
MISSIE

In de zomer van 2021 organiseren we voor 
het eerst speelplein De Rekels. Een rekel is 
een mannetjesvos, maar betekent ook deug-
niet, wat niet kan ontbreken tijdens intens 
spelen. Het speelplein is een plaats voor en 
door de jeugd van Vosselaar. Het speelplein 
bestaat in de eerste plaats om kinderen 
een fijne, zorgeloze vakantietijd te bieden, 
waarin ze naar hartenlust intens kunnen 
spelen. We willen bekend staan als een kind-
vriendelijk, toegankelijk, speels én professio-
neel vrijetijdsinitiatief in Vosselaar.

WAAROM EEN VISIE? 

Een visietekst geeft antwoord op de vraag 
‘waarom doen we wat we doen?’ en ‘wat 
vinden wij als speelplein belangrijk’. Het is es-
sentieel voor een speelpleinwerking: het doet 
de werking sterker staan. 

In Vosselaar volgen we in grote lijnen de iden-
titeit die de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
(VDS) geeft aan het speelpleinwerk: een hoge 
graad van openheid, spelen als hoofddoel en 
jeugdwerk als filosofie en methode. Samen 
met de buitenschoolse kinderopvang voelen 
we de toenemende vraag naar vrijetijdsini-
tiatieven, kinderopvang, … tijdens de zomer-
vakantie in Vosselaar. Daarom stemmen we 
vanaf de zomer van 2021 het aanbod op 
elkaar af, met als doel elkaar te versterken.  

Deze visietekst is altijd ‘in opbouw’. De visie 
zal over de tijd heen mee evolueren naarge-
lang de eigenheid van de werking vorm be-
gint te krijgen.

SPELEN

Echte vakantie, dat is zelf kiezen hoe je je tijd invult. Dat is avon-
turen beleven en vriendschappen voor het leven vinden. Op De Re-
kels zorgen onze animatoren voor een klimaat waarin zoveel moge-
lijk intens spelplezier beleefd kan worden. Intens spelen is wanneer 
je de tijd om je heen vergeet en je helemaal opgaat in je spel. Dat is 
het doel van speelpleinwerk. Om tot intens spelen te komen, zijn er 
vier basisvoorwaarden die naar voor geschoven worden: Vrijheid, 
Interesse, Comfort en Uitdaging.

► VRIJHEID: zodat kinderen zelf invulling kunnen geven aan hun 
vrije tijd, zonder al te veel verplichtingen. Op het speelplein is het 
kernwoord ‘mogen’ en niet ‘moeten’.
► INTERESSE: zodat het aanbod nauw aansluit op wat kinderen 
leuk en boeiend vinden
► COMFORT: zodat kinderen zich in verschillende opzichten 
‘veilig’ voelen op het speelplein. Dit moet begrepen worden als 
fysieke veiligheid maar ook als emotionele geborgenheid.
► UITDAGING/AVONTUURLIJKHEID: zodat kinderen geprik-
keld worden en kunnen groeien in wat ze kunnen en leuk vinden.

We spreken daarom over de VICU van elk kind. Deze is voor iedereen 
anders. Niet iedereen vindt hetzelfde spel of thema interessant, niet 
iedereen heeft een even grote comfortzone of heeft evenveel nood 
aan vrijheid. Om met de VICU van elk kind rekening te kunnen houden 
is het belangrijk dat er een gevarieerd aanbod voorzien wordt. 

Intens spelen op De Rekels verwezenlijken we door een gevarieerd 
speelaanbod te ontwikkelen met speelimpulsen uit omgeving, mate-
riaal, animatoren én kinderen. Om kinderen voldoende te prikkelen 
is er nood aan voldoende keuze en variatie (animatoren, materiaal, 
…). We blijven niet enkel op de speelpleinlocatie, maar trekken ook 
de buurt in op zoek naar speelgroen, bijvoorbeeld de Konijnenberg 
of het Geitenblak. We kiezen resoluut voor een open speelaanbod 
waar geen leeftijdsgrenzen aan de activiteiten gebonden zijn. Bij De 
Rekels mogen kinderen zelf kiezen wat ze spelen en met wie ze 
spelen. Zo kunnen kinderen een volledige speelpleindag terecht in 
verschillende speelhoeken (knutselhoek, gezelschapsspelenhoek, 
leeshoek, sporthoek, …) waar onze animatoren meespelen, spelim-
pulsen geven en een oogje in het zeil houden. Bijkomend zorgen we 
voor een extra gevarieerd spe(e)laanbod met keuze-activiteiten. 
Hierdoor wordt niet alleen het speelplezier verhoogd, maar leren 
de kinderen ook plannen, keuzes maken en respectvol omgaan met 
anderen buiten hun leeftijdsgroep. 

Op het speelplein kunnen de kinderen dingen doen die thuis niet kun-
nen en spelen met uitdagend materiaal. Ze beleven samen avontu-
ren in de buitenlucht. Dat betekent ook af en toe vol trots naar huis 
gaan met een gescheurde broek of blauwe plek na een dag intensief 
spelen. Op het speelplein kun je nog Goe Spelen, vrolijk ravotten. Al-
tijd met een verantwoordelijke animator in de buurt uiteraard!

We hechten veel belang aan inbreng van kinderen. Zij moeten de 
kans krijgen om zelf voorstellen te lanceren. Hoe we deze inspraak 
en participatie gaan installeren, zijn we nog volop aan het onderzoe-
ken en zal een van de focuspunten zijn van onze eerste speelplein-
zomer.



DE PLOEG

De speelpleinploeg bestaat uit geëngageerde ani-
matoren en hoofdanimatoren die er zijn voor de kin-
deren om samen met hen volop spelen. Ze vormen 
een hecht team dat zich inzet om kinderen een ge-
weldige vakantie te bieden. Vanuit de dienst Vrije Tijds 
willen we hen allen de kans geven om zich te ontwik-
kelen tot sterke animatoren. De speelpleinploeg zijn 
ambassadeurs van speelplein De Rekels en nemen 
dit ambassadeurschap actief op. De animatoren en 
hoofdanimatoren worden tewerkgesteld met een ani-
matorencontract (tijdelijke tewerkstelling in de socio-
culturele sector). 

De animatoren bestaan uit ervaren en beginnende 
animatoren. De beginnende animatoren kunnen reke-
nen op begeleiding van ervaren animatoren. Iedereen 
krijgt coaching van de hoofdanimatoren en jeugdcon-
sulent. 

Een animator op het speelplein blijft groeien en zich-
zelf verbeteren. We stimuleren animatoren om een 
animatorattest te halen en bieden zelf vorming aan op 
het speelplein. We willen groeikansen aanbieden aan 
animatoren, zoals hoofdanimator worden of een en-
gagement opnemen in de stuurgroep of in werkgroe-
pen. Het is ook mogelijk om je stage tot animator in 
het jeugdwerk bij ons te komen doen. Wij zorgen voor 
een ervaren stageverantwoordelijke. 

We streven ernaar steeds ervaren animatoren in te 
schakelen als hoofdanimatoren. De hoofdanimator 
is de verantwoordelijke ter plaatse, hij/zij leidt het 
speelplein in goede banen, werkt nauw samen met de 
jeugdconsulent en neemt de leiding over/ begeleiding 
van de animatorenploeg op zich.  De hoofdanimator 
vormt een zichtbaar aanspreekpunt voor kinderen, 
animatoren, ouders en externen. De hoofdanimato-
ren zijn lid van de stuurgroep.

Onder stuurgroep verstaan we een team van (hoofd)
animatoren die zich ook gedurende het werkjaar inzet-
ten voor de speelpleinwerking. Ze zijn een sterk team 
dat werkt aan de betrokkenheid, samenhorigheid en 
positieve sfeer van animatoren. De stuurgroep komt 
op regelmatige basis samen en zorgen, samen met 
de jeugdconsulent, voor de praktische organisatie van 
het speelplein. 

Het gemeentebestuur kiest ervoor een gemeentelijke 
speelpleinwerking uit te bouwen en voorziet hiervoor 
de nodige investeringen op vlak van personeel (ani-
matoren en jeugdconsulent), financiële & materiële 
middelen en tijd, met de nodige transparantie naar de 
stuurgroep toe. 

In 2021 starten we ook met een pilootproject. Tijdens 
enkele weken zal de speelpleinploeg worden versterkt 
met begeleiders uit de kinderclub. We onderzoeken, 
samen met hen, wat in de toekomst hun aandeel zou 
kunnen zijn in dit nieuwe vrijetijdsinitiatief.

ORGANISATIE 

Speelplein De Rekels is er voor kinderen en jongeren van-
af het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar. We 
hebben de ambitie om in de toekomst de speelpleinwerking 
uit te breiden met een tienerwerking (tot 14 jaar). 

De kinderclub zal niet meer beschikbaar zijn voor kinderen 
uit de lagere school, m.u.v. kinderen die het eerste leerjaar 
hebben afgerond (in 2021 gaat het om kinderen geboren 
in 2014). Zij krijgen de keuze tussen het speelplein en de 
kinderclub.  Zo bieden we kinderen die misschien nog niet 
klaar zijn voor ‘de grotere vrijheid op het speelplein’ nog een 
jaar extra de tijd in de kinderclub. 

De Speelpleinwerking is jeugdwerk, met in de eerste 
plaats een speelfunctie. Kinderen en animatoren vieren 
vakantie op het speelplein. De speelpleinwerking heeft ook 
een opvangfunctie, waaraan we onder meer met de ruime 
openingsuren tegemoet willen komen, maar het is geen op-
vanginitiatief. 

Speelplein De Rekels wordt georganiseerd in de zomerva-
kantie (enkel de volledige weken in juli en augustus) en gaat 
door in de gemeentelijke basisschool Centrum. De laatste 
week van de vakantie zal het speelplein verhuizen naar de 
jeugdlokalen Centrum, zodat de school kan worden klaar-
gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar. 

Het speelplein zal, net zoals de kinderclub, openen om 7.00 
uur en sluiten om 18.00 uur. Tussen 9.00 uur en 12.00 
uur en tussen 13.30 uur en 16.00 uur is het niet mogelijk 
om kinderen te brengen of te halen. De voor- en naopvang 
zal georganiseerd worden met een kleinere groep anima-
toren. 

7.00 uur - 9.00 uur: Poort geopend. 
Vooropvang met speelimpulsen (speelhoeken, animatoren, …) 
9.00 uur - 12.00 uur: Poort gesloten. 
Open speelaanbod met speelhoeken, keuze-activiteiten, … 
12.00 uur - 13.30 uur: Poort geopend. 
Middagpauze met speelimpulsen (speelhoeken, animatoren, …) 
13.30 uur - 16.00 uur: Poort gesloten. 
Open speelaanbod met speelhoeken, keuze-activiteiten, …
16.00 uur - 18.00 uur: Poort geopend. 
Naopvang met speelimpulsen (speelhoeken, animatoren, …)

De speelpleinwerking is jeugdwerk met een opvangfunctie, 
kinderen die willen komen spelen, mogen komen spelen 
en we willen hierbij zo laagdrempelig mogelijk zijn. We stre-
ven ernaar een werking uit te bouwen waarbij vooraf in-
schrijven niet nodig is. We willen kinderen (en ouders) de 
kans geven om last-minute nog, al dan niet met vriendjes, 
te kiezen om te gaan spelen bij De Rekels. Anno 2021 is 
dit gezien de coronapandemie tijdelijk onmogelijk. 

Inschrijven kan eenvoudig via het gekende inschrijvingssys-
teem i-School. Een afzonderlijk retributiereglement legt de 
prijzen vast voor een (halve) dag spelen op het speelplein.



EXTERNE RELATIES 

Als organisatie streven we naar een goed aanspreek-
punt te zijn voor animatoren, ouders, buurtbewoners en 
alle interne en externe partners. Efficiënte communica-
tiekanalen zijn een essentieel instrument om te komen 
tot kwaliteit. We vinden een open en duidelijke commu-
nicatie met ouders, animatorenploeg, kinderen, buurtbe-
woners en gemeentebestuur belangrijk. 

We werken daarom, in de eerste plaats, aan een sterke 
communicatie om de eigenheid van De Rekels ook over 
te brengen naar ouders. In het kader daarvan onder-
schrijven we mee de campagne ‘Speelpleinwerk? Iets 
voor jou!’ van de VDS (www.speelplein.net/ietsvoorjou) 
om mee het unieke karakter van speelpleinwerk uit te 
dragen. 

Verschillende partners hebben inspraak in hun aan-
belangende domeinen. We werken o.a. samen met de 
buitenschoolse kinderopvang, de dienst vrije tijd, de ge-
meentelijke basisscholen, de technische dienst, …  
 
Ouders tonen interesse voor de inhoud en werking van 
het speelplein. Ze gaan vanuit gepaste verwachtingen 
respectvol om met de animatoren die de speelpleinerva-
ring voor hun kinderen verzorgen. Dit zijn immers geen 
geschoolde begeleiders of professionele krachten. Ou-
ders kennen de hoofdanimator en jeugdconsulent als 
aanspreekpunt van de werking en gaan met hen in over-
leg waar nodig. 

Tot slot werken we voor het aanbieden van vormingen 
samen met diverse landelijke jeugdorganisaties en zijn 
we lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw. Zij 
fungeren als klankbord, informatiebron en reflectie-uit-
lokker.

TOEGANKELIJKHEID

Speelplein De Rekels wil een inclusieve* werking zijn, 
maar slechts naargelang de draagkracht van de ani-
matorenploeg en de kwalificaties van de animatoren én 
naargelang de draagkracht van De Rekels betreffende 
materiaal, infrastructuur, veiligheid en zorg. Noch het ge-
meentebestuur, noch de jeugddienst vereist bij de aan-
stelling van de animatoren kwalificaties aangaande inclu-
sie. Inclusie is tevens slechts mogelijk na een gesprek 
met de ouders/verantwoordelijken/gemeentebestuur 
(en eventueel het kind).

* Het begrip ‘inclusie’ wordt hier gebruikt om de trend aan te duiden 
waarbij kinderen met een beperking of kinderen die extra psychosoci-
ale zorg nodig hebben van voorzieningen gebruik kunnen maken die 
toegankelijk zijn voor iedereen, zoals onderwijs en dienst in de vrije tijd.

Info? jeugd@vosselaar.be - 014 60 08 43 - www.vosselaar.be


