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PERSBERICHT  

 
Onderwijs baas over speelpleinwerk – dinsdag 5 mei 2015 
Eén maand na de feiten, een stand van zaken  
 
 
Brussel - Op 9 april 2015 uitte de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) in een persbericht 
haar bezorgdheid over de hervorming van het speelpleinwerk in Brussel. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) besliste dat de organisatie ervan deze zomervakantie niet 
door de jeugddienst zal gebeuren, maar door lokale scholen. Sindsdien beweegt er heel 
wat.  
 
1.500 handtekeningen en veel reacties 
 
Het pamflet werd door bijna 1.500 mensen ondertekend en lokte heel wat reacties uit. De 
kinderrechtencommissaris verdedigde het recht op spelen (reactie), de Vlaamse Jeugdraad 
reageerde gevat (reactie), het speelpleinwerk én ander jeugdwerk (bv. Chirojeugd 
Vlaanderen) waren solidair, ouders lieten van zich horen en zelfs enkele leerkrachten 
drukten hun ongenoegen uit. 

Gesteund door de massale reactie, nam de VDS haar rol als koepelorganisatie én 
belangenbehartiger van het speelpleinwerk verder op. 
 
Op de koffie, zonder succes 
 
We werden uitgenodigd door Guy Vanhengel (Brussel, bevoegdheid Onderwijs) voor een 
gesprek, zonder succes. Al snel werd duidelijk dat aan de basis van de beslissing niets kon 
worden veranderd. Er kwam kritiek op het pamflet en de manier waarop we onze 
bezorgdheden in de media brachten. Meerdere pogingen om het gesprek constructief te 
sturen in een richting van gemeenschappelijke doelstellingen, een kwalitatieve 
vakantiewerking voor kinderen en jongeren, draaiden op niets uit.   
 
In navolging van de actie werd in het Vlaams Parlement aan minister Sven Gatz 
(Vlaanderen, bevoegdheden Jeugd en Brussel) een parlementaire vraag gesteld (link).  
De VDS werd ontvangen op zijn kabinet waar beide kabinetsmedewerkers, voor Brussel en 
voor Jeugd, onze verontwaardiging begrepen maar de gemaakte beleidskeuzes volgen. Ze 
herhaalden wat de minister eerder in het Parlement zei en willen evalueren na de eerste 
zomervakantie.  

"De VN stelt dat de school nu al zo’n sterke plaats inneemt in de 
tijdsbesteding van kinderen, dat we meer inmenging in het recht op 

vrije tijd en spel beter vermijden.” 
 

(Bruno Vanobbergen – kinderrechtencommissaris) 
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Met het kabinet van Pascal Smet (Brussel, bevoegdheid jeugd) overleggen we nog deze 
week. 
 
Geen nieuwe actie.  
De VDS doet wat ze moet doen!   
 
De VDS kiest voor een scenario waarbij we trouw blijven aan onze basisopdracht en onze 
visie op speelpleinwerk (spelen om te spelen, jeugdwerkmethodiek, toegankelijkheid). We 
ondernemen echter geen nieuwe actie om het nieuwe concept op de korrel te nemen, 
maar doen wat we moeten doen: speelpleinorganisatoren proactief ondersteunen om meer 
en betere speelkansen in de vrije tijd van kinderen te creëren. 
 
Net zoals in de rest van Vlaanderen, blijft de VDS haar rol als koepelorganisatie in Brussel 
opnemen, mét vrijwilligers uit de Brusselse speelpleinpraktijk. We zetten verder in op de 
ontwikkeling van dit menselijk kapitaal, hun praktijkkennis en bouwen aan een sterke 
ploeg. Elke lokale organisator van speelpleinwerk, of die nu vanuit een jeugddienst, een 
groep jongeren of een school vertrekt, kan rekenen op onze basisdienstverlening. Sinds 
kort is op de website van de VGC duidelijk welke scholen er deze zomer speelpleinwerk 
organiseren (link). We nemen de komende dagen contact op met deze scholen om ons 
aanbod voor te stellen.    

Daarnaast ligt er vanuit de VDS een voorstel klaar om het vernieuwde speelpleinwerk, 
samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB), te ondersteunen in een partnerschap dat 
ruimer gaat dan onze basisdienstverlening. Het verschil in visie staat niet in de weg om 
binnen het huidige concept van de VGC samen te werken. Het voorstel gaat uit van 
expertisedeling en de sterktes van elke organisatie. Het OCB gaat voorlopig niet in op onze 
vraag om samen aan tafel te zitten rond dit voorstel. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit voorstel de meest kwalitatieve manier is om de 
organisatoren van speelpleinwerk te ondersteunen en mee te werken aan zoveel mogelijk 
(speel)kansen voor kinderen en jongeren in Brussel. 
 
3 scenario’s, elk kernteam beslist zelf 
 
De huidige kernteams die tot nu toe de werking organiseerden, hebben intussen de 
paasvakantie achter de rug. De laatste twee weken werking in z’n huidige vorm. Ondanks 
een grote bezorgdheid konden de kinderen rekenen op een enthousiast team en een 

"Ik zou toch eerst minstens één zomervakantie met het nieuwe 
concept afwachten, en zien wat er verandert ten goede, hopelijk  

niet te kwade. Mocht het niet zo zijn, dan zullen we dit debat hier 
uitgebreid opnieuw voeren." 

  
(Sven Gatz – Open VLD) 

"De VDS kiest voor een scenario waarbij we trouw blijven aan onze 
basisopdracht en onze visie op speelpleinwerk” 
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kwalitatief speelaanbod.  
 

Een gezamenlijke animatorenavond afgelopen weekend 
trok meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers uit Brussel 
en maakt duidelijk dat het speelpleinwerk onder de 
jongeren leeft.    

Deze jongeren, die jarenlang het speelpleinwerk 
gedragen hebben, staan voor een moeilijke keuze: 
meegaan in het nieuwe concept en de bijhorende 
‘poule’ van animatoren, als kernteam een school zoeken 
die oren heeft naar de eigenheid van speelpleinwerk en 
waarmee ze kunnen samenwerken of zelf iets nieuws 
opstarten. 

 
Over het algemeen zijn de stuurgroepen op zoek naar een plaats waar ze hun werking 
zoveel mogelijk kunnen verderzetten. Evalueren na de zomer is voor hen sowieso een must 
om te zien of en hoe ze ermee verdergaan.  

 
We blijven bezorgd! 
 
De tijd dringt, de zomer begint binnen twee maanden. De VDS blijft nog steeds bezorgd:  
Hoe gaan de scholen het speelaanbod vormgeven: spelen om te spelen, spelend leren of 
lerend spelen?  
Zullen de huidige vrijwilligers mee mogen denken en beslissen?  
Zullen kinderen écht vakantie beleven?  
Zullen de andere niet-VGC speelpleinwerkingen nog ondersteund worden en hoe?  

We moeten noodgedwongen aan de zijlijn afwachten, maar gaan in de tussentijd op elke 
uitnodiging in om mee vorm te geven aan de praktijk, op het niveau van de 
speelpleinwerkingen en het OCB. Na de zomer vragen we als speelpleinexpert intensief 
betrokken te worden bij een grondige evaluatie, op lokaal en bovenlokaal niveau, door het 
OCB en de organiserende scholen. Alleen dan, als alle expertise wordt ingeschakeld, kan 
het speelpleinwerk écht groeien in Brussel. 
 

Contactpersonen voor de pers: 

Bert Breugelmans 
Persverantwoordelijke - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)     
+32 494 79 09 65       
bert@speelplein.net 

“We onderhouden goede contacten met de huidige kernteams.  
We  ondersteunen en begeleiden elk team en bij uitbreiding elke 

speelpleinploeg naar het scenario waar ze zelf voor kiezen.  
De VDS laat het speelpleinwerk dus niet vallen!” 

 
(Wauter Temmerman – lokaal ondersteuner Brussel) 
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Wauter Temmerman 
Lokaal ondersteuner Brussel - Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)    
+32 485 71 49 33       
wauter@speelplein.net 

 

Over de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) is een dienstverlenende 
organisatie voor het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. De 
dienstverlening omvat lokale ondersteuning, kadervorming en 
belangenbehartiging. De VDS wil speelpleinwerkingen proactief 
ondersteunen om meer en betere speelkansen in de vrije tijd van 
kinderen te creëren. Het belang van het kind is daarbij ons 
uitgangspunt.   

Meer informatie: www.speelplein.net  


