouw van A tot Z. We bedenken 
en ontwerpen samen een leuk decor. 
Met een hoop handige decorbouwtech-
nieken tover je die saaie refter zo om 
tot een originele fantasiewereld. Met 
behulp van licht en geluid maken we 
de setting helemaal af.

VERKLEEDKLEREN  
MAKEN 

Geen torenhoog budget voor een chique 
trouwkleed of clownskostuum? Maak het 
gewoon zelf! Tijdens deze vorming ontdek 
je welke elementen cruciaal zijn voor een 
goede verkleedoutfit. Je gaat creatief aan 
de slag om via verschillende technieken 
je eigen verkleedkleren te maken.

ESCAPE GAME 
MAKEN 

Probeer eens te ontsnappen uit een 
zelfgemaakte escape game! Je leert 
verschillende soorten puzzels en 
raadsels kennen die in een escape 
game gebruikt worden. Daarna maakt 
je zelf een escape game op maat van 
je speelplein.

5. Technische vormingen
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GRIME

Tijdens deze sessie leer je de basis-
technieken van grime kennen, maar ook 
dat tikkeltje meer: bodypaint, wonden 
schminken, extra technieken... Kortom, 
een leuke doe-sessie die je animatoren 
meteen grime vaardigheden oplevert. 
Opgelet! Voor deze sessie rekenen we €25 extra 
materiaalkosten aan voor het verbruik van extra 
schminkmateriaal.

VERGADERTECHNIEKEN 

Wist je dat… overleggen niet saai hoeft te 
zijn? We leren je enkele vergadertechnie-
ken die je meteen kan toepassen tijdens je 
volgende voorbereiding of evaluatie van een 
speelpleindag, de stuurgroep-vergadering 
of sporadische animatorenbijeenkomst. We 
denken na hoe een vergadering productief 
kan zijn en toch niet té lang duurt en 
helpen je bij de voorbereiding ervan.
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NIET GEVONDEN  
WAT JE ZOCHT? 

Een ander speel(plein)thema in 
gedachten? Een andere vorming die je 
animatorenploeg verdient?
Dat kan! Onze expertise reikt immers 
verder dan enkel de opgesomde vor-
mingen. Spreek je lokale ondersteuner 
aan of vraag 'een vorming op maat' aan 
via het inschrijfformulier.

6. Vorming op maat
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T O E G A N K E L I J K H E I D
  Omgaan met storend gedrag
  Omgaan met kinderen  
met een beperking

  Taalspeler: meertaligheid
 Omgaan met racisme 

S P E E L K A N S E N
 Spelen vanuit impulsen
 Voorbereiden van activiteiten
 Speelhoeken
 Open speelaanbod
 Loose Parts Play
 Avontuurlijk spelen
 Vollenbak spelen

 Grote spelen
 Invullen van wachtmomenten
 Bouwen op het speelplein
 Spelen met materiaal
 Voorbereiden en geven van animaties
 Improviseren
 Kleuters
 Tieners

T E C H N I S C H E  V O R M I N G E N
 Decor bouwen
 Escape game maken
 Verkleedkleren maken
 Grime
 Vergadertechnieken

S P E E L P L E I N P L O E G 
 Begeleidershouding
 Stagebegeleiding
 Teambuilding

E X T E R N E  R E L AT I E S
 Communiceren met ouders
  Zichtbaarheid van je speelplein
 Noodsituaties op het speelplein

V O R M I N G  O P  M A AT
 ....................................
 ....................................
 ....................................
 ....................................

MAAK JE KEUZE
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Alle prijzen zijn inclusief voorbereidings– en verwerkingstijd, maar exclusief vervoerson-
kosten. Bijkomende vervoersonkosten worden aan het maximaal wettelijk toegelaten 
tarief per kilometer doorgerekend, met een maximumbedrag van €75 per opdracht. 

Sommige vormingen vereisen de aankoop van specifiek verbruiksmateriaal. Daar rekenen 
we een extra materiaalkost voor aan. De juiste prijs staat telkens vermeld bij de vorming. 

Opgelet: bezorg ons ten laatste twee weken na de vorming de deelnemerslijst en 
vermijd een onnodige, extra toeslag van €25 aan administratiekosten.
Lees onze annulering- & algemene voorwaarden via: 
www.speelplein.net/algemenevoorwaarden

Kostprijs
NIET-LEDEN

LID VAN  
DE VDS

Particuliere 
speelplein-
werking

€ 240
Automatisch 
20% korting = 

€ 192

Gemeen-
telijke 
speelplein-
werking

€ 290
Automatisch 
20% korting = 

€ 232

Andere 
vakantie-
werking

€ 320
Automatisch 
20% korting = 

€ 256

Geen 
vakantie-
werking

€ 380
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EEN GEPASTE LOCATIE:
 
een ruime zaal, aangepast aan het aantal deelnemers of een 
overdekte buitenruimte als de temperatuur het toelaat.

HET NODIGE 
MATERIAAL: 

in de meeste gevallen gaat dit over basismateriaal zoals knutsel-
gerief, schrijfgerief en speelmateriaal. Is er specifiek materiaal 
nodig, dan brengen we je daarvan op de hoogte tijdens de intake. 

Jij zorgt voor

EEN DEELNEMERSLIJST:
 
we voorzien een printbare lijst die je laat tekenen tijdens de 
vorming en ten laatste 2 weken na de vorming uploadt via je 
organisatieprofiel op onze website.

DE COMMUNICATIE  
NAAR DE DEELNEMERS:
 
zorg ervoor dat je deelnemers weten waar en wanneer de 
vorming doorgaat
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Vraag je vorming liefst zo'n 4 weken op voorhand aan. 
Dat doe je via ons online formulier via www.speelplein.net/vormingterplaatse 

Vorming aanvragen

Voor wie vraag je een vorming aan?
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Druk op de knop 'Vorming toevoegen' 

Kies je vorming(en) uit de keuzelijst

Vul je gegevens in.
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A L G E M E N E 
C O N TA C T G E G E V E N S
015/28 73 90
vdsinfo@speelplein.net
www.speelplein.net

V R A G E N  O F  
M E E R  I N F O R M AT I E ? 
Elke provincie heeft zijn eigen aanspreekpunt.
Je lokale speelpleinondersteuner helpt je graag verder!
www.speelplein.net/contact

V O L G  O N S  O O K  
O P  S O C I A L E  M E D I A

Contact
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Trotse drager van

het WATWAT label

www.watwat.be
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