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Visie bij de VDS 
 
Wat is een visie(tekst) voor VDS? 
 
Een visie is eenvoudig gezegd: “wat wij over iets denken”. Het is onze kijk op een bepaald 
thema en vertelt dus onze perceptie van de zaak. Het is gericht op de lange termijn. Het is dus 
een duurzaam idee: het geeft weer waar we naar toe evolueren. Evengoed is een visie een 
dynamisch idee: het kan veranderen in de loop der tijd. Het lijkt tegenstrijdig met het duurzame 
aspect er van. Maar het één sluit het andere niet uit. De boodschap is nu en in de toekomst 
bruikbaar, vandaar duurzaam. Maar de realiteit verandert voortdurend. Daarom moeten 
elementen uit een visie soms bijgestuurd worden omdat ze een toetsing aan de realiteit nodig 
hebben. Een visie moet bruikbaar blijven.   
 
Vaak is er verwarring met missie en strategie. Dit zinnetje kan je misschien helpen: 
“Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan en met de strategie pakken 
we het aan” 
 
Of anders gezegd: een missie is wat we doen, een visie is waarom we het doen en een strategie 
is hoe we het doen. 
 
Een visietekst is een werkinstrument om een visie uit te leggen. Soms ontstaat de nood om een 
visie op papier te zetten. Een visietekst heeft daarom voor de VDS drie functies: 

 Antwoord bieden op een vraag  

 Komen tot een beter begrip van een situatie 

 Waarde geven aan een situatie 
 
Het laatste puntje is het onduidelijkst. Een visie is altijd een mening van een individu of groep. 
Een visie spreekt zich uit over wat belangrijk is en wat niet. Het neemt een stelling in. Deze kan 
verschillen van andere individuen of groepen. Daarom geef je een bepaalde waarde aan iets en 
deze zegt iets over de waarden van de organisatie. Als je dit niet doet en dus neutraal of 
objectief blijft, dan spreken we van achtergrondinformatie. 
 
 
Procedure 
 
1. Er ontstaat het idee om een visietekst te schrijven rond een thema. 

 Via beleidsnota’s, regionale jaarplannen of convenanten (vb. diversiteit, spelen in de 
stad) 

 Via stafvergaderingen (vb. visie op vrije tijd, spelen, spelen op het speelplein) 

 Via initiatief van regio’s (vb. vrijwilligersbeleid West-Vlaanderen) 

 Via initiatief van Algemene Vergadering (vb. kinderopvang)  

 Via projectenwerk (vb. Taalspeler) 

 Via stagiaires (vb. knutselen, animatoren met een beperking, maatschappelijke 
kwetsbaarheid) 

 … 
 

2. Eerste aanzet wordt gegeven door de initiatiefnemer (persoon of groep) 
Er is geen basisstramien voor de opbouw van een visietekst maar de volgende onderwerpen 
kunnen afgewogen worden of ze aan bod moeten komen: 

o Situering – probleemstelling – inleiding  
o Oriëntatie met bestaande visies en begrippen 
o De boodschap 
o Waarom wij deze boodschap willen/moeten geven 
o Aan wie wij deze boodschap willen geven (doelgroep) 
o Link met de algemene visie van de VDS 
o Linken met het jeugdwerk algemeen 
o Linken aan externe partners: sectoraal of categoriaal 
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o Toetsing met lokale realiteit 
o Antwoorden op de meest voorkomende vragen m.b.t. het thema 
o Doorverwijzing naar specialisten 

 
3. Feedback van betrokkenen  

 Steeds in eerste instantie de coördinator inhoudelijk beleid, die de visie mee opbouwt. 

 Stafmedewerkers die het thema aanbelangen; bij voorkeur een team, in uitzondering 
een individu met een specifiek takenpakket. 

 Indien het thema van fundamenteel belang is voor de organisatie en dus iedereen 
aanspreekt (zoals het thema spelen) wordt er een evenwichtige werkgroep samengesteld 
(naar regio en vrijwilligers - beroepskrachten). 

 Externe organisaties die betrokken zijn op het thema. 

 Na de verwerking van de feedback is er een informele goedkeuring door de coördinator 
inhoudelijk  beleid, gericht op interne communicatie. 

 
4. Feedback van regiobesturen 

 Praktijktoetsing aan de plaatselijke realiteit: klopt de boodschap voor elke regio?  

 Het aanspreekpunt is het regiobestuur. Zij mogen echter zelf beslissen om dit te 
delegeren. Het regiobestuur verzamelt de info en stuurt hem door. 

 
5. Definitief voorstel ligt voor op AV 

 Toetsing aan de missie en visie van de organisatie 

 Toetsing op lange termijn: houdbaarheid en strategie 

 Communicatieplan over deze visietekst:  
o Wanneer communiceren we het? 
o Hoe communiceren we het? 
o In welke vorm: tekst, brochure, dvd, cd-rom, website… 
o Naar wie wordt het gericht? 

 Na de verwerking van de feedback van de AV is er een formele goedkeuring, gericht op 
externe communicatie. 

 
 
Procedure 
 
Dit is de procedure. Bij het opmaken van de eerste aanzet wordt bekeken of de procedure 
wordt gevolgd of dat er dient afgeweken te worden. Soms zal het niet nodig zijn om de 
regiobesturen in te schakelen, soms dient een stap misschien twee keer genomen te worden. 
Hiervoor kan men steeds een klankbord vinden bij de coördinator inhoudelijk beleid. 
 
Vragen 

 Moet elke visietekst besproken worden in de regio? 
Ja, tenzij er op voorhand bepaald wordt dat het voor dit thema niet moet. In de regel doen we 
dit wel omwille van de inhoudelijke betrokkenheid van de regio’s, het thema reeds doen leven, 
weten wat er voor handen is (of binnenkort zal zijn). 
 

 Moet elke visietekst door de handen van de AV gaan? 
Ja! 
 

 Hoe communiceren of lanceren we een nieuwe tekst? 
Via nieuwtjes op de website, via de nieuwsbrief... Indien er een nieuw product aan gelinkt 
wordt, is dat meteen ook de lancering. 
 

 Hoe houden we visieteksten up-to-date? 
De coördinator inhoudelijk beleid werkt met deze teksten en houdt ze in het oog. Als er een 
aanpassing zich opdringt, wordt de procedure helemaal gevolgd. Er moet dus echt afgewogen 
worden of een visietekst fundamenteel verkeerd zit. Voor een woord en een komma veranderen 
we een visietekst niet. 
 

 Hoe houden we visieteksten levend of  ‘onder de aandacht’? 
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De coördinator inhoudelijk beleid checkt of er een visietekst in de kijker gezet moet worden op 

een stafmoment, een vrijwilligersmoment of in externe communicatie (bvb. PIT). Iedereen 

draagt de verantwoordelijkheid om bij het opstellen van een programma voor een 

vormingsmoment te checken op actuele thema’s. De staf probeert in de infofiches te verwijzen 

naar visieteksten. Ook nieuwe medewerkers krijgen de visieteksten mee als inwerkmateriaal. Zij 

kunnen dus ook een functie spelen in het levendig houden van de thema’s. 

 Wanneer beginnen we aan een nieuwe tekst? 

Wanneer het nodig is, of er veel vraag naar is. In principe willen we het ontwikkelen van een 

nieuwe visietekst koppelen aan een inhoudelijke prioriteit die we jaarlijks kiezen op het 

strategisch weekend. De coördinator inhoudelijk beleid bereidt vanuit dit oogpunt een lijstje 

thema’s voor die mee genomen worden op strat. we. om af te wegen als prioriteit. Soms past dit 

ook in het kader van een vernieuwende stageopdracht.  
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De missie en visie van de VDS 
(Laatste versie 2016 ifv beleidsnota 2018-2021) 

 

Visie en missie 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is de dienstverlenende organisatie van en voor het 
speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel. Ons doel: meer en betere speelkansen voor elk kind op 
elke speelpleinwerking.  Artikel 31 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind is 
de basis van alles wat we doen. Kinderen hebben recht op rust en vrije tijd waarover ze zelf 
kunnen beschikken.   
 
We adviseren, informeren en staan klaar voor iedereen die met speelpleinwerk bezig is.  Lokaal 
en op maat werken is onze sterkte en een bewuste keuze. In samenspraak met de sector 
ontwikkelen we nieuwe producten, diensten en campagnes om het speelpleinwerk te 
ondersteunen. We gaan voortdurend op zoek naar samenwerkingen die zorgen voor sterker 
speelpleinwerk. 
Met erkende cursussen animator, hoofdanimator en instructeur, in verschillende 
vakantieperiodes verspreid over Vlaanderen en Brussel, vormen we jongeren in het 
speelpleinwerk. Daarnaast bieden we een ruim pakket van aanvullende vorming aan, van 
animator tot beleidsmaker. 
De VDS zet de meerwaarde van speelpleinwerk als unieke jeugdwerkvorm actief in de kijker. Op 
bovenlokaal, Vlaams en Federaal en internationaal niveau vertegenwoordigen en verdedigen we  
de eigenheid van het speelpleinwerk. Spelen om te spelen, toegankelijkheid voor elk kind en 
jeugdwerk als filosofie en methodiek staan centraal.  
 
We zien voor onszelf ook een rol weggelegd om het spelen van kinderen te verdedigen. Dit 
schuiven we naar voor in samenwerkingsverbanden, waarbij we bouwen aan een draagvlak om 
onze visie op spelen verder te verspreiden.   
 
De VDS werkt met vrijwilligers en beroepskrachten die elkaar versterken. Speelpleinwerk en 
spelen veronderstelt enthousiasme bij al onze medewerkers, die speels, bekwaam én 
professioneel de verbinding maken tussen de VDS als koepelorganisatie en het werkveld.  

Kerntaken 

De VDS biedt een brede waaier aan ondersteuning voor het speelpleinwerk en verdedigt het 
spelende kind.  
 
Vertrekkende vanuit de speelkansen voor kinderen heeft de VDS een dubbele rol: 

- Speelpleinwerk is dé methodiek die we ondersteunen om die speelkansen te voorzien  
- Daarnaast zetten we deze expertise ruimer in 

Deze twee rollen versterken elkaar.  
 
Voor de ondersteuning van het speelpleinwerk zetten we in deze beleidsnota in op 6 modules 
landelijk jeugdwerk.  

- 3 keer ‘begeleiding van lokale jeugdwerkinitiatieven’: procesbegeleidingen, advies ter 
plaatse en speelpleinbezoeken 

- 3 keer ‘vorming van jeugdwerkers’: vorming ter plaatse, animatorcursussen, cursus 
hoofdanimator/instructeur/verdere vorming 

Korte ontstaansgeschiedenis 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is sedert 2003 de rechtmatige opvolger van de vzw 
NDO. Daar gaat op dat ogenblik een kwart eeuw geschiedenis aan vooraf: de 'Nationale Dienst 
voor Openluchtleven' vzw werd opgericht in 1970 als samensmelting van bestaande 
vormingscentra voor vakantiekampen en speelpleinwerkingen. In 1992 verandert de naam in 
'Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind', later opgesplitst in 3 
autonome werkingsstructuren: het Onderzoekscentrum Kind & Samenleving (K&S), de Vlaamse 
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Dienst Kinderopvang (VDKO) en de VDS. De 3 diensten krijgen inhoudelijke autonomie, 
herstructureren in 3 vzw’s (op 24 juni 1994 wordt de vzw VDS opgericht), maar alle zakelijke 
aspecten (personeel, financiën, verzekering…) blijven binnen de vzw NDO. Eind 2002 vragen K&S 
vzw en VDKO vzw een nieuwe erkenning aan binnen het nieuwe decreet op het Vlaams 
jeugdbeleid. De vzw NDO houdt in 2003 op te bestaan wanneer de naam wijzigt in vzw Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk en de grondig vernieuwde statuten van de VDS worden aangenomen. In 
2004 trekt VDKO zich eenzijdig terug uit het samenwerkingsverband, K&S en de VDS beslissen om 
organisatorisch en structureel te blijven samenwerken. Half 2011 verlaten K&S en de VDS de 
gezamenlijke infrastructuur, maar niet zonder de historische band te institutionaliseren. 
 
Sinds 1993 wordt de relevantie en toekomst van het speelpleinwerk bewaakt en ondersteund, 
voornamelijk via 2 grote aandachtspunten: speelpleindienstverlening en kadervorming. Eind 
jaren ’90, begin jaren 2000 krijgt het tot dan toe versnipperde kadervormingluik (13 
kaderscholen) een provinciale invulling. De 5 provinciale steunpunten zijn dan formeel 
gestructureerd in aparte vzw’s, elk met in hun bestuursorganen vertegenwoordigers uit het 
lokale veld. Half 2004 ontstaat in samenspraak met de VGC nog een zesde steunpunt: het VDS 
steunpunt Brussel krijgt Brussel-Hoofdstad als werkingsgebied. Geen aparte juridische entiteit 
meer, want de opgesplitste structuur met provinciale vzw’s schreeuwt dan al om centralisering. 
Externe signalen van overheid en partners maken dit besef alleen maar groter. 
 
In 2005 wordt de fusieoperatie uitgevoerd en wordt er één personeels-, dagelijks en financieel 
beleid gevoerd als eerste stap in de evolutie naar één organisatie. Eind 2007 zet de VDS een 
grondig reorganisatieproces op poten met een professioneel organisatiemodel als resultaat. De 
historische kracht van de organisatie blijft dezelfde: voor en met vrijwilligers uit de 
speelpleinpraktijk, dankzij een sturend en inspirerend vrijwilligerskader en vanuit een sterke 
regionale dynamiek. De professionalisering laat zich o.a. voelen in de structuur, werkorganisatie, 
communicatie, financieel beleid en locatiebeleid: in 2011 wordt een eigen pand aangekocht in 
Mechelen dat als landelijke zetel ook dienst doet als één van de 2 uitgebouwde operationele 
secretariaten (ook in Gent). Regionaal blijven antennepunten of vaste vergaderlocaties 
ingeschakeld. 
 
Door de verdere groei zet de VDS een nieuw intern reorganisatieproces op in 2011: medewerkers 
worden nog effectiever ingezet om het ondersteuningsaanbod voor speelpleinwerkingen te 
versterken en de interne werking beter te ondersteunen. Vanaf 2014 wordt ook expliciet ingezet 
op toegankelijkheid en externe communicatie. Dat uit zich onder meer in zichtbare output: de 
campagne ‘speelpleinwerk moet speelpleinwerk blijven’, lokale visieontwikkeling, landelijk 
speelpleintreffen en congres, project co- animator…  
Tegelijk neemt de vraag naar ondersteuning van ‘buitenaf’ toe. De VDS zet daarom in 2016 een 
denkoefening op rond verbreding: naast speelpleinwerk moet iedereen die kinderen meer 
speelkansen wil bieden, de VDS-expertise kunnen gebruiken. In de vorige beleidsnota werd het 
‘expertisecentrum spelen’ gelanceerd, maar niet ontwikkeld (budgetbeperking). In de nieuwe 
beleidsperiode wil de VDS, naast het versterken van de koepelfunctie voor het speelpleinwerk, 
dit verbredingsidee ook verder organisatorisch uitwerken en structureel vormgeven.  

Positionering en profilering 

De VDS is dé koepel van het speelpleinwerk. Het speelpleinwerk is jeugdwerk en heeft alle 
volgende kenmerken: 

- Spelen als hoofddoel 
- Kinderen als doelgroep: kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners 
- Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking 
- Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen 
- Is actief in de vakantie(s), in regel zonder overnachting voor de deelnemers 
 
We ondersteunen iedere speelpleinwerking in Vlaanderen en Brussel vanuit deze basishouding en 
kernwaarden:  
- Respect en openheid  voor de eigenheid van elke speelpleinwerking 
- Toegankelijk zijn voor alle doelgroepen 
- Kwaliteit en professionaliteit 
- Met een enthousiaste en speelse touch 
- Beschikbaar voor en op maat van elke speelpleinwerking 



8 
 

- Met ruimte voor samenwerking en vernieuwing 
 
Onze praktijkexpertise en brede kijk op het werkveld vormt de basis voor ons inhoudelijke aanbod. 
Met een ruime waaier aan ondersteuning, van animator tot verantwoordelijke, willen we elke 
speelpleinwerking en speelpleinwerker versterken. Dit doen we door zelf vanuit een sterk 
jeugdwerkmodel te werken met onze eigen vrijwilligers.  
 
In een veranderende maatschappelijke context zoeken we naar de beste manier om de belangen 
van de sector “speelpleinwerk” te behartigen. We zetten in op thema’s als speelruimte, 
toegankelijkheid, vrijwilligersbeleid en effenen het pad in beleidsbeslissingen die invloed hebben op 
de sector.  
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Geschiedenis van het speelpleinwerk 
(Laatste versie 2001) 

 

Onderstaande tekst is een samenvatting van een bijdrage van Christophe Toye in de Gids 
Sociaal-Cultureel en Educatief Werk.  

Het speelpleinwerk in Vlaanderen:  

een brok geschiedenis in 5 grote stappen 

 
1. Het prille begin : een discussie over preventie  
De eerste discussies over de noodzaak van speelpleinen vangen aan bij het begin van de 
twintigste eeuw.  De leefsituatie van kinderen verandert sterk omstreeks de eeuwwisseling: in 
1889 wordt de kinderarbeid afgeschaft en in 1914 wordt de leerplicht tot 12 jaar ingevoerd.  De 
kinderen krijgen 'verplichte tijd', die ze doorbrengen in de klas, maar ook 'vrije tijd'.  
Net na de eerste wereldoorlog maken de beleidsvoerders zich ongerust over de slechte invloed 
van de straat op kinderen. Enkele initiatieven ontstaan om de kinderen tijdens de vakantie 
samen te brengen in een meer verantwoorde omgeving, en het vakantiespeelplein wordt gebo-
ren.  Het speelplein komt er dus om een noodzaak aan preventie in te vullen.   
Tegelijk wordt er aan deze preventieve functie een pedagogische invulling gegeven, want door 
op het speelplein te spelen met andere kinderen ondergaan kinderen goede invloeden.  
 
2. Het speelpleinwerk tussen 1930 en 1960 : spelen in een gezonde omgeving 
Het speelpleinwerk kende een snelle groei tussen de twee wereldoorlogen.  In 1931 noteren we 
het ontstaan van het eerste speelplein in Ukkel, in 1937 zijn er al 165 speelpleinen.  Er komt een 
terugval tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar in 1948 zit men alweer ver boven het peil van 
1937.   
Naast preventieve en pedagogische doelstellingen wordt een derde functie aan het takenpakket 
van het speelpleinwerk toegevoegd: de 'zorg om de lichamelijke gezondheid' van de kinderen. De 
subsidie van het NWK (Nationaal Werk voor Kinderwelzijn) was op die zorg gericht.  
Het is ook de tijd waar, naar Frans voorbeeld, de eerste vormingscursussen voor begeleiders 
werden opgezet.  
In de sfeer van de zorg om de gezondheid won ook de sport aan belang op het speelplein.  De 
invloed van beweging op de gezondheid van kinderen wordt erkend, maar ook de waarde van 
groeiend kameraadschap, van fair-play en solidariteit door de sport wordt benadrukt 
 
3. The sixties & the seventies: wereldwijde aandacht voor het speelplein 
In de jaren zestig doordringt het spel het ganse speelpleingebeuren, en vanaf 1968 komt de 
creativiteit en de vrije expressie van kinderen steeds nadrukkelijker voor in de activiteiten.  V-
anuit het buitenland, vooral dan uit Denemarken en Engeland, waaien ideeën over zoals avon-
tuurlijk spelen, bouwen met kinderen, spelen met water, ...   
Geleidelijk aan groeit ook de aandacht voor de waarde die het kind zelf aan spelen toebedeelt: 
"ik wil zelf dingen vinden, mijn spel zelf bepalen en laten evolueren".  Die aandacht sluit aan bij 
de zijnswijze van spelende kinderen en geeft hen het recht de vrije tijd zelf in te vullen. Het 
speelplein gaf met respect voor die eigenheid van kinderen en met de groeiende aandacht voor 
het spontane kinderspel steeds een concrete invulling van de rechten van het kind! 
Die benaderingswijze van het spelen op het speelplein leidt in 1984 tot een eigen decreet voor 
erkenning en subsidiëring van het speelpleinwerk door (ondertussen) de Vlaamse Gemeenschap, 
het 'decreet houdende subsidiëring van verenigingen voor vakantiespeelpleinwerk en van vereni-
gingen voor jeugdvakanties' van 27 november 1984). Het dekreet stimuleert het uitbouwen van 
speelvriendelijke infrastruktuur, aantrekkelijk spelmateriaal en een deskundige spelbegeleiding 
door opgeleide monitoren. Het decreet gaf het speelpleinwerk verrechtvaardiging en 
rechtszekerheid.  Daarbij kreeg vooral de speelfunctie het volle gewicht.   
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4. Op eigen benen: groeiende verscheidenheid in groeiende complexiteit 
In de laatste decennia ondergaat het speelpleinwerk de schok van belangrijke functieverschui-
vingen.  De zorg om de 'zedelijke en lichamelijke zuiverheid' van het kind evolueerde naar de 
'zorg om het pedagogisch verantwoorde spel'.  
De ‘opvangfunctie’ krijgt vanaf de jaren tachtig een belangrijke invulling.  Hoewel de opvang-
funktie in wezen even oud is als de preventiefunctie ('de kinderen van de straat weghouden'), 
worden er door de ouders bijkomende behoeften geformuleerd.  Enerzijds kunnen sommige 
ouders door gebrekkige behuizing, aftakelende sociale netwerken en beperktere financiële 
middelen niet steeds instaan voor de opvang tijdens de vakantie, en daarnaast zorgen ook ekono-
mische faktoren voor een groeiende vraag naar opvang: buitenshuis werkende ouders, tweever-
dieners, rigide arbeidsstructuren, ...  Bovenstaande elementen kunnen we als de 'sociaal-eco-
nomische opvangfunctie' benoemen.  De invloed ervan neemt nog steeds toe en zorgt voor een 
stijgende maatschappelijke druk en aandacht van de beleidsvoerders.  
Het speelpleinwerk zelf aarzelt om zich te profileren als een opvanginitiatief.  Veel speelpleinen 
nemen zelfs resoluut afstand van de opvangtaak.  De schrik dat de opvangfunctie de speelfunctie 
verdringt is zo reëel dat speelpleinen resoluut verkondigen niet aan 'kinderbewaking' te doen.  
Opvang kan en mag, maar niet ten koste van het spelen.  
 
Tegelijk met het ontwikkelen van de speelfunctie en de opvangfunctie is men er hoe langer hoe 
meer van overtuigd dat speelpleinwerk een voorziening is die door en voor de (lokale) gemeen-
schap moet worden uitgebouwd.  Als zodanig wordt het steeds meer een verantwoordelijkheid 
voor de gemeentelijke overheid.  Het gemeentelijk initiatief in die sector neemt dan ook toe 
(bijna alle nieuwe initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven), en heel merkwaardig daarbij is 
de soepele samenwerking tussen gemeentebestuur en vrijwilligersgroepen.  Het gemeentelijk 
initiatief is in die sector geen synoniem met verregaande bureaucratie.  
 
Daarnaast komt ook een nieuwe functie van het speelpleinwerk: het bieden van een 
engagementskader voor jongeren, die zich op vrijwillige basis, meestal wel met een beperkte 
kostenvergoeding, inzetten voor kinderen en jongeren.  
 
5. Het hedendaagse speelpleinwerk : een plaats in het gemeentelijk jeugd(werk)beleid 
De meest recente groeistoot in de ontwikkeling van het speelpleinwerk is het decreet van 9 juni 
1993, het 'decreet houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid'.  Dit decreet, gemeenzaam het 
'decreet op het plaatselijk jeugdwerkbeleid' genoemd, trad in werking op 1 januari 1994 en 
stimuleert de 308 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond Brussel tot 
het voeren van een eigen en plaatselijk jeugdwerkbeleid.   
Tien jaar verder zien we het speelpleinwerk bloeien en verder groeien tot een basisvoorziening 
in zowat elke Vlaamse gemeente. De lokale overheden zagen het speelpleinwerk steeds als 'hun 
zaak' en beschouwen het nu ook als 'hun taak'.  
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Definitie van speelpleinwerk 
 
De definitie speelpleinwerk 
 
Als koepel van het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel zetten we de lijnen uit voor de 
toekomst. Een definitie speelpleinwerk sluit aan bij het bredere kader van onze beleidsnota 
2014-2017. De definitie kwam niet tot stand achter een stoffig bureau. Onze 362 medewerkers, 
beroepskrachten en vrijwilligers, staan met hun voeten in de praktijk. Veel van het denkwerk is 
verricht op basis van die kennis en ervaring in overleg met de speelpleinsector. 

 
 
 
Een definitie versterkt het speelpleinwerk  
 
Geen jeugdwerkvorm in Vlaanderen en Brussel is zo verspreid en zo divers als speelpleinwerk. 
557 speelpleinwerkingen hebben elk hun eigen organisatiecultuur. 

 verschil in organisator (gemeentelijk, particulier, buitenschoolse opvang…); 

 verschil in statuut van de animator (jobstudent, vrijwilliger of beide); 

 verschil in speelsysteem (gesloten, open, mengvorm); 

 verschil in deelnemers (kleuters, tieners, lagere school, kinderen met beperking…) 

 … 

Speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het jeugdwerk1. 
Een speelpleinwerking heeft alle volgende kenmerken:  

o Spelen als hoofddoel 
Speelplein valt in de vakantieperiode, is vrije tijd voor kinderen. In hun vrije 
tijd gaan kinderen spelen, dus spelen is het hoofddoel van een 
speelpleinwerking. 
 

o Kinderen als doelgroep: kleuters, lagere schoolkinderen en/of tieners 
Vanaf de kleuterleeftijd zijn kinderen zelfstandiger en is er minder zorgfunctie 
nodig. De maximumgrens voor deelnemers is 15 jaar, daarna worden jongeren 
animator. Uitzonderlijk kunnen kinderen met een beperking wel nog langer als 
deelnemer komen. 
 

o Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking 
Speelpleinwerk is jeugdwerk, het merendeel van de begeleidersploeg zijn 
jongeren. Die jongeren bereiden het speelaanbod voor en mogen hun mening 
geven over de werking. 
 

o Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen 
Speelpleinwerk vereist geen langdurig en vastgelegd engagement van de 
deelnemers (bv. geen engagement voor een jaar, elke weekend…) 
 

o Is actief in de vakantie(s), in regel zonder overnachting voor de deelnemers 
Speelpleinwerk is niet beperkt tot het schooljaar, maar vindt in minstens één 
schoolvakantie per jaar plaats. Overnachtingen zijn uitzonderlijke events en 
geen regelmatige standaardactiviteit.  

 
 
1 Definitie jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet commerciële doelen voor of door 
de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve 
begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale 

openbare besturen. 
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“Een definitie beantwoordt de vraag:  
wat is speelpleinwerk (en wat niet)?”  

 
Die diversiteit is een troef, maar speelpleinwerk heeft als methodiek ook nood aan een 
duidelijke identiteit. Gemeenschappelijke kenmerken die ons binden en die speelpleinwerk, 
speelpleinwerk maken. Vijf kenmerken die je ongetwijfeld zal (h)erkennen, vormen sinds juni 
onze basisdefinitie van speelpleinwerk. Door te focussen op deze kenmerken kunnen de VDS en 
jouw werking het speelpleinwerk verder profileren als een straffe jeugdwerkmethodiek met een 
sterke eigenheid en duidelijke doelen. Het beantwoordt de vraag: “wat is speelpleinwerk (en 
wat niet)?” 
Door deze grenzen af te bakenen, zorgen we als koepelorganisatie voor een focus: het bepaalt 
voor wie we er zijn en wat we doen.  Het geeft richting aan de toekomst en het aanbod van de 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.  
 
 
De definitie als ondergrens 
De definitie vat de basis samen van speelpleinwerk. Werkingen die niet aan de definitie voldoen, 
zijn in de ogen van de VDS geen speelpleinwerkingen. Anderzijds legt ze geen beperkingen op. 
De definitie laat speelruimte voor lokale experimenten en innovatie. De sterkte van het 
hedendaagse speelpleinwerk zit net in het experimenteren met andere doelgroepen, nieuwe 
speelmogelijkheden, speelinfrastructuur, aanbod, mengvormen, samenwerking… Ze prikkelen 
anderen en liggen vaak aan de basis van vernieuwing binnen de speelpleinsector.  
 
Onze visie als streefdoel! 
De definitie is dus een ondergrens, maar de VDS streeft naar meer dan de basis. 
We zijn voortdurend op zoek naar manieren om meer en betere speelkansen in de vrije tijd van 
elk kind te realiseren. Vanuit die algemene visie vertrekken al onze visieteksten over 
verschillende onderwerpen: over kinderen en vrije tijd, over spelen, over spelen op een 
speelplein (een gevoelig verschil!), diversiteit, werken met vrijwilligers, spelen in de stad… Er 
bestaan dus verschillende visieteksten, er is geen allesomvattende tekst met dé visie van de VDS. 
Naast de algemene visie als leidraad, toetsen we onze visieteksten aan twee criteria: 
 
  1. Staat het kind centraal? Wij vertrekken bij alles vanuit het kind. Daarom maken we  
zowel bij praktisch-organisatorische als bij inhoudelijke thema’s steeds de klik: “Hoe zou een 
kind dit beleven?”. 
 
  2. Zijn de kansen op betrokkenheid hoog genoeg? Met dit criterium zoeken we naar  
  manieren waarop zowel kinderen als jongeren genoeg vrijheid ervaren om zich de 
werking eigen te maken. 

 “Je kan speelplein organiseren  
of je kan vakantie op het speelplein organiseren.” 

Amke Bailleul (coördinator visie, producten en ontwikkeling) 
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Kenmerk 1 van de definitie:  
Speelplein valt in de vakantieperiode, is vrije tijd voor kinderen. In hun vrije tijd gaan kinderen 
spelen, dus spelen is het hoofddoel van een speelpleinwerking. 
In onze visietekst ‘spelen op het speelplein’ gaan we verder dan de basis. 
Vakantie voor kinderen is niet anders dan voor volwassenen. Het staat synoniem voor mogen en 
niet moeten. Het is kiezen waar jij zin in hebt. Op dat moment ervaar je een écht vakantiegevoel! 
Spelen is het hoofddoel, intens spelen het streefdoel. Kinderen hebben vakantie, de VDS streeft 
naar vakantie beleven! Als speelpleinen willen dat kinderen op hun werking een écht 
vakantiegevoel ervaren, dan zijn keuze én variatie noodzakelijk.  
Elk kind is anders. Het ene kind wil spelen in de zandbak, een ander wil meedoen aan een 
kookactiviteit, nog een ander wil samen met vriendinnen dansen. Het ene kind vindt uitdaging in 
een avonturenparcours, een ander zoekt het comfort op in een zelfgebouwd kamp of leest strips. 
Dit uitgangspunt bepaalt voor de ons de opdracht van speelpleinen: een speelomgeving creëren 
met zoveel mogelijk speelmogelijkheden voor alle kinderen! De VDS streeft ernaar om die 
speelmogelijkheden te vergroten en beter te benutten zodat élk kind op zoveel mogelijk 
momenten van de dag zijn gading vindt en vrij is om te kiezen.  
 
Het speelsysteem dat, binnen de vakantiecontext waar speelpleinwerk zich afspeelt, het best 
beantwoordt aan onze visie is een sterk uitgewerkt ‘open speelaanbod’. Het concept berust op 
keuze én variatie. De begeleiding biedt gevarieerde activiteiten en kinderen mogen volop spontaan 
spelen. Ze mogen wisselen en worden gestimuleerd door speelimpulsen en speelhoeken. Kinderen 
stellen hun speelmenu à la carte samen en genieten volop van een echte vakantie! 

 

Een voorbeeld van hoe onze visie de basisdefinitie overstijgt: 

Wij zijn er voor alle speelpleinwerkingen! 
 
Visie op speelpleinwerk is geen eenheidsworst, speelpleinorganisatoren bepalen zelf het beleid. 
Het kan zijn dat de visie van speelpleinen in een andere of minder verregaande richting wijzen 
dan die van de VDS. Of dat speelpleinen volledig mee zijn met één aspect van onze visie, maar 
op andere vlakken niet meegaan in wat de VDS aanreikt. Dat speelpleinen soms wel willen, maar 
dat het praktisch (voorlopig) niet lukt. Alle begrip. Even goede vrienden!  
 

“Verschil mag er zijn en keuzes worden  
in de eerste plaats door jullie zelf gemaakt.” 
 
Als koepelorganisatie zijn we er voor alle speelpleinwerkingen. Iedereen die speelpleinwerk is of 
dat wil worden kan bij ons terecht. Het aanbod diensten en producten van de VDS is afgestemd 
op de definitie en dus als basis bruikbaar voor elke werking. Voor speelpleinen die onze visie 
delen, voor speelpleinen met een andere visie of minder vergaande visie en zelfs voor niet-
speelpleinwerkingen die dat wensen. Weet wel dat: 

 Alles wat we zeggen, maken en doen is geïnspireerd op onze algemene visie en de inhoud 
van onze verschillende visieteksten.  

 De VDS beschouwt speelpleinwerkingen met een andere visie op één of meerdere 
kenmerken van de definitie niet als minder kwalitatief. Omgekeerd beschouwt de VDS 
speelpleinen die volledig mee zijn in onze visie niet automatisch als meer kwalitatief. 
Kwaliteit is context gebonden. In de praktijk gaat het over hoe speelpleinen hun visie, 
de welke ook, toepassen.  
 

Concreet bij het voorbeeld van onze visietekst ‘spelen op het speelplein’:  

Speelpleinen met een open aanbod zijn per definitie niet meer vakantie, net zoals werkingen met 
een gesloten aanbod niet automatisch minder vakantie zouden zijn. Het is wat je er in de praktijk 
van maakt. Wel is het voor werkingen met een (eerder) gesloten aanbod moeilijker om voldoende 
keuze en variatie te creëren opdat er voor élk kind op zoveel mogelijk momenten van de dag kans 
is op intens speelplezier. De VDS zal een werking nooit beoordelen (bv. in een audit) op basis van 
een speelsysteem, maar wel in welke mate alle kinderen écht vakantie beleven op het speelplein.  
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Visie op vrije tijd 
(Laatste versie 2012) 
 
Vrije tijd 
Onder vrije tijd verstaan we ruim genomen die tijd die kinderen niet op school doorbrengen. 
Er is een zekere vergelijking te maken met de volwassen beleving van tijd. De tijd die we niet 
besteden aan werken is vrije tijd. Volwassenen ervaren dit als vrije tijd omdat ze, in principe, 
niet verplicht zijn om iets te doen of in elke geval de keuze hebben om een bepaalde taak uit te 
stellen.  
 
Als we deze vergelijking doortrekken kunnen we de tijd die kinderen niet op school doorbrengen, 
de vrije tijd, met volgend schema in kaart brengen: 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

We nemen dit schema even onder de loep: 
Zingeving: daaronder verstaan we de manier waarop het kind kijkt naar zijn tijd. Als de 
zingeving van binnenuit komt, dan kiest het kind zelf om deze tijd door te maken. Het kind ziet 
het belang in van deze tijd en heeft er zelf ‘zin’ (goesting) in. Komt de zingeving van buitenaf, 
dan wordt het kind door iemand anders verplicht deze tijd door te maken. 
Gestructureerde tijd: daaronder verstaan we tijd die vooraf afgebakend is, een vastomlijnd 
doel heeft en een duidelijk patroon. Deze tijd speelt zich daar af, bvb in de sporthal, en voor 
zolang, gedurende 60 minuten. Ongestructureerde tijd is vooraf niet bepaald in tijd en ruimte. 
 
Met deze indeling kan je vrije tijd opsplitsen in vijf verschillende soorten tijd met elk een 
duidelijk andere inslag: 
Verplichte tijd houdt in dat kinderen deelnemen aan gestructureerde vrije tijd waar ze zelf niet 
de zin van inzien. Het is werkelijk verplicht voor hen en kinderen zouden deze tijd niet 
doormaken als ze er voor konden kiezen: mee op bezoek naar een onbekende tante, naar het 
museum voor schone kunsten, afwassen, kamer opruimen, (soms) een instrument leren bespelen 
… 
 
Wachttijd is die tijd waarop men bijzonder weinig greep heeft en waarbij men afhankelijk is van 
anderen: wachten bij de dokter, in de auto, in de winkel, in de rij, mama ontmoet een vriendin 

  zingeving van buitenaf          zingeving van binnenuit 

ongestructureerde 

vrije tijd 

gestructureerde 

vrije tijd 

Overbruggin

gstijd 

wachttijd 

groeitijd verplichte tijd 

viertijd 



15 
 

op straat, … Belangrijk kenmerk is dat kinderen niet zelf hebben gekozen om te wachten. We 
merken een verschil met … 
 
Overbruggingstijd is die tijd waarop kinderen er in hun zelfgekozen vrijetijdsbesteding mee 
geconfronteerd worden dat ze even, tijdelijk, niet weten wat te doen. Hun vriendje is weg, ze 
hebben net hun spel beëindigd, de strip is net uitgelezen … en ze vallen even in een gat. Verschil 
is dat kinderen hier kunnen plaatsen dat ze even niets te doen hebben en keuze hebben over wat 
ze als volgende bezigheid kunnen doen. Ze hebben daarom zelf in de hand hoelang deze 
overbruggingstijd duurt. 
 
Groeitijd is die tijd waarbinnen kinderen kiezen om deel te nemen aan gestructureerd aanbod. 
Ze doen dit omdat ze het graag doen en zich graag willen ontwikkelen: de tekenacademie, de 
jeugdbeweging, de sportclub, de muziekschool, … 
 
Viertijd is die tijd waarin kinderen zelf invulling geven aan hun ‘vrije tijd’ maar op een 
ongestructureerde manier. Hun vrije tijd is ‘open’. Het is pure goesting. Ze kunnen de tijd zelf 
beheren. Een vriendje komt spelen, ze maken een tochtje met de fiets, ze gaan even TV kijken, 
ze halen een gezelschapsspel uit de kast, … Kenmerkend voor de activiteiten hier is dat ze 
zelfgekozen zijn en geen ‘nut’ hebben. Ze zijn gewoon tof om te doen en het is heel 
vrijblijvend, je doet ze zolang je wil of kan.  
 
Het speelpleinwerk is als werkvorm binnen dit kader te plaatsen onder groeitijd of verplichte 
tijd. Speelpleinwerk is een duidelijk gestructureerde tijd (er is een start- en stopuur, er is een 
duidelijke plaats). Minder duidelijk is van waaruit de zingeving vertrekt. In sommige gevallen 
beslissen de ouders of hun kind naar het speelplein moet. Dan situeert de tijd op het speelplein 
zich binnen de verplichte tijd. Anderzijds gaat de VDS er van uit dat vele kinderen ook graag 
naar het speelplein gaan en ook zelf die keuze zouden maken als ze niet verplicht werden te 
gaan. Speelpleinwerk situeert zich dan binnen de groeitijd.  
 
Het aangereikte schema is een manier om de vrije tijd van kinderen in te delen en beter te 
begrijpen door de bril van volwassenen. Maar kinderen houden er volgens ons een andere mening 
op na. Enerzijds wordt er beweerd dat kinderen hun ‘kindertijd’ beleven als één langgerekte 
speeltijd. Anderzijds wijst onderzoek er op dat kinderen wel het onderscheid maken tussen 
schooltijd en vrije tijd. Ze kunnen zeer verontwaardigd zijn wanneer een leerkracht nog verder 
gaat met lesgeven nadat de bel gegaan is en de andere kinderen al de speelplaats oprennen. Ze 
ergeren zich aan huiswerk omdat ze zo de school mee naar huis nemen. Het liefst zouden ze er 
na school niet meer aan denken (Van Gils, 1991).  
 
Wat is hier dan aan de hand? Deze twee verschillende invalshoeken laten ons nadenken over de 
manier waarop kinderen kijken naar hun vrije tijd. Hoe ziet vrije tijd er uit voor kinderen? 
 
Vrije tijd volgens kinderen 
De VDS gelooft dat vrije tijd voor kinderen die tijd is die buiten de schooltijd wordt beleefd en 
waaraan ze zelf ‘zin’ kunnen geven of ‘zin’ in hebben. Dit is tijd waarin ze op zoek zijn naar 
plezier. Soms lukt het kinderen om binnen die vrije tijd plezier te beleven, soms lukt het niet, 
maar ze proberen het in elk geval na te streven. Dit “belevingsaspect” is voor de VDS een 
essentieel onderdeel van vrije tijd voor kinderen. 
 
We halveren bij wijze van spreken het bovenstaand schema als we vanuit kinderen naar dit 
schema kijken. Dit is logisch: een kind beschouwt tijd die verplicht is of tijd waarin ze moéten 
wachten niet als vrije tijd. De VDS gelooft dat kinderen iets alleen als vrije tijd beschouwen van 
zodra zij daar zin aan kunnen geven. Een voorbeeld: een voetbaltraining situeert zich voor de 
kinderen die er zelf zin aan geven duidelijk in de vrijetijdssfeer. Kinderen die elke keer 
opnieuw door hun ouders verplicht worden om naar de training te gaan zullen de 
voetbaltraining niet als vrije tijd ervaren. 
 
Een belangrijke nuance daarbij is dat vrije tijd niet (altijd) gelijk is aan plezier. Vrije tijd kan 
evengoed saai en vervelend zijn. Omgekeerd kan je ook stellen dat ‘niet-vrije tijd’ niet gelijk 
aan niet-plezierige tijd. Een kind kan zich ook ontzettend amuseren tijdens de schooltijd. 
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Gelukkig maar! Maar in de vrije tijd streeft men plezier na, kan men het nastreven en is er een 
groot potentieel om plezier te beleven. 
 
Het verschil ligt in de beleving van kinderen en of zij het ervaren als vrije tijd. Vrije tijd is voor 
de VDS dan ook een dynamisch gegeven. Het is best mogelijk dat verplichte tijd evolueert naar 
vrije tijd omdat het kind plots plezier ontdekt en de tijd toch leuk blijkt te zijn. Achteraf bekijkt 
het kind deze tijd als vrije tijd.  
Een voorbeeld: een familiefeest waar geen andere kinderen aanwezig zijn, zal vooraf niet als 
vrije tijd beschouwd worden, eerder als verplichte tijd. Maar stel dat je naast je te gekke 
nonkel terecht komt die de hele tijd met je speelt en zotte toeren uithaalt, wordt het wel een 
fijne middag. Je krijgt er als kind zin in en de middag wordt voor jou zinvol. Je zal deze tijd als 
vrije tijd gaan beschouwen.  
Nog een voorbeeld: de eerste keer dat je naar een speelplein gaat, weet je niet wat te 
verwachten. Je stelt je in op het ergste en beschouwt dit niet als vrije tijd, je moet dit doen en 
je hebt er absoluut geen zin in. Maar na één dag heb je door dat er heel wat plezier te beleven 
valt en ga je vanaf dan ook graag. De rest van de vakantie beschouw je het speelplein wel als 
vrije tijd.  
 
Het belang van vrije tijd voor het speelpleinwerk 
 
Vanuit de volwassen kijk op vrije tijd kan men alleen maar stellen dat speelpleinwerk vrije tijd 
is. Want naar het speelplein gaan, is geen schooltijd. Al naargelang het kind kan je zeggen dat 
het gaat over verplichte tijd (je moet komen), wachttijd (er gebeurt niets interessant), groeitijd 
(een bepaald spel biedt uitdaging voor jou) of viertijd (je speelt wat je graag doet).  
Vanuit de kijk van kinderen op vrije tijd is het best te begrijpen dat ze het speelplein niet altijd 
bekijken als vrije tijd. Veel kinderen moèten naar het speelplein gaan, zonder er zin in te 
hebben, of vinden het er niet (altijd) leuk. 
 
Om tot een juist begrip te komen van vrije tijd moeten we de twee verhalen combineren. De 
volwassen kijk op vrije tijd en die van kinderen verschilt. Het gaat over de invulling van een 
begrip en hoe het beleefd wordt. Het is daarom een ‘en’ verhaal, met als enige doel beter te 
begrijpen hoe kinderen kijken naar het speelpleinwerk. Is het speelplein vrije tijd voor hen of 
niet? Deze vraag is nu beter te beantwoorden: voor sommige kinderen is het speelplein vrije tijd, 
voor anderen niet, en voor nog andere kinderen hangt het er van af … of hun vriendje er is, of 
die ene leuke begeleider er is, of hun lievelingsspel gespeeld wordt, of ze kunnen kiezen wat ze 
spelen, … 
 
Vanuit de volwassen kijk kan je stellen dat speelpleinwerk altijd vrije tijd is. Vanuit de kijk van 
kinderen kan je zeggen dat speelplein niet altijd vrije tijd is. De VDS hecht veel belang aan 
vakantie van kinderen en hun vrije tijd. We stellen dan ook alles in het werk om zoveel mogelijk 
kinderen écht vrije tijd te geven. ‘Vakantie? Op het speelplein!’ is niet voor niets onze leuze.  
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Visie op spelen 
(Laatste versie 2012) 
 
Spelen en spelen is twee. ‘Spelen’ is niet hetzelfde als ‘spelen op het speelplein’.  Bij het spelen 
op het speelplein wordt er een concrete invulling gegeven aan hoe volgens de VDS spelen het 
best wordt georganiseerd volgens de methodiek ‘speelpleinwerk’. Spelen zelf is een veel ruimer 
begrip. In deze tekst hebben we het over spelen in de brede context van de vrije tijd. Wat is 
spelen? 
 
Spelen 
Spelen gebeurt in de vrije tijd, een tijd waarin er plezier beleefd wordt. Een belangrijk aspect 
van het plezier ligt in het beheren van die tijd. Er moet een bepaalde mate van vrijheid zijn. 
Tijdens het spelen moet je het gevoel hebben dat je over sommige zaken vrij kan beslissen. 
Ergens moet er ruimte zijn om het spelen in eigen handen te nemen, om er je eigen ding van te 
maken. Dit hoeft helemaal niet veel te zijn. 
Een voorbeeld: de training in de voetbalclub wordt niet ervaren als spelen. Er is minder plezier 
omdat er minder vrijheid is. Een match wordt al sneller als ‘spelen’ ervaren omdat er meer 
vrijheid is om je eigen ding te doen, om je te tonen … 
 
Open begrip 
Belevingsonderzoek bij kinderen (Van Gils, 1998) leert ons het volgende: 
‘Het lijkt er sterk op dat de term spelen door kinderen heel vaak gebruikt wordt om een zekere 
bezigheid te omschrijven die geen concrete naam heeft. … De term ‘spelen’ wordt gebruikt voor 
een … meer open categorie, een minder scherp afgelijnde categorie, het is een naam voor 
voorlopig niet ingevulde handelingen … Spelen is een open begrip, een nog in te vullen begrip. 
Daarom is de zo vaak gestelde kindervraag: ‘Mag ik gaan spelen?’ een behoorlijk fundamentele 
vraag. Kinderen vragen niet naar een heel concreet iets, ze vragen om zelfbeschikking.. Met de 
vraag ‘Mag ik gaan spelen?’ vragen kinderen zeggingschap over hun tijdsbesteding. … Door ‘ja’ 
te zeggen, geven de ouders een soort blanco cheque, een volmacht. Ouders weten niet wat hun 
kinderen zullen doen, onder meer omdat ook de kinderen het zelf (nog) niet weten.’ 
Uit dit citaat kunnen we afleiden dat kinderen op bepaalde momenten kiezen voor open en 
ongestructureerde activiteiten. Spelen is een verzamelbegrip voor allerlei niet nader omschreven 
activiteiten. Waarom kiezen kinderen nu net voor zo’n open benadering van spelen? Kunnen we 
zeggen dat zelfbeschikking van kinderen hetzelfde is als spelen? En waarom kunnen kinderen 
kiezen om te gaan ‘spelen’ vóór ze weten wat ze gaan doen? Welke vrijheid willen kinderen dan? 
 
Vrijheid, ¿Qué? 
Vrijheid lijkt een belangrijk aspect te zijn van spelen. We hebben geprobeerd deze vrijheid te 
omschrijven. Als kinderen carte blanche krijgen om te spelen, welke vrijheid krijgen ze dan 
precies? 
Je bent vrij van verplichtingen, je beslist zelf wat je doet: 

 welke activiteit, welk thema; 

 hoe lang die activiteit duurt en welk tempo de activiteit heeft; 

 wie er aan deelneemt; 

 waar de activiteit plaats vindt; 

 welk materiaal gebruikt wordt; 
 
De gevolgen van je gedrag zijn niet belangrijk, het hoeft niet nuttig te zijn: je bent vrij van 
verantwoording over hetgeen je gekozen hebt om te spelen. 
Je bent vrij van conventies, het hoeft niet ‘juist’ te zijn. Je hebt kans tot creativiteit. Je 
bepaalt de regels zelf of je werkt ze bij. Niets staat vast. 
Je bepaalt zelf hoe de activiteit verloopt, welke wendingen er worden genomen. 
Je kan stoppen met de activiteit wanneer je wil en kiezen om iets anders te doen. 
Je kiest je eigen uitdaging: je kiest voor iets wat je al goed kan, voor iets om nog beter in te 
worden of voor iets compleet nieuw.  
Vrijheid in het spelen is niet zomaar gelijk aan keuzevrijheid. Hoewel spelen meestal een open 
begrip is, kan een kind ook vrijheid vinden in een ‘verplicht’ spel: een spel dat anderen al aan 
het spelen waren of een aanbod van een begeleider op school, jeugdbeweging, speelplein … De 
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vrijheid binnen een ‘verplicht’ spel kan je best omschrijven als actorschap. Een kind is actor in 
zijn eigen spel als het dingen naar zijn eigen hand kan zetten. Veel hoeft dat vaak niet te zijn 
om toch een eigen invulling te kunnen geven en om een bepaalde mate van vrijheid te ervaren. 
Een voorbeeld: soms kan je verbaasd zijn over de kleuters die met vol overgave voor de tiende 
keer ‘zakdoek leggen’ spelen. Er lijkt weinig ruimte voor vrijheid. Waarom beleven ze toch elke 
keer toch weer zoveel plezier? De vrijheid ligt dan in het kiezen achter wie je de zakdoek legt, 
hoe hard je rond loopt of meezingt, of je nog eens laat zingen, hoe onnozel je kan doen terwijl 
iedereen naar je kijkt … 
 
Intens spelen 
Je kan spelen om wat tijd te doden, je kan spelen omdat je het niet kan laten, je kan 
doelbewust spelen om iets te bereiken, je kan helemaal opgaan in spelen. Maar wanneer gaat 
een spel van gewoon naar fantastisch? Wanneer wordt een spel intens? 
Men spreekt van intens spelen wanneer er betrokkenheid is. Wanneer je betrokken bent bij het 
spelen, is het alsof – heel even – alleen het spel bestaat. Een basisvoorwaarde om betrokken te 
geraken is vrijheid. Naast deze basisvoorwaarde zijn er drie versterkende eigenschappen: het 
spel moet dicht genoeg bij je persoonlijke interesses liggen om je aandacht te grijpen/vast te 
houden; je moet je comfortabel genoeg voelen om los te laten en er moet genoeg uitdaging zijn 
om in een spel op te gaan. 
 
Vrijheid, interesse, comfort en uitdaging hoeven niet allemaal (even sterk) aanwezig te zijn. 
Een bepaalde basis volstaat. Bij spelen is het vaak zo dat één van de vier aspecten zeer sterk 
aanwezig is terwijl de andere op de achtergrond blijven. Een gezonde mix van deze vier leidt 
echter tot de grootste betrokkenheid, tot het leukste spel. 
 
Vrijheid 
Hoe meer vrijheid er bestaat in het spelen, hoe groter de kans op betrokkenheid. Wanneer 
iemand steeds zegt wat je moet doen, kan je alleen maar ‘nadoen’. Het is dan zo goed als 
onmogelijk om betrokken te raken, omdat het spel niet jouw spel is. Wanneer er veel vrijheid is, 
is het makkelijk voor het kind om er zijn ding van te maken. Deze formule wordt op een 
speelplein gebruikt om zoveel mogelijk kinderen aan te spreken met het aanbod. 
 
Interesse 
Er is een gezonde dosis interesse nodig in het spelen om er betrokken bij te geraken. Zo zal een 
bosspel in het thema ‘leger’ een groep meisjes misschien niet betrokken krijgen, ook al zit het 
uitdagingniveau net goed. Anderzijds lijkt macramébandjes maken geen bijzonder grote 
uitdaging maar leunt het dicht aan bij de interesse van een paar kinderen. Ze halen dan weer 
genoeg uitdaging uit een mooie kleurencombinatie vinden of een hele arm vol bandjes krijgen. 
 
Comfort  
Om alle remmen los te laten bij het spelen, helemaal in het spel op te gaan en volledig 
betrokken te geraken bij het spel, moet je je comfortabel voelen. Een comfortabel gevoel krijg 
je als combinatie van veiligheid (fysisch comfort) en geborgenheid (psychisch comfort). Hoe 
comfortabeler je je voelt, hoe minder je wordt afgeleid. Comfort en uitdaging klinken misschien 
als tegenpolen maar kunnen perfect samengaan. Een uitdaging wordt helaas pas haalbaar als ze 
binnen je mogelijkheden ligt. Een te grote uitdaging is onveilig en zal je daarom aan je voorbij 
laten gaan. 
Een voorbeeld: een touwenparcours is uitdagend maar je bent beveiligd met touwen. De 
begeleiding legt perfect uit wat je moet doen. 
Nog een voorbeeld: een voetbalmatch van de 6-7-jarigen tegen de tieners is uitdagend genoeg 
voor de kleine kerels omdat ze tegen sterkere spelers moeten opboksen, hun groep is echter iets 
groter waardoor ze de geborgenheid van de groep meekrijgen. Voor de tieners is dat net 
omgekeerd. De uitdaging is spelen tegen een grotere groep, de geborgenheid ligt in hun geloof 
in eigen kunnen … 
 
Uitdaging 
Wanneer je de gepaste uitdaging hebt gevonden, bevind je je op de rand van je mogelijkheden. 
Vaak kom je dan terecht in een toestand die ‘Flow’ wordt genoemd. Het is de plaats waar je 
capaciteiten en je uitdagingen elkaar ontmoeten. Deze toestand is zeer belonend omdat je iets 
nieuws aanpakt maar vanuit een vertrouwde basis. Je kan er jezelf helemaal in verliezen. Je kan 
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door de omgeving geprikkeld worden om in zo’n flow-toestand te komen. Maar je kan jezelf ook 
in een dergelijke toestand brengen door impulsen aan het spel toe te voegen: nieuwe regels, 
andere materialen, extra spelers. Een uitdaging hoeft niet steeds ‘waauw’ of avontuurlijk te 
zijn. Een kleine verandering aan een spel is soms al genoeg om uitdaging te geven. 
Enkele voorbeelden: je Barbies voor het eerst in bad stoppen, een voetbal in de boom trappen, 
een appel zo goed mogelijk natekenen, de zakdoek achter de begeleider leggen, een schopje 
begraven in de zandbak, iemand foppen, … 
Wanneer je vrijheid krijgt om zelf te bepalen wat je doet, voel je je meer betrokken en ligt het 
voor de hand dat er intens spelen ontstaat. Intens spelen is een moment waarop alleen het spel 
bestaat. Dan beleef je ook intens plezier aan het spelen. Intens plezier betekent niet 
noodzakelijk uitgelaten enthousiasme. Soms kunnen kinderen ook zeer stil en geconcentreerd 
betrokken bezig zijn en daar intens plezier aan beleven.  
 
Spelen is leven, een speelvisie 
We begonnen dit verhaal met ‘spelen’ en eindigen met ‘intens spelen’. Is het intens spelen een 
streefdoel? Of is intens spelen iets wat toevallig gebeurt? 
Spelen wordt intens spelen als de betrokkenheid groter wordt. Het is daarom zowel een 
toevalligheid als een streefdoel. Iedereen die gaat spelen is, volgens de VDS, op zoek naar intens 
plezier. Soms lukt het helaas niet om betrokken genoeg te geraken.  
Het verschil in betrokkenheid bij spelen wordt goed geïllustreerd tijdens de ‘pauzemomenten’ 
op het speelplein (d.i. de tijd vóór, tijdens of na het georganiseerd speelaanbod). Sommige 
kinderen weten exact wat ze willen doen en stuiven weg. Andere kinderen wandelen rustig het 
speelplein op, open voor alle voorstellen. Nog andere kinderen gaan gewoon op het bankje 
wachten tot het aanbod opnieuw begint of tot ze opgehaald worden en staan helemaal niet open 
voor spelen. 
 
In deze visietekst stelden we ons de vraag waarom kinderen liefst kiezen voor een open 
benadering van spelen. Het antwoord is nu gemakkelijk te formuleren. Het open aspect van 
spelen biedt het meeste kansen op intens spelen. Spelen is voor kinderen een open begrip en 
moet spontaan en ongedwongen kunnen gebeuren. Hierin ligt het intense plezier dat ze zoeken. 
Waarom is intens plezier het uitgangspunt van onze visie?  Omdat, wanneer er plezier is, het 
spelen verder gaat. Wanneer er plezier is, ontstaat er goesting om verder te spelen, ontstaan er 
herinneringen, ontstaat er een goed gevoel. Plezier is het uitgangspunt van het spelen. Plezier is 
het uitgangspunt van ons (kinder)leven. Hoera! 
 



20 
 

Visie op spelen op het speelplein 
(Laatste versie 2012) 
 
Spelen en spelen is twee. ‘Spelen’ is niet hetzelfde als ‘spelen op het speelplein’. De Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ontwikkelde uit het samenspel tussen visie en praktijk en haar 
eigen ervaringen een eigen kijk over wat spelen op het speelplein zou kunnen voorstellen. In 
deze tekst bekijken we ‘spelen’, toegepast op de specifieke context van het speelplein. Je haalt 
er ongetwijfeld heel wat tips uit over hoe je kan werken aan de kwaliteit van het spelen op je 
speelplein. 
 
De VDS visie op spelen 
Spelen is een deel van de vrije tijd, de tijd waarin er plezier beleefd wordt. Een belangrijk 
aspect van het plezier ligt in het zelf beheren van die tijd. Er moet een zekere mate van vrijheid 
zijn. Je moet het gevoel hebben dat je vrij kan beslissen over een aantal zaken. Dit hoeft 
helemaal niet veel te zijn. Er moet ruimte zijn om het spelen in eigen handen te nemen, om er 
je eigen ding van te maken. Op die manier word je actor van je eigen spel(en). Deze vrijheid is 
dus niet hetzelfde als keuzevrijheid. 
Intens spelen is een vorm van spelen waaraan nog meer plezier beleefd wordt. Spelen wordt 
intens van zodra de betrokkenheid toeneemt. Er zijn vier elementen die zorgen voor een 
optimale betrokkenheid met vrijheid als basisvoorwaarde. Persoonlijke interesse, comfort en 
uitdaging zijn de andere drie voorwaarden. Iedereen die gaat spelen, is op zoek naar intens 
plezier. Als speelpleinwerking moet je dus op zoek naar de situatie die het meeste kansen biedt 
op intens spelen, voor zoveel mogelijk kinderen. 
 
Spelen is meer dan spelletjes doen 
Er bestaan in de wetenschappelijke literatuur en in de speelpleinpraktijk tientallen manieren om 
soorten spel in te delen. Helaas is er geen enkele manier die zaligmakend is. In de VDS tekst 
‘Visie op spelen’ merkten we op dat kinderen spelen als een open begrip benaderen. ‘Gaan 
spelen’ is voor hen een vrijgeleide om te gaan doen wat ze willen, om zelfbeschikkingsrecht te 
krijgen over de komende tijd. Toch zien we dat kinderen het spelen vaak in een bepaalde vorm 
gieten. Dit noemen we ‘een spelletje doen’. Om het verschil tussen ‘spelletjes doen’ en ‘spelen’ 
duidelijk te maken omschrijven we het als ‘Game’ en ‘Play’.  
Hieronder plaatsen we ‘Game’ en ‘Play’ naast elkaar om het verschil nog wat beter te begrijpen: 
 
GAME 
(een spel) 
Afgebakend in tijd en plaats 
Met een vooraf bepaald doel/einde 
Nadruk op voorgeschreven regels 
Winnaars, verliezers, afvallers 
Vals spelen/saboteren 
Soms afgebakend aantal spelers 
Met bepaalde materiaal 
 
PLAY 
(spelen) 
Veel minder strikt afgebakend 
Open einde, onduidelijk doel, wendingen 
Zelfgemaakte afspraken en regels 
Zoeken naar samenspelen/consensus 
Kinderen kunnen zelf bijsturen 
Wisselende spelers 
Veel fantasie en inleving
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Voorbeelden van GAME: Tikkertje, een twee drie piano, schipper mag ik overvaren, 
gezelschapsspelen, blad-steen-schaar, (Chinese) voetbal, hinkelen, twister, de schatkist 
vinden door de stukken van de schatkaart terug te vinden, stratego, bosspel en honderden, 
duizenden meer. 
Een voorbeeld van PLAY: Een kind zit in de zandbak en maakt een grote berg (lees: een 
mooi kasteel). Naast de zandbak staat een bak vol speelfiguurtjes: plastieken 
dinosaurussen, soldaatjes, autootjes, poppen. Iedereen krijgt een mooie plaats op de berg: 
er komt een garage voor de auto’s, een ingegraven zetel voor de poppen …  
 
Opgelet! Er ontstaat makkelijk verwarring over het idee dat ‘vrijheid’ alleen kan binnen 
‘Play’. Dit is verkeerd. Kinderen zien heel veel mogelijk tot vrijheid, tot eigen invulling. 
Dus ook bij ‘Games’ kunnen kinderen vrijheid ervaren. En misschien nog belangrijker: ook 
bij ‘Games’ kunnen kinderen zeer betrokken raken.  
De begrippen ‘Game’ en ‘Play’ zijn voor de VDS een goede manier om het spelen van 
kinderen beter te begrijpen. Het zijn twee zeer verschillende manieren van spelen, toch is 
het doel hetzelfde: plezier beleven. Ze zijn beiden even waardevol. Ze hebben allebei 
evenveel potentieel om tot plezier te komen. 
 
Van waaruit vertrekt het spelen? 
Terwijl Game en Play vertellen hoe er gespeeld wordt, gebeurt er op het speelplein nog 
iets anders.  Kinderen zijn niet alleen op het speelplein. Het speelplein is een 
speelomgeving vol speelimpulsen: andere kinderen, speelmateriaal, begeleiders, een 
avontuurlijk terrein, … Dit maakt het plaatje iets ingewikkelder. Bij een kind dat alleen 
speelt in de huiskamer, kan je zeer duidelijk het verschil zien tussen de Play- en de Game-
momenten. Op het speelplein is dat een heel pak moeilijker. Hoe zit dat nu?  
Kinderen en animatoren komen naar het speelplein om te spelen. Ieder heeft zo zijn idee 
van wat een leuke tijd is. Enerzijds gaan kinderen in op impulsen vanuit de begeleiding of 
nemen ze deel aan activiteiten die worden voorbereid en aangeboden door de begeleiding. 
Anderzijds gaan kinderen zelf op ontdekking en beginnen ze spontaan te spelen. Om in te 
spelen op het karakter van het spel, om de kwaliteit te verbeteren van het spelen, kan je 
je best de volgende vraag stellen: van waaruit vertrekt het spelen?  
Na de twee belangrijkste vragen, ‘Hoe wordt er gespeeld?’ en ‘Van waaruit vertrekt het 
spelen?’, kunnen we ons bezig houden met de kern van de zaak. Voor we ons verliezen in 
terminologie bekijken we eerst hoe er concreet invulling kan gegeven worden aan het 
spelen op het speelplein. 
 
 
Spelen op het speelplein, een referentiekader 
Spelen op het speelplein, in al zijn verscheidenheid, kan je best zo begrijpen: 
Figuur1: Spelen op het speelplein 
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Op het speelplein spelen we samen: samen met andere kinderen, samen met begeleiders. 
Waar mensen samenkomen, ontstaan systeempjes – noem het regels en afspraken – die er 
voor zorgen dat er een herkenbare vorm ontstaat waarin iedereen mee kan. Het spelen op 

het speelplein is dus een dynamisch gegeven dat permanent verandert van karakter. Zo kan 
bijvoorbeeld een spel van Play naar Game switchen door regeltjes te verzinnen of een 
uitdaging toe te voegen. Er ontstaat dan nieuw spel,  een mengvorm, die op de grens tussen 
Game en Play ligt. 
Enkele voorbeelden: 
Een kind is aan het spelen in de zandbak. Plots komt er een ander kind bij dat zegt: ‘Om 
ter grootste taartje maken?’ Plots is er competitie.  
Iemand zit met de bal tegen een muur te trappen. Een begeleider stelt voor om 
beurtelings te schoppen tot iemand de muur niet meer kan raken. Plots zijn er regels.  
Tijdens een bosspel moet je zoveel mogelijk schatten vinden. Met een ander vriendje 
ontdek je meer plezier in het verstoppen, wachten tot er iemand voorbijloopt en dan 
tevoorschijn springen om die te laten schrikken … 
 
Intens spelen op het speelplein 
Spelen wordt intens als je betrokken bent. Betrokkenheid krijg je door een combinatie van 
vier elementen: VRIJHEID, INTERESSE, COMFORT en UITDAGING. Deze mix is voor elk kind 
anders. Elk kind heeft zijn plan, elk kind heeft zijn zin. 
 

Spelen 
op het 
speelplein 

 
Kinderen 
(spontaan spelen) 
 

Animatoren 

 
 
 
Play 
 
 

 
 
 
Zandbak 

 
 
 
Fantasiespel 

 
 
 
Game 
 
 
 

 
 
 
Spontaan 
Voetbalpartijtje 

Bosspel 



 

23 
 

 
 
 
 
Figuur 2: betrokkenheid voor twee verschillende kinderen, voor twee verschillende 
activiteiten 
 
Wanneer je betrokkenheid wil creëren voor zoveel mogelijk kinderen op je speelplein, is 
een verscheiden en gevarieerd aanbod onontbeerlijk. Figuur 2 illustreert dat treffend: elk 
kind heeft andere noden. Wanneer je nu terug naar figuur 1 gaat kijken, begrijp je ook 
waarom het zo waardevol is te kunnen switchen van de ene vorm naar de andere. 
 
Hoe organiseer je een open aanbod als speelsysteem? 
Zoals hierboven aangestipt, is elk individu, elk kind anders. Het ene kind wil spelen in de 
zandbak, een ander wil meedoen aan een kookactiviteit, nog een ander wil samen met 
vriendinnetjes danspasjes uitwisselen. Het ene kind vindt uitdaging in een 
avonturenparcours, een ander zoekt het comfort op in een zelfgebouwd kamp.  
Vanuit dit uitgangspunt kunnen we het speelplein zien als een speelomgeving die zoveel 
mogelijk speelmogelijkheden of speelkansen creëert voor alle kinderen! Het speelplein 
creëert optimale kansen binnen Play en Game, binnen vrijheid, interesse, comfort en 
uitdaging. Hoe meer speelkansen er zijn op het speelplein, hoe meer elk kind zijn gading 
vindt en hoe meer kans het maakt op intens spelen.     
 
Een open aanbod als speelsysteem 
Veel speelpleinen maken actief werk van hun speelmogelijkheden. Ze kopen elk jaar 
speelmateriaal aan, ze proberen de best mogelijke binnen- en buiteninfrastructuur te 
voorzien … 
Het verhaal eindigt echter niet bij de speelmogelijkheden. Wanneer je als speelplein zoekt 
naar de mogelijkheden om kinderen continu te laten kiezen tussen spontaan spelen en het 
georganiseerde aanbod, dan ben je aan het nadenken over je speelsysteem. 
Met je speelsysteem bepaal je op welke manier de kinderen gebruik kunnen maken van de 
speelmogelijkheden. Het is mogelijk dat je speelplein zeer veel speelmogelijkheden biedt, 
maar dat kinderen slechts zeer beperkt van deze mogelijkheden gebruik mogen maken. 
Wanneer kinderen dus moeten kiezen uit een tocht, een knutselactiviteit en een 
rugbytornooi, en bovendien bij deze activiteiten moeten blijven, dan worden de 
speelkansen plots beperkt. Je geeft hen niet de kans om te switchen van activiteit, laat 
staan om kampen te bouwen tussen de bomen, om waterbanen te maken in de zandbak, om 
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Kind A speelt voor het eerst 
baseball 

Kind B zit in de leeshoek met 
zijn vrienden moppen voor te 
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op het terras te zitten of om een autoped te ontlenen in de winkel. De mogelijkheden 
lijken groot, het concrete aanbod voor de kinderen is veel kleiner.  
Het speelsysteem dat dan ook het best beantwoordt aan onze visie is een sterk uitgewerkt 
‘open speelaanbod’. De begeleiding biedt een aantal gevarieerde activiteiten aan (Game en 
Play!), kinderen kunnen wisselen tussen deze activiteiten, kinderen mogen volop spontaan 
spelen, en worden hierin gestimuleerd door alle speelmogelijkheden: een vrij podium, een 
zandhoop op de speelplaats, een materiaalwinkel vol gevarieerd materiaal, paletten om 
mee te bouwen, animatoren die knotsgekke impulsen geven, een post- en verkleedhoek, 
zetels en strips om even te bekomen, ploeterbadjes met een grappige badmeester … 
Kinderen stellen hier hun speelmenu à la carte samen en genieten volop van een echte 
vakantie!  
 
Begeleidershouding 
De organisatoren van een speelplein bepalen, door het vooropstellen van een of ander 
speelsysteem, in grote mate het speelplezier van de kinderen. Toch hangt ook veel af van 
de animatoren en de manier waarop ze omgaan met hun opdracht: het spelen met 
kinderen. Een goeie begeleider kent zowel ‘Game’ als ‘Play’ en gaat er actief mee aan de 
slag. ‘Play’ creëren lijkt misschien moeilijk, maar het kan. De sleutel ligt in het 
voorbereiden van impulsen, meer dan in spelregels. Begeleiders moeten binnen het 
speelsysteem, en dus van de (eind)verantwoordelijken, de ruimte krijgen om te 
experimenteren met spelen.  
Het beheren van je eigen tijd resulteert in vrijheid, ook voor (spelende) kinderen. Zo 
begonnen we ook ons verhaal. Een kind is zelfs zeer gewillig om die tijd aan iemand anders 
toe te vertrouwen, om die tijd uit handen te geven. Zo van: ‘Ik wil wel eens zien wat jij te 
bieden hebt’. Natuurlijk wil een kind de garantie dat het steeds de vrijheid heeft om die 
tijd terug in eigen handen te nemen en opnieuw zijn eigen koers te gaan varen. Uit ervaring 
weten we dat wanneer kinderen die tijd gemakkelijker terug kunnen nemen, ze hem ook 
gemakkelijker uit handen gaan geven en dus met meer zin meespelen. Bekijk het als een 
soort wisselwerking: ‘Als jij met mij wil meespelen, wil ik met jou meespelen’. 
 
Eindresultaat 
Als je aan deze voorwaarden kan voldoen, dan krijg je een ongelooflijk dynamisch en 
gevarieerd beeld op je speelplein. Het speelplein gonst enerzijds van de (inter)actie, 
anderzijds heerst er een ontspannen sfeer. 
Een aantal kinderen zitten in een hoekje een strip te lezen, een aantal meisjes oefenen 
een dansje, een paar kinderen lopen je snel voorbij, achternagezeten door een kletsnatte 
begeleider met een waterpistool, een aantal groengeschminkte ‘schildpadden’ waggelen 
voorbij met begeleider Tom op kop, een zomers muziekje knalt door de boxen, er staat 
een file aan het materiaalkot, in de kampen ontdekten ze de waterballonnen, in de 
schaduw liggen een aantal jongens te vertellen … ssst, leidster Ellie komt er aan … 
 
We zien een speelplein als een plaats met zoveel mogelijk speelkansen, als een plaats die 
langs alle kanten uitnodigt om te spelen. Het speelplein biedt een goeie mix van vrijheid, 
interesse, comfort en uitdaging met een waaier aan mogelijkheden om te komen tot Game 
en Play. Via een open speelaanbod zorg je er voor dat kinderen zo optimaal en ruim 
mogelijk van deze speelmogelijkheden gebruik kunnen maken.  
Zo’n speelplein biedt volgens de VDS de beste kwaliteitsgarantie om een divers publiek aan 
kinderen een zomer lang een geweldige vakantie te bezorgen. Kinderen zullen het 
speelplein ongewoon plezant vinden, het ervaren als echt vrije tijd, er zin aan geven en er 
zin in hebben. Pas dan wordt het speelplein echt vakantie, en kan je zeggen: goed 
gespeeld! 
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Speelplein fait divers 
(Laatste versie 2010) 

DEEL1: INFORMATIE 

Waarover gaat ‘diversiteit’ eigenlijk? 

 
Diversiteit betekent letterlijk ‘verscheidenheid’. Het gaat dus om alle aspecten waarop 
mensen van elkaar verschillen. Of alles wat iedereen op een bepaald moment uniek maakt. 
Diversiteit heeft twee dimensies: 

- De eerste dimensie is die waar mensen verschillen in groep: geslacht, leeftijd, 

etniciteit, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, levensbeschouwing … Deze 

verschillen zijn over het algemeen goed zichtbaar en aan te wijzen.  

- De tweede dimensie is die waar mensen persoonlijk verschillen: karakter, 

communicatiestijl, werkervaring, inkomen, opleiding, woonplaats, gezinsituatie, 

politieke voorkeur … Deze verschillen zijn minder zichtbaar aanwezig. 

Vooroordelen ontstaan wanneer er onbewust linken worden gelegd tussen deze 
verschillende dimensies. Bvb. ‘Hij is van Marokkaanse afkomst dus zal hij wel een 
beroepsopleiding gekregen hebben’ of ‘Zij heeft een fysieke handicap dus zal ze wel geen 
kinderen hebben’ of ‘Hij is homo dus zal hij wel links stemmen’ … Hopelijk besef jij ook 
dat je al deze vooroordelen absoluut niet kan veralgemenen ! 
 
Misvatting! Binnen de jeugdwerksector wordt de term ‘diversiteit’ vaak te simplistisch 
gebruikt voor ‘het betrekken van specifieke doelgroepen’. Voor het speelpleinwerk gaat 
diversiteit verder dan dit principe.  Een diverse organisatie is er één die alle relevante 
verschillen tussen mensen waardeert, aanmoedigt en er mee werkt.  Daarom is er op een 
speelplein veel variatie en worden er verschillende speelkansen aangeboden.  
  
Diversiteitsdenken is het benaderen van je doelpubliek op een manier waarbij er wordt 
uitgegaan van de onderlinge verschillen tussen personen, niet van de overeenkomsten in 
een groep. Diversiteitsdenken is inspelen op het feit dat iedereen andere verwachtingen, 
behoeften en uitdagingen heeft. Diversiteitsdenken laat zien dat denken in ‘doelgroepen’ 
achterhaald is. Het loont niet om iemand in een hokje te stoppen, het levert weinig tot 
niets op.  
 
Diversiteitsbeleid is het beleid dat er op gericht is optimale participatie van iedereen te 
bereiken, rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten. Daarbij kan het 
helpen om de bril van specifieke kansengroepen op te zetten. Een goed diversiteitsbeleid 
gaat over het wegwerken van drempels en niet over het wegwerken van de verschillen.  
 
Bovenstaande begrippen (‘diversiteitsdenken’ en ‘diversiteitsbeleid’) lijken elkaar tegen te 
spreken. Wat is het nu? Moeten we denken vanuit het individu of moeten we denken 
vanuit (kansen)groepen? Het antwoord is: beide! Het verschil tussen beide bestaat erin dat 
ze op een ander niveau gebruikt worden. Terwijl diversiteitsdenken een houding is die 
begeleiders gebruiken op persoonsniveau, wordt het diversiteitsbeleid gebruikt op 
organisatieniveau. 
 
Misvatting!  Er wordt wel eens gesteld dat diversiteitsbeleid er is om mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond, meestal ‘allochtonen’ genoemd, aan te trekken en 
toe te leiden tot het aanbod. Dit is verkeerd. Een goed diversiteitsbeleid beperkt zich 
allerminst tot deze doelgroep alleen. 
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Een diversiteitsbeleid: 

- ziet/herkent verschillen, 

- erkent verschillen, 

- moedigt verschillen aan, zoekt ze op, stimuleert ze, 

- waardeert verschillen (en probeert ze niet weg te werken zodat er aan de norm 

voldaan wordt), 

- werkt met de verschillen (geeft ze ruimte om met elkaar in interactie te treden). 

 

 

In het werken rond diversiteit in het jeugdwerk gaat het om verschillen die er toe doen. 

Het gaat over verschillen die consequenties hebben voor je positie in de samenleving. 

Daarom is het soms wel nodig om een groep te benoemen. Dit maakt het mogelijk om op te 

komen voor de belangen voor zij die het nodig hebben.  

Over het algemeen zijn er in het jeugdwerk een aantal bijzondere doelgroepen die extra 
kansen kunnen gebruiken. Het gaat om: 

- kinderen en jongeren met een handicap, 

- kinderen en jongeren van allochtone afkomst, 

- kinderen en jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare omgeving. 

 

Diversiteit is geen doel op zich, het vertrekken van gelijkwaardigheid en een gelijke 

behandeling voor alle kinderen is dat wel. Op vlak van diversiteit richt men zich 

beleidsmatig op een groep en richt men zich als begeleider op het individu.  

 

Wat is een inclusief speelplein? Wat is een toegankelijk speelplein? 

 
Inclusie betekent letterlijk ‘insluiting’. Wanneer men in het jeugdwerk spreekt over 
inclusie, heeft men het dus eigenlijk over het insluiten van kansengroepen in de werking. 
Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen gelijkwaardige rechten (en plichten) heeft.  
 
Inclusief speelpleinwerk is dus speelpleinwerk dat zich aanpast aan de behoeften van het 
(beoogde) doelpubliek, hoe breed of specifiek dat ook is. Hoe inclusiever er gewerkt wordt, 
hoe breder de doelgroep is (of hoe meer bijzondere doelgroepen er aangetrokken worden).  
 
Misvatting! Er wordt wel eens gezegd dat het inclusief werken alleen betrekking heeft op 
de doelgroep ‘personen met een handicap’. Inclusief werken is zoeken naar mechanismen 
die je kan aanpassen, om het de doelgroep gemakkelijker te maken. Inclusie gaat dus over 
meer dan ‘handicaps’. 
 
 
Toegankelijkheid geeft de mate van het gemak aan, waarmee een plaats, product of 
dienst  kan worden bereikt. Wanneer het jeugdwerk toegankelijk is, spreken we van 
laagdrempeligheid. Het begrip ‘drempels’ is figuurlijk en gaat dus zowel over drempels van 
materiële (geld, vervoer van en naar), als van immateriële aard (gekende aanwezigen, 
bekend aanbod).  
 
Toegankelijk speelpleinwerk is dus speelpleinwerk waarbij de materiële en immateriële 
drempels zo laag zijn, dat ze uit zichzelf de doelgroep bereiken. Hoe toegankelijker je 
werking is, hoe meer je tegemoet komt aan de verschillende behoeften van je doelpubliek.  
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Welk van de twee termen gebruiken wij het liefst? Zowel ‘inclusieve speelpleinen’ als 
‘toegankelijke speelpleinen’ zijn correcte termen en duiden op speelpleinwerkingen die 
bewust omgaan met het thema ‘diversiteit’ op hun werking. Maar terwijl inclusie een 
aanpassing van het huidige aanbod betreft in functie van een specifieke groep, is 
toegankelijkheid een meer algemeen begrip. Toegankelijkheid is niet enkel gericht op het 
’drempelvrij‘ maken voor bijzondere doelgroepen, maar komt iedereen ten goede. 
Toegankelijkheid is in dat opzicht meer allesomvattend dan inclusie, het gaat over het 
kwalitatief versterken van de ganse werking, zondermeer.  
 
Dit impliceert geenszins dat we inclusie niet goed zouden vinden omdat we 
toegankelijkheid als doel vooropstellen. Inclusie is een weg die we kunnen gebruiken om 
toegankelijkheid te bereiken. Met de term ‘toegankelijk jeugdwerk’ ontmijn je ook de 
discussie tussen inclusief en exclusief jeugdwerk (doelgroepspecifiek) en hun relatie met 
het reguliere jeugdwerk. 
 

De VDS streeft naar toegankelijk speelpleinwerk. Elk speelplein moet bewust bezig zijn 
met zijn toegankelijkheid en streven naar het betrekken van zoveel mogelijk kinderen 
en hun ouders. Een toegankelijk speelplein vertrekt vanuit hun behoeften. 
Speelpleinwerk is in essentie buurtgericht en zal dus verschillende mensen uit zijn 

buurt of gemeente aantrekken. Deze mix is overal anders.  

 

DEEL2: VISIE 

Waarom is diversiteit belangrijk op een speelplein? 

 
De VDS-visie op diversiteit steunt op principes die zijn verdeeld tussen de organisatie (de 
speelpleinwerking), de begeleiders (de animatoren) en de deelnemers (de kinderen). Alle 
niveaus kunnen volgens VDS de voordelen ervaren van diversiteit. We leggen 9 principes 
voor die ons waardevol lijken om mee te nemen in het diversiteitsdebat. 

Op organisatieniveau  (de speelpleinwerking) 

 
1. Speelpleinwerk is één van de meest toegankelijke jeugdwerkvormen  

 
Doordat het lokale speelplein zich expliciet richt naar élk kind uit de buurt staat het 
speelpleinwerk bekend als één van de meest laagdrempelige vormen van jeugdwerk. Het 
speelpleinwerk richt zich niet tot ‘bepaalde’ groepen van kinderen maar is een open 
ontmoetingsplaats waar alle kinderen uit de buurt met elkaar komen spelen.  
 
Hoe slaagt het speelpleinwerk er in zo’n divers publiek te bereiken? Het speelpleinwerk is 
een jeugdwerkvorm waar veel speelmogelijkheden geboden worden. Ze gaan van 
verschillende spelsoorten (competitiespel, sociaal spel, fantasiespel, bouwen, knutselen, 
e.d.) tot verschillende manieren van spelen: GAME en PLAY (resp. Dikke Bertha en 
bouwen). Hoe meer speelkansen een kind krijgt, hoe toegankelijker de werking wordt. Het 
spreekt voor zich dat meer kinderen hun gading vinden als er meer verschillende spelen en 
manieren van spelen aangeboden worden. Diversiteit betekent je werking afstemmen op 
elke potentiële deelnemer. ‘Diversiteit in spelen’ is al een goeie start. 
 
Niet alle mechanismen danken we aan onszelf . Het is nu eenmaal zo dat ons werkgebied 
zich in de (grote) vakantie afspeelt. Vele ouders werken en zijn dus genoodzaakt om 
opvang te zoeken. De lage drempel van het speelpleinwerk is er onder andere omdat ouders 
de drempel moeten overwinnen in hun eigen belang. Daarom doen ze ook extra moeite en 
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zien ze zelf de meerwaarde. Dat is echter geen reden om ons als opvang te profileren, 
maar het is een feit waar we niet omheen kunnen. 
 

2. Diversiteitsdenken bevordert het samenwerken 

 
Het diversiteitsdenken stimuleert een organisatie om zijn externe relaties te onderhouden. 
Omdat je soms partners nodig hebt, is het aangewezen de juiste mensen te kennen en te 
kunnen aanspreken op het moment dat het nodig is. Elk speelplein dat zich met het thema 
diversiteit bezig houdt, stelt zich actief open voor contacten met andere organisaties. Niet 
alleen naar promo, communicatie en uitstraling is dat bevorderlijk maar ook de kwaliteit 
stijgt er in de meeste gevallen door, omdat men expertise ’binnenhaalt’. 
 

3. Toegankelijk jeugdwerk is goed voor iedereen  

 
Goed voor iedereen, niet alleen voor kansengroepen. Hoewel er nog veel werk is, slagen 
speelpleinen er steeds beter in om specifieke doelgroepen te bereiken. Het speelpleinwerk 
vertrekt vanuit de speelfunctie, niet vanuit de opvangfunctie zoals sommige andere 
vakantie-initiatieven. Daardoor trekken ze nog meer kinderen aan om te komen spelen. 
‘Meer’ betekent ook vaak ‘meer divers’. 

 

Op begeleidersniveau (de animatoren) 

 
4. Een diverse ploeg heeft diverse gezichtspunten 

 
Het heeft zijn voordelen om te investeren in een diverse speelpleinploeg. Mensen met 
verschillende achtergronden hebben verschillende inzichten. Iemand die zelf kansarmoede 
kent of heeft gekend, zal andere zaken belangrijk vinden bij het begeleiden van de 
kinderen. Personen met een handicap  zullen automatisch de werking vanuit hun bril 
bekijken en werkpunten meegeven die iemand anders misschien niet meteen ziet of in 
vraag zou stellen. 
 
 

5. Alle jongeren verdienen een kans om hun competenties te ontplooien 

 
Het speelpleinwerk heeft twee doelgroepen: enerzijds de kinderen en tieners, anderzijds 
jongeren. Aan beide doelgroepen wil het speelpleinwerk een zinvolle vrije tijd geven. Voor 
kinderen is het zinvol als ze plezier maken, een vakantiegevoel hebben en nieuwe dingen 
ontdekken. Voor jongeren is het zinvol als ze plezier hebben en een aantal competenties 
ontwikkelen zoals samenwerken, voorbereiden en plannen, creatief denken, 
begeleiderhouding enz. Voor jongeren kan een stage leiden naar een attest dat hen later 
voordelen oplevert. Iedereen zou deze kans moeten hebben. De VDS pleit ervoor om 
iedereen attestwaardig te maken, ook personen die belemmerd worden om aanzien te 
worden als volwaardig animator: personen die de taal nog niet volledig beheersen, een 
handicap hebben, e.a. 
 

6. Speeltraditie verder zetten met doorgroeiende tieners 

 
Op een speelpleinwerking is het publiek vaak zeer divers, en is de begeleiderploeg dat veel 
minder. Het is daarom van cruciaal belang om de kinderen en jongeren te binden aan de 
werking. Zo zullen zij doorgroeien van deelnemer naar begeleider en dat heeft zijn 
voordelen: je houdt dezelfde ‘diversiteitgraad’ en er is continuïteit in de speeltraditie van 
de werking. Een speelplein denkt daarom best goed na over de oudste groep. Vanaf hun 
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dertien jaar beginnen tieners af te haken. Het aanbod op een speelpleinwerking is vaak te 
weinig afgestemd op de tieners van 14 en 15 jaar. Daardoor verlies je de mensen die de 
cultuur van het speelplein reeds meekregen en moet je opnieuw beginnen om mensen te 
vinden die begeleider willen worden. Het is daarom aangeraden om in een stevige 
tienerwerking te investeren in functie van de diversiteit van je werking.  
 

Op deelnemersniveau (de kinderen) 

 
7. Een divers publiek is een verrijking voor een speelpleinwerking 

 
Een divers publiek op je speelplein is een kwaliteitskenmerk. Enerzijds beïnvloedt de 
kwaliteit van het spelen de diversiteit, zoals hierboven omschreven. Maar omgekeerd werkt 
het even sterk: hoe meer divers het publiek, hoe beter het spelen wordt. In het samen 
spelen zitten invloeden van overal. Niet alleen materiaal, infrastructuur en begeleiders 
geven speelimpulsen maar ook de andere kinderen. De echte meerwaarde van diversiteit zit 
in de uitdaging om het potentieel plezier te vinden van élk kind. Hoe meer divers je 
medespelers, hoe groter het potentieel plezier als je elkaar vindt … Want het is anders, 
nieuw en uitdagend, dus leuk! 
 

8. Respect voor de eigenheid van elk kind is vanzelfsprekend 

 
Waarom is diversiteit dan niet vanzelfsprekend, want het is fundamenteel toch hetzelfde? 
Elk kind is anders, dit merken we bovenal in het spel. Elk kind speelt anders, of het nu een 
handicap heeft, een andere afkomst, een andere achtergrond of gewoon andere interesses 
of vaardigheden. Speelpleinwerkers staan op de eerste rij om te zien hoe anders elk kind is. 
Dat we daarvoor respect hebben, betekent dat we ruimte geven aan de eigenheid van elk 
kind. En dat kan op het speelplein.  

 
9. Elk kind heeft recht op avontuurlijk spelen 

 
Elk kind heeft het recht op spelen, dat weten we sinds het Europees Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. De VDS gaat nog een stap verder door te zeggen dat elk kind recht 
heeft op avontuurlijk spelen: recht op builen en blutsen, het recht om zich vuil te maken, 
het recht om te ontdekken, het recht om risico’s in te schatten en om ze niet uit de weg te 
gaan … Maar spelen moet ook avontuurlijk mogen zijn! Ook voor kinderen voor wie 
avontuurlijk spelen niet evident lijkt, omdat ze bvb. een fysieke beperking hebben of die 
de impulsen door taalproblemen niet begrijpen. We spreken binnen het speelpleinwerk van 
een gelijke speelkansenbeleid! 
 

CONCLUSIE 

 
Speelplein fait divers! Hopelijk hebben we met deze tekst voldoende input en goesting 
gegeven om ’divers te gaan‘, om aan diversiteit te werken op jouw speelplein. Diversiteit is 
absoluut geen fait divers. Maar het zou dat wel mogen worden. Het beeld van ‘Speelplein 
fait divers’ is er één waarbij de speelpleinwerking het evident vindt om met een divers 
publiek te werken, bijgevolg wordt het een fait divers. Tot zolang moet het speelpleinwerk 
een voortrekkersrol blijven spelen in het jeugdwerk. Op naar divers jeugdwerk,  in een 
diverse maatschappij.  
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Speelpleinwerk met maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren 
 
Werkt het speelpleinwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? En op 
welke manier wordt het leuk en zinvol voor beide partijen? Wat zijn de noodzakelijke 
voorwaarden? Via deze gedeelde visietekst bieden de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) 
en Uit De Marge (UDM) kapstokken aan basiswerkers, vormingswerkers en beleidswerkers. 
 

Maatschappelijk kwetsbaar? 

Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of bevolkingsgroep die in zijn contacten met de 

maatschappelijke instellingen (zoals onderwijs, de arbeidsmarkt, justitie) steeds opnieuw 

te maken krijgt met de controlerende en sanctionerende aspecten ervan en minder 

profiteert van het positieve aanbod.  Kinderen en jongeren uit gezinnen met een lage 

socio-economische status lopen meer kans om gekwetst te worden.1 De drie belangrijkste 

elementen zijn: 

 

- Maatschappelijke kwetsbaarheid is geen kenmerk van individuen maar duidt op een 

interactief proces. Iemand wordt gekwetst door iemand anders. Maatschappelijke 

kwetsbaarheid ontstaat in de relatie tussen individu en maatschappelijke instelling. We 

gaan in op de relatie tussen verschillende individuen en groepen en hun contact met 

vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen zoals onderwijs, jeugdwerk, 

arbeidsmarkt, politie … Maatschappelijke kwetsbaarheid vertelt ons iets over personen en 

groepen mensen én over de instellingen van de maatschappij. 

 

- Het is een zelfversterkend proces. Eens gekwetst door de ene instelling vergroot de kans 

op een volgende kwetsing. Er ontstaat wantrouwen en soms weerstand tegenover de 

maatschappij en zijn vertegenwoordigers. De eerste kwetsingen gebeuren in het onderwijs 

en dat maakt een persoon kwetsbaarder voor de arbeidsmarkt, verhoogt de kans in  

aanraking te komen met politie en justitie … 

- In het contact tussen individuen en vertegenwoordigers van instellingen worden beide 

geconfronteerd met een cultuurverschil. Een kind uit een gezin met een lage socio-

economische status (bv. werkloze ouders, etnisch-culturele minderheid, geen papieren, 

generatiearmoede …) ziet zich op een aantal vlakken geconfronteerd met een andere 

cultuur dan middenklassegroepen hebben zoals leerkrachten, jeugdleiders, sporttrainers, 

politieagenten … Bovendien is de relatie tussen beiden ongelijk: de vertegenwoordigers van 

de instellingen oefenen een machtspositie uit. Dit leidt vaak tot onbegrip, conflict en 

uitsluiting. Dit heeft gevolgen voor de toekomstmogelijkheden van de kinderen en de 

status van de gezinsleden.  

Aan de basis ligt het verschil in referentiekader tussen maatschappelijke kwetsbare 

personen en de middenklasse. Deze middenklasse stelt de norm in onze maatschappij. Je 

bent ‘normaal’ als je aan een hele hoop normen of verwachtingen kunt voldoen.  

                                            
1 Vettenburg Nicole, Jeugd en maatschappelijke kwetsbaarheid, Artikel gepubliceerd in Hazekamp. J. 

e.a., Jeugd in bijzondere situaties, 1989. 
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Wat is normaal? 

Het is heel moeilijk om te omschrijven wat in onze samenleving als ‘normaal’ en 

‘abnormaal’ of ‘marginaal’ geldt. Er is een ‘heersende cultuur’ en verschillende 

‘minderheidsculturen’. Cultuur is een complex gegeven dat je niet kunt vernauwen tot een 

verschil in waarden en normen.  

We sommen hier een aantal verwachtingen van de ‘heersende cultuur’ binnen onze 

maatschappij op:   

Op vlak van kennis, vaardigheden en houding2: algemeen wordt verwacht dat je 

beschaafd Nederlands kunt spreken, dat je kunt lezen, dat je kunt stilzitten en luisteren, 

dat je naar de ‘juiste’ muziek luistert en ‘verantwoorde’ tv-voorkeuren hebt, dat jij of je 

ouders geen drugs en niet te veel alcohol gebruiken, dat je kan solliciteren, dat je de wet 

kent en je er ook aan houdt, dat je formulieren kan invullen … 

Op vlak van sociaal netwerk: hier is de norm dat je twee ouders hebt, dat je hoogstens 

drie broers of zusjes hebt. Men gaat er vanuit dat je op vrienden en/of familie beroep kunt 

doen om je te helpen bij je huiswerk of om een huis te zoeken, een job te zoeken, je 

kinderen even op te vangen ...  

Op vlak van financiële middelen: men verwacht dat je modieuze kleren draagt, dat je in 

een comfortabel huis woont, dat je een eigen kamertje hebt, dat je een eigen computer 

hebt, dat je op internet kan, dat je een auto ter beschikking hebt …  

Een klein beetje van de norm afwijken wordt nog geaccepteerd. Maar kinderen die op 

meerdere vlakken van de norm afwijken krijgen het moeilijk. 

Kortom: je positie in de samenleving wordt bepaald door de kennis en vaardigheden, door 

het netwerk van vrienden en familie en door de financiële middelen waarover je beschikt.  

De kleuterjuf, de onderwijzer, de animator op het speelplein, de trainer, de parkwachter, 

de theaterleerkracht, de VDAB consulent, de OCMW medewerker, de hulpverlener … 

hebben allemaal hun idee over welke keuzes of handelingen goed zijn voor de kinderen en 

jongeren waarmee ze werken. Zelden stellen ze zich de vraag wat het kind of de jongere 

zelf goed vindt, rekening houdend met zijn context. 

 

Maatschappelijke kwetsbaarheid aanpakken betekent het maatschappelijk aanbod beter 

afstemmen op de noden en de behoeften van de meest kwetsbare groepen.  

In het jeugdwerk betekent dit dat maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zelf 

moeten kunnen aangeven wat goed voor hen is. Dit betekent echter niet dat je uit het 

niets de vraag kunt stellen ‘wat is goed voor jou?’. Je moet eerst een vertrouwensrelatie 

opbouwen door leuke dingen te doen, kinderen en jongeren inzicht geven in hun eigen 

situatie, hun eigen rol daarin en de rol van maatschappelijke instellingen en structuren … 

Je moet tijd nemen om met kinderen hun zelfinzicht en maatschappelijk inzicht te 

verhogen en kinderen hun mening te laten vormen. Dit proces heet ‘emancipatie’. Dit 

versterkt hun maatschappelijke positie.  

                                            
2 Deze indeling is gebaseerd op het onderscheid dat de socioloog Pierre Bourdieu maakte tussen 

cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal. 
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Jeugdverenigingen kunnen inzetten op twee aanwezige sterktes in het jeugdwerk: 

identiteitsvorming en succeservaringen opdoen.  

 

De speelpleinwerking: teruggrijpen naar de basis 

Deelnemen aan een speelpleinwerking is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Er wordt 

door de organisatie niet doorlopend stilgestaan bij zogenaamde evidenties. Dat zorgt er 

voor dat er geschreven en ongeschreven verwachtingen zijn zoals 

- Financiën: je moet de dagprijs kunnen betalen. Uitstappen, extra drankjes, soep 

en warm eten, de voor- en naopvang  moet men soms bijbetalen … 

- Dagindeling: je moet het startuur strikt respecteren, alle kinderen moeten 

opgehaald worden om 18 u … 

- Praktisch: je moet een medische fiche invullen (met kleefbriefje), je moet 

boterhammen meegeven, je moet je kind uitschrijven op het einde van de dag … 

- Bereikbaarheid: je moet zelfstandig op het speelplein geraken, ook al ligt dat soms 

ver uit de buurt … 

- Communicatie: je moet de website lezen om het programma te kennen, je moet 

het papiertje meenemen van het (hoofdanimator)bureau voor belangrijke 

aankondigingen … 

- Taal: de kinderen moeten Nederlands spreken, we verwachten ‘proper’ taalgebruik 

… 

- Regels: iedereen moet de regels uit het ‘huishoudelijk reglement’ kennen , 

kinderen die zich niet aan de regels houden worden ‘geschorst’ … 

- Vertrouwen: je moet je kind toevertrouwen aan wildvreemde, vaak jonge 

vrijwilligers. Elke week start er een nieuwe begeleidersploeg …  

 

We geven geen waardeoordeel over deze vanzelfsprekendheden. Ze zijn op elke werking 

anders. Vaak is er een goede reden voor hun bestaan. Het loont de moeite om ze van tijd 

tot tijd opnieuw onder de loep te leggen. Zo word je bewust van welke verwachtingen het 

speelplein heeft ten aanzien van kinderen en hun ouders. Het is niet gemakkelijk om het 

vanzelfsprekende te benoemen (want het is nu eenmaal evident). Speelpleinwerkingen 

moeten zichzelf durven uitdagen om erover in debat te gaan in de begeleidingsploeg, met 

een aantal kinderen en hun ouders, met andere organisaties in je buurt …  

Er zijn drie verschillende strategieën om hier mee om te gaan. Deze zijn gelijktijdig toe te 

passen: 

- Verwachtingen verduidelijken en motiveren.  

Bvb: we zeggen aan ouders dat we verwachten dat kinderen speelkledij dragen en we 

leggen uit waarom. We zeggen aan ouders dat kinderen geen speelgoed, snoepgoed, gsm … 

mogen meebrengen en motiveren deze keuze. 

- Verwachtingen in vraag stellen (en zo nodig overboord gooien).  

Bvb: we voorzien een inloopuur zodat kinderen kunnen invallen. We wisselen periodes van 

spelen in vaste groepen af met een open speelaanbod, zodat kinderen die het moeilijk 

hebben om volgens de regels te spelen af en toe vrijuit kunnen spelen. 
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- Verwachtingen flexibel hanteren (wanneer deze moeilijk haalbaar zijn). 

Bvb: we zorgen voor een prijsverlaging voor gezinnen met een laag inkomen. Het startuur 

wordt niet zo strikt toegepast voor mensen die van verder komen. We communiceren met 

ouders ook in een andere taal dan het Nederlands.  

 

Uit het leven gegrepen: inschrijvingen op Speelplein X worden vereenvoudigd door de 

dagprijs niet langer cash te betalen. De totaalfactuur wordt na de vakantieperiode 

opgestuurd. Het gemeentebestuur wil een standaardprocedure invoeren als gezinnen deze 

factuur niet tijdig betalen. Na twee waarschuwingen zou de gerechtsdeurwaarder 

onmiddellijk ingezet worden. De jeugddienstmedewerker heeft een heel goed contact met 

de gezinnen: hij weet dat het bij een aantal gezinnen niet om onwil gaat en dat het 

achterstallige bedrag meestal niet in verhouding staat met het inzetten van een 

gerechtsdeurwaarder. Hij kon zijn bestuur ervan overtuigen dat ze geen angst moesten 

hebben voor het ‘besmettingseffect’. Het is niet zo dat ‘niemand zijn factuur nog zou 

betalen’ als dit bekend raakt. Mensen lopen er immers niet mee te koop als ze niet kunnen 

betalen. Deze jeugddienstmedewerker heeft dankzij zijn vertrouwen in de gezinnen en 

zijn inzet kwetsingen kunnen voorkomen. De gerechtsdeurwaarder wordt niet ingezet bij 

achterstallige betaling. De jeugddienst zal de mensen persoonlijk benaderen. En de 

gemeente? Die spaart veel administratieve en juridische kosten uit.  

     

De troeven van het speelpleinwerk 

Speelpleinwerk is een laagdrempelige jeugdwerkvorm. Volgende aspecten dragen daaraan 

bij: 

1. De opvangfunctie: speelpleinwerk heeft voor werkende ouders een onmiddellijke 

meerwaarde. Het is voor veel ouders een logische en gemakkelijke vorm van 

vakantieopvang. Omdat het speelpleinwerk niet alleen inspeelt op een vraag naar een 

bepaald aanbod maar ook direct inspeelt op een behoefte, is de motivatie groter om 

bepaalde drempels te overwinnen. De speelfunctie komt daardoor niet in het gedrang.  

2. De vakantieperiode: speelplein = vakantie! Kinderen op het speelplein zijn in 

vakantiestemming. Daar maken we dankbaar gebruik van. Bovendien kan het speelplein 

een onvergetelijke vakantie-ervaring bieden aan kinderen die niet op reis kunnen gaan.  

3. De lage prijs: een uur spelen op een speelplein in Vlaanderen kost 0,46 euro, de 

gemiddelde speelpleindag kost 3,28 euro (volgens de vijfjaarlijkse speelpleinenquête 

2005). De meeste speelpleinwerkingen passen een gedifferentieerde prijzenpolitiek 

toe: er zijn kortingssystemen naargelang het gezinsinkomen, het aantal kinderen … 

Systemen met een minimum aan administratieve rompslomp die niet stigmatiseren 

genieten de voorkeur. 

4. De nabijheid: buurtgerichte initiatieven zijn herkenbaar en makkelijk toegankelijk. 

Bovendien stelt het je beter in staat om de ouders en de buurt te betrekken. Een 

speelplein leent er zich toe om naar de directe buurt een uitstraling te hebben. Dat 

maakt dat de meeste speelpleinwerkingen vaak ‘dichtbij’ zijn. Dit is een vaak miskende 

eigenschap van speelpleinwerk. Toch is het een belangrijk criterium voor 

speelpleinwerkingen. Waar de speelpleinwerking rekruteert vanuit een brede omgeving, 

merk je bijvoorbeeld vaak initiatieven op die daaraan tegemoet komen. 

Speelpleinwerkingen ontdubbelen zich naar verschillende locaties of leggen busvervoer 

in. In grotere gemeenten of steden ontstaan mobiele speelpleinwerkingen die naar 
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verschillende wijken gaan om ‘ter plekke’ te spelen. Mobiel speelpleinwerk kan slagen 

als er voldoende ruimte is voor relatieopbouw tussen de begeleiders, de kinderen en 

hun ouders en als het aanbod geen bedreiging vormt voor het ongeorganiseerd spelen 

van de aanwezige kinderen op de pleinen. 

5. Het open karakter: speelpleinwerk is open jeugdwerk. Dat wil zeggen dat je geen lid 

moet zijn van een speelplein om er aan te kunnen deelnemen. In het algemeen kan je 

zonder lidgeld (geld dat bovenop de deelnameprijs gevraagd wordt) meedoen. Er zijn 

geen uniformvereisten. Sporadisch worden er wel speelplein T-shirts gemaakt, maar die 

zijn niet verplicht te dragen. Het is belangrijk dat kinderen en hun ouders het gevoel 

hebben dat ze vrij binnen en buiten mogen lopen. 

6. Het contact met gemeentelijke diensten: het merendeel van de speelpleinwerkingen 

wordt gemeentelijk georganiseerd. Ze hebben van hieruit contacten met andere 

gemeentelijke diensten zoals de sportdienst, de welzijnsdienst, het OCMW, de 

integratiedienst. 

7. Game en Play: Game zijn traditioneel afgebakende spelletjes met regels. Play is een 

opener vorm van spelen waarbij er geen doel is, er is een open einde. De meeste 

speelpleinwerkingen bieden een mix tussen Game en Play en zorgen zo voor een 

gevarieerd speelaanbod waarbinnen iedereen zijn gading kan vinden.  

8. Spelen is bijleren of ‘de pedagogische functie van het speelpleinwerk’3  

In het spelen zijn er enorm veel mogelijkheden om te leren. Jeugdwerkers zijn goed in 

het creëren van een omgeving voor kinderen en jongeren die zelf hun leerdoelen 

bepalen. Bv: een materiaal voorzien, knutseltechnieken tonen, een bouwspeelplein, 

buitenruimte, een lokaal … Animeren gaat een stap verder. Het betekent dat 

begeleiders proberen om kinderen en jongeren ertoe te bewegen om in een 

speelsituatie leerkansen te benutten. Een animator zal: 

a. proberen het spelen te verbeteren of te verruimen.  

Bvb: kinderen dansen tijdens vrije momenten. De animatoren organiseren een 

danssessie zodat ze technieken leren en feedback krijgen. 

b. kinderen in contact brengen met nieuwe uitdagingen en interesses.  

Bvb: kinderen zijn niet gewoon om boekjes te lezen, de animatoren introduceren 

een verteluurtje en een open bibliotheek in de speelwinkel. 

c. zelfstandige activiteiten stimuleren door het aanbieden van impulsen.  

Bvb: tieners een fotoreportage laten maken van hun speelpleinweek, samen met 

jongeren acties opzetten om geld of andere dingen in te zamelen, 

inspraakmomenten organiseren, verantwoordelijkheid nemen voor lokalen en 

materialen 

 

Uitdagingen voor het speelpleinwerk 

Het speelpleinwerk heeft een aantal knelpunten of zwaktes. We moeten die durven 

benoemen. Niet elk speelplein moet met al deze aandachtpunten aan de slag. We leggen de 

verschillende uitdagingen uit volgens de verschillende pijlers van het 

SpeelpleinBasisschema (als bijlage). 

 

                                            
3 Vrij naar Giesecke, H., 1989 
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Speelmogelijkheden 

Uitdaging: spelen vanuit impulsen 

Sommige kinderen zijn de volledige vakantieperiode op het speelplein aanwezig. Dat maakt 

dat het aanbod voldoende gevarieerd moet zijn en uitdagend moet blijven. Een volledige 

vakantieperiode vullen met uitgewerkte spelen is moeilijk: voor begeleiders om niet in 

herhaling te vallen, voor kinderen om telkens dezelfde spanningsboog te volgen in een 

activiteit. Het spelen vanuit impulsen kan hier een oplossing bieden. Een speelimpuls kan 

twee dingen zijn: een prikkel en een voorstel. Speelimpulsen als prikkel in een speelsituatie 

komen uit vier hoeken: materiaal, terrein, andere kinderen en begeleiders. Het is de 

uitdaging om alle mogelijkheden te benutten en ze ook een speelimpuls te laten zijn. Een 

speelimpuls is een voorstel wanneer het dient als begin van een spel of een bestaand spel 

versterkt. 

Uitdaging: spelen op maat van meisjes én jongens  

Bij oudere groepen gaan jongens en meisjes andere interesses ontwikkelen. Soms sluiten 

activiteiten meer aan bij de interesse van of jongens of meisjes. De uitdaging is om binnen 

een bepaalde activiteit genoeg impulsen te verwerken waar elke groep iets aan heeft. 

Uit het leven gegrepen: De groep krijgt de opdracht om het middageten zelf klaar te 

maken vanuit het niets. Na kort overleg vertrekken er drie groepen. De jongens stuiven de 

straat op om geld in te zamelen door kunstjes op te voeren voor toevallige voorbijgangers. 

Daarmee zullen ze  brood en kaas te kopen. Een andere, gemengde groep, gaat 

buurtbewoners overtuigen om hun croque-monsieur-machine uit te lenen aan het 

speelplein. Een derde groep meisjes gaat munt plukken uit de tuin waarmee ze een eigen 

ice-tea kunnen brouwen.”  

 

Uitdaging: sport is niet voor iedereen tof  

Sporten wordt te snel afgedaan als de enige interesse van jongens. Het is niet genoeg om 

alleen sport aan te bieden op een speelplein. Het stelt een drempel in voor niet-sportief 

ingestelde kinderen. Sommige groepen jongens zullen aandringen om veel te ‘sjotten’. Dat 

kan leuk zijn voor hen, maar voetbal is niet voor iedereen leuk. Oplossing: kinderen 

aanmoedigen om iets nieuws te doen. We kunnen meisjes betrekken in het voetballen door 

extra regels (met grotere bal, vastgebonden aan elkaar, meerdere ballen) of fantasie 

(cheerleaders, radio-omroep, verslaggeving) in te brengen. Of leg hen uit waarom we niet 

altijd kunnen voetballen.  

 

Uitdaging: interactie is belangrijker dan het aanbod 

Animatoren bereiden activiteiten voor en de kinderen nemen deel aan die voorbereide 

activiteiten. Soms is dat de enige verwachting ten aanzien van animatoren waardoor de 

activiteit een doel op zich wordt. Animatoren zijn er als het spel begint en zijn weer weg 

als het spel gedaan is (om materiaal weg te bergen, om op te ruimen, om voor te 

bereiden).  Het gevolg hiervan is dat er weinig geïnvesteerd wordt in de relatie met de 

kinderen. Zeker in het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren is het 

van belang om een ‘babbelcultuur’ te hebben. Om af en toe neer te zitten en met elkaar te 

praten. Dat moet niet altijd serieus zijn, maar dat geeft openingen voor als het serieus 

wordt. Het is ook een valkuil om dit alleen maar tijdens de ‘pauzes’ te doen. Er moet 

tijdens de voorbereiding rekening gehouden worden om tijdens het spelen momenten van 

interactie in te bouwen.  Aandacht voor elk individu betekent ruimte geven aan kinderen 

en jongeren om zich thuis te voelen op het speelplein. 
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Speelpleinploeg 

Uitdaging: conflicten begrijpen 

Animatoren ervaren conflicten negatief. Verbaal of fysiek geweld zien animatoren als een 

bedreiging. Ze betrekken het conflict vaak op hun persoon. Een conflict is een belangrijk 

leermoment voor de betrokken kinderen en de begeleiders. Door het conflict achteraf met 

kinderen te bespreken verhoogt hun inzicht in sociale normen en verhoudingen. Ze leren 

zich in te leven in de kijk van iemand anders, ze leren gaandeweg hun emoties onder 

controle te krijgen, ze leren te spreken in plaats van te slaan. Ieder kind heeft recht op 

kansen om het goed te maken. Na een conflict is het belangrijk dat de animator zegt: ‘zand 

erover, we beginnen opnieuw met een schone lei.’ 

 

Uitdaging: ervaring in huis houden 

Animatoren hebben een grote verantwoordelijkheid. Speelpleinbegeleiders zijn vaak jonger 

dan animatoren in andere jeugdwerkvormen. Ze hebben nood aan begeleiding, coaching, 

vorming en ervaringsuitwisseling. Animatoren moeten weten waar ze mee bezig zijn. 

Animatoren met ervaring hebben daarom een belangrijke rol te vervullen in een ploeg.  

 

 

Uitdaging: regels toepassen volgens de context 

Iedere animator kent het belang van consequent zijn: bij vergelijkbare situaties moet je 

hetzelfde reageren. Dit schept duidelijkheid en veiligheid. Een kind moet de reacties van 

volwassenen kunnen inschatten. Als die volwassene telkens anders reageert (soms krijg ik 

straf, soms niet) ontstaat verwarring bij het kind. Maar dit betekent niet dat er altijd een 

strikte stijl nodig is. Naast consequent zijn is flexibiliteit van belang. We raden aan om te 

allen tijde rekening te houden met de context.   

- Waarom heeft een kind zich zo gedragen? 

- Heeft het kind het moeilijk thuis, op school …? 

- Heeft het kind nood aan positieve bekrachtiging? 

- Wat betekent dit gedrag voor mij? Wat betekent het voor het kind? 

- Betekent de sanctie die ik toepas een oplossing voor de situatie, ook voor het kind? 

- Lost een straf iets op of versterkt het een conflict? 

Het evenwicht tussen consequent en flexibel zijn is moeilijk op papier. Maar vaak legt een 

gesprek de verschillende standpunten bloot. Zorg dat de regels en afspraken duidelijk zijn, 

dus stel ze samen op met de kinderen. Leg uit waarom overtredingen (op bepaalde 

momenten) niet kunnen. 
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Uitdaging: nood aan vertrouwensfiguren  

Maatschappelijk kwetsbare kinderen gaan minder snel nieuwe sociale banden aan. Het is 

daarom essentieel dat de animatoren vanuit een positieve, warme, oprecht geïnteresseerde 

begeleiderhouding vertrouwensbanden smeden met de kinderen. Kinderen hebben nood aan 

herkenbaarheid. Op veel werkingen is de begeleidingsploeg elke week anders. Het is een 

uitdaging om begeleiders te vinden die voor een langere periode kunnen meedraaien.  

 

Uitdaging: animatoren hebben een ander referentiekader 

De meeste animatoren komen uit de middenklasse. Ze wonen in wijken die vaak homogeen 

zijn samengesteld en op school zien ze weinig socio-economische diversiteit. De 

confrontatie met maatschappelijk kwetsbare kinderen is voor hen soms nieuw en 

schokkend. Het is belangrijk om animatoren bewust te laten worden van hun 

referentiekader en de mogelijkheid te bieden om te reflecteren over andere kaders.  

 

Uitdaging: maatschappelijk kwetsbare jongeren begeleiden als animator 

Weinig maatschappelijk kwetsbare jongeren worden animator. Ze kennen geen andere 

animatoren, hun vrienden zijn met totaal andere dingen bezig, ze hebben zelf andere 

interesses, ze voelen zich minderwaardig, ze kennen het speelpleinwerk niet … Als deze 

jongeren animator worden, krijgen ze directe feedback. Omgaan met negatieve feedback is 

voor veel maatschappelijk kwetsbare jongeren echt niet gemakkelijk. Ze krijgen zo vaak te 

horen dat ze ‘niet goed bezig zijn’, wat resulteert in een negatief zelfbeeld. Het is nodig 

om speelpleinbegeleiders hierop voor te bereiden en hen te leren omgaan met deze 

spanning. In sommige gevallen is de feedback ook echt negatief: ze gedragen zich als 

babysitters of oppassers, ze spelen niet mee, het zijn geen ‘echte’ animatoren, ze willen 

zich niet verkleden, ze zijn onbetrouwbaar, ze komen niet op tijd … Jongeren die weten 

wat maatschappelijke kwetsbaarheid is kunnen een meerwaarde betekenen als animator op 

het speelplein als er voldaan is aan een aantal voorwaarden: 

- ze moeten gecoacht worden door een vertrouwensfiguur 

- hun sterktes moeten ook benoemd worden 

- er is een veilige sfeer in de animatorenploeg 

- er moet ruimte zijn zodat ze kunnen leren 

- ze moeten niet alles kunnen wat een ander kan 

- men moet ervoor waken dat ze niet gepest worden 

 

Organisatorische onderbouw 

Uitdaging: taalbarrières voor kinderen en ouders  

Sommige werkingen kennen een meertalige speelsituatie waarbij verschillende talen 

(Nederlands, Frans, Arabisch …) naast elkaar gebruikt worden. Een andere barrière is een 

bepaald gebruik van het Nederlands dat te moeilijk of abstract kan zijn in sommige milieus. 

Probeer communicatie altijd zo eenvoudig en eenduidig mogelijk te maken, zeker met 

betrekking tot basisinformatie (speciale activiteiten of uitstappen) en verwachtingen 

(kleren, materiaal, uren …). 

Uitdaging: gemeentelijke inbedding 

De inbedding van een speelpleinwerking in een gemeentelijke jeugddienst bevat kansen, 

zoals professionele ondersteuning, maar ook bedreigingen. Om maatschappelijk kwetsbare 
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kinderen te bereiken moeten soms beleidskeuzes gemaakt worden. Als de gemeentelijke 

overheid deze keuzes niet wil maken, staat dat vaak de toegankelijkheid in de weg.  

 

Uitdaging: een gedragen diversiteitbeleid 

Is iedereen met het diversiteitvraagstuk bezig of wordt het gemoed gesust door het thema 

te delegeren naar één medewerker of een werkgroep? Binnen het speelpleinwerk is het 

vaak een opdracht om rond diversiteit een draagvlak te creëren bij de hele ploeg. Iedereen 

zou ermee bezig moeten zijn als je een duurzaam effect wenst. 

 

Uitdaging: aansluiting vinden bij de leefwereld van kinderen en jongeren 

Een speelpleinwerking werkt overwegend aanbodgericht (“dit is het aanbod, daar worden 

geen toegevingen voor gedaan”). Maar soms is het nodig om de bril van kinderen en ouders 

zelf op te zetten om te kijken naar de realiteit waarin zij leven. Zo kan er ook 

behoeftegericht gewerkt worden (“we staan dicht bij de jongeren en hebben een duidelijke 

meerwaarde voor hen”). Het speelpleinwerk heeft de unieke kans om op hun behoeften in 

te spelen omwille van de grote flexibiliteit, enerzijds in het aangeboden spel en anderzijds 

in de gebruikte werkvorm (speelsysteem, mobiele werking, grabbelpas, speelstraat, 

animatie). 

 

Externe relaties 

Uitdaging: een positief imago  

Soms heeft het speelplein een uitstraling die niet overeenkomt met de realiteit. 

Speelpleinen krijgen soms een slechte naam omdat ze veel lawaai maken, omdat er veel 

“onopgevoede” kinderen zijn, omdat het voor “marginalen” is. Naar buiten komen als 

speelplein, zichtbaar zijn in de omgeving, is een belangrijke hefboom om vooroordelen te 

ontkrachten. Zorg er wel voor dat het speelplein positief naar buiten komt en de 

vooroordelen niet bevestigt. Dat kan tevens een knaller van een wervingsactie zijn voor 

deelnemers én begeleiders. 

 

Uitdaging: direct contact met de ouders 

Ouders van maatschappelijk kwetsbare kinderen kennen het speelpleinaanbod niet altijd. 

Hier geldt soms “onbekend maakt onbemind”, zeker wanneer ouders het speelplein in hun 

eigen jeugd als negatief ervaren hebben. Een duidelijk aanbod uithangen wordt soms 

afgedaan als niet belangrijk want “men weet toch wat we doen”. Dat is een 

veronderstelling. Probeer ouders te betrekken bij de organisatie van het speelplein. Spreek 

met de vader of moeder die hun kinderen naar het speelplein brengen of komen ophalen. 

Ouders moeten de werking ook leren kennen. Zoek niet enkel contact met ouders indien er 

problemen zijn met het kind, probeer ook positieve zaken te bespreken. 
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Uitdaging: samenwerking opzoeken  

Niet alle speelpleinen hebben contact met andere organisaties in de buurt of uit het 

werkveld. Nochtans is samenwerking tussen organisaties een goed middel in functie van de 

dienstverlening aan de doelgroepen. Diversiteit is een complex thema en er bestaan vele 

manieren om er mee om te gaan. Samenwerken is dus een aangewezen strategie om bij te 

leren. Probeer diversiteit niet alleen aan te pakken of een aanpak uit te vinden. Expertise 

is er genoeg, de uitdaging is ze te vinden. 

 

 

Conclusie: Een waarschuwing en een aanmoediging 

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben net als andere groepen recht op 

een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij hun interesses en behoeften. De lokale overheid is 

verantwoordelijk om een gediversifieerd aanbod voor verschillende groepen kinderen en 

jongeren in de gemeente te voorzien. Dat betekent niet dat iedere jeugdwerking of 

speelpleinwerking in die gemeente zelf alle kinderen en jongeren moet bereiken. Dat is 

vaak niet wenselijk en haalbaar.  

Maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen een heel leuke en leerrijke vrije tijd beleven 

op het speelplein. Als het speelplein ervoor kiest om een maatschappelijke kwetsbare 

doelgroep aan te spreken, dan moet men rekening houden met alle aspecten hiervan. 

Basisvoorwaarde  hiervoor is een enthousiaste ploeg vrijwilligers (bijgestaan door 

professionelen) die resoluut kiezen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. Eens die 

voorwaarde voldaan is kan elke speelpleinwerking een omgeving zijn waar kinderen op hun 

manier plezier maken, zowel individueel als in groep. Het speelpleinwerk heeft een aantal 

troeven in handen om een succeservaring te worden voor kinderen (en hun ouders), het is 

de kwestie om ze ook uit te spelen en op tafel te leggen.  

Hoe gaat het verhaal verder? Bij het werken aan de toegankelijkheid van jouw 

speelpleinwerking is het mogelijk om bovenstaand lijstje erbij te nemen om te checken of 

de beschreven troeven ook effectief troeven zijn van jouw werking. Daarnaast kan je eens 

nadenken over jullie antwoorden op de uitdagingen van werken met maatschappelijke 

kwetsbare kinderen en jongeren.  
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 Taalspeler – meertaligheid op het speelplein 
 
 
 

't Is aan ik, 't is aan ik!" 
"Hé, da's nie waar, da's getricheerd!" 
"Wie speelt er vals?" 

 
 

Taalspeler – taalstimulering in de vrije tijd 

 
Elk kind heeft het recht om te spelen: waar, wanneer en met wie hij wil. En juist daarom 
stellen wij het spelen en het welbevinden van het kind centraal. Wanneer animatoren met 
kinderen praten en communiceren zal het welbevinden en de betrokkenheid op de pleinen 
verhoogd worden. 
 
Op veel speelpleinwerkingen speelt een mengelmoes van kinderen samen: kinderen van 
verschillende leeftijden, uit allerlei culturen, sociale achtergronden, kinderen met andere 
hobby’s, kinderen met het Frans, Berbers, Turks, Engels, Arabisch, Chinees, Spaans, … of 
het Nederlands als thuistaal. Voor dit groeiend aantal meertalige kinderen is het 
Nederlands vaak enkel een schooltaal, zelden een speeltaal.  Hierdoor komt het spelen 
soms in het gedrang. Nederlandstalige vrijetijdsinitiatieven worden zich meer en meer 
bewust van dit probleem en willen hun steentje bijdrage tot taalstimulering van deze 
kinderen en tot het vergroten van de een positieve attitude tov het Nederlands en andere 
talen.  
 
Om hieraan te werken is het project ‘Taalspeler’ in het leven geroepen. Taalspeler werkt 
aan een verdieping van inzichten en communicatieve vaardigheden, met betrekking tot het 
stimuleren van interactie, in een meertalige context. Taalspeler ondersteunt animatoren 
en coördinatoren van het speelplein: informatie geven over taalverwerving en 
taalstimulering. Samen zoeken we naar antwoorden op de vragen: Hoe kan je meer 
interactie in je activiteiten steken? Hoe ga je om met meertaligheid? Op deze manier 
trachten we de competenties in functie van taalverwerving  te verhogen bij mensen die 
betrokken zijn bij vrijetijdsinitiatieven.  
 
Interactie in een speelse en meertalige context 
 
Kinderen zijn nieuwsgierige wereldverkenners. Ze leren taal omdat ze al snel ontdekken 
dat je met taal veel kan bereiken: vragen om eten, zeggen waar je pijn hebt, vragen om 
mee te spelen… Kinderen leren taal - net zoals ze kennis opdoen, sociale vaardigheden 
leren… - door in interactie te treden met de wereld. Taal leer je dus zeker niet alleen in 
taallessen, of het nu je eerste, tweede, derde… taal is. 
 
Een stukje van die boeiende wereld zijn de speelpleinen waar kinderen volop kunnen 
ravotten, samen een spel spelen, op tocht gaan, sporten… Hierbij zijn er talrijke 
mogelijkheden om als animator de kinderen te stimuleren: gesprekjes over vanalles en nog 
wat, overleg-momenten, spelinstructies, ingaan op impulsen van de kinderen… 
 
We stellen interactie voorop wanneer we werken aan taalstimulatie. Doordat de kinderen 
de kans krijgen om met elkaar en met de begeleider in interactie te treden, zal er plaats 
en tijd gecreëerd worden om op een informele manier te communiceren met elkaar.  
 
Meertaligheid stimuleren: Nederlands niet als enige taal 
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Het is belangrijk dat bij deze taalstimulering Nederlands niet als dé enige (verplichte) taal 
wordt opgevoerd, maar als een mogelijke taal, zodat de kinderen zich ook kunnen 
amuseren in de taal die voor hen het gemakkelijkst is. Bij een intense interactie die ruimte 
laat voor het gebruik van meerdere talen kan de eigen taal van de kinderen op een 
spontane manier aan bod komen. Dit houdt de stimulering van het Nederlands niet tegen. 
De animatoren treden in het Nederlands in interactie met de kinderen en bieden leuke 
activiteiten aan  waarin het Nederlands als voertaal een duidelijke rol krijgt en zodoende 
gestimuleerd wordt. De meertalige context draagt bij tot een positiever gevoel tegenover 
meertaligheid in het algemeen en tegenover het Nederlands in het bijzonder.  Zo ben je op 
een positieve manier bezig met taalstimulering. 
 
Bovenal staat dus het spelen en het welbevinden van het kind centraal. Wanneer 
animatoren met kinderen praten en communiceren zal het welbevinden en de 
betrokkenheid op de pleinen verhoogd worden. We wensen af te stappen van de instructies-
gevende animator.  
 
Communicatie is prioritair ten opzichte van taal. 
 
 
 FAQ’s 
Vragen bij interactie 
Hoe ga je om met kleuters die geen Nederlands begrijpen? 
Zorg er in de eerste plaats voor dat het kind zich thuis/veilig voelt en dat het betrokken is 
bij de activiteiten.  
Gebruik veel visueel materiaal terwijl je dingen uitlegt, vraagt, vertelt...  
beeld zelf zo veel mogelijk uit wat je doet of laat andere kinderen het voordoen  
gebruik echte voorwerpen of speelgoedvoorwerpen  
gebruik afbeeldingen of pictogrammen van activiteiten/materiaal/dagschema  
gebruik foto's of prenten waarmee kinderen kunnen aangeven dat ze naar het toilet 
moeten, honger, dorst of pijn hebben  
Het is belangrijk om het Nederlands niet als dé (verplichte) taal op te voeren, maar als een 
taal. Kinderen moeten zich kunnen amuseren in de taal die voor hen het gemakkelijkst ligt. 
Verbied kinderen dus nooit hun moedertaal te spreken. 
Het niet voldoende beheersen van een (opgelegde) taal kan immers een drempel zijn om in 
interactie te treden met elkaar en met de (spel)wereld. Met andere woorden als je het 
Nederlands verplicht, creëer je mogelijk (extra) spreekdrempels voor sommige kinderen. 
Wel kan je een ander kind dat dezelfde taal spreekt laten vertalen. Of je kan ook zelf een 
aantal woorden uit hun taal leren (hiermee toon je respect voor de taal van het kind 
waardoor het zich wat meer thuis kan voelen).  
Respecteer de 'stille periode' van het kind: een kind leert eerst luisteren, dan spreken. Geef 
het daarom de tijd om te spreken, forceer niets maar stimuleer het spreken wel:  
eerst stel je vragen waarbij je geen gesproken antwoord verwacht, maar waarbij het kind 
iets kan aanwijzen/halen/nadoen;  
daarna kan je overgaan van gesloten naar meer open vragen waarbij de talige inbreng van 
het kind steeds groter wordt.  
Observeer waar het kind mee speelt, wat het tekent... Zo leer je het kennen en kan je 
inspelen op zijn/haar behoeften en interesses. Je kan hierover ook met de ouders praten.  
Doe activiteiten met concrete materialen of bewegingsactiviteiten. Kies eenvoudige 
prentenboeken met duidelijke prenten zodat het kind gemakkelijk het verhaal kan volgen 
en taal kan oppikken.  
 
Wat doe je als een kleuter iets komt vertellen en je begrijpt er niets van?  
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Doe aan 'betekenisonderhandeling'. Dit wil zeggen dat je zoveel mogelijk je best doet om 
toch te begrijpen wat de kleuter bedoelt: door vragen te stellen (Bedoel je dit?), de kleuter 
iets te laten voordoen of aanwijzen, zelf iets aan te wijzen of uit te beelden.  
Als er een andere gemeenschappelijke taal is kan je het kind vragen om het in die taal uit 
te leggen of een ander kind vragen iets te vertalen.  
 
Er zijn kinderen die spontaan veel vertellen, anderen zijn verlegen. Hoe ga je hiermee 
om?  
Sommige kinderen moet je afremmen (niet afstoten) en leren dat andere kinderen ook aan 
de beurt moeten kunnen komen. Andere kinderen moet je extra stimuleren.  
Observeer het kind en probeer zijn interesses te ontdekken. Doe samen dingen, bied zelf 
rijke, natuurlijke en begrijpelijke taal aan.  
Forceer het kind niet om te praten, maar stimuleer het op allerlei manieren: samen spelen, 
vragen stellen, gesprekjes aanknopen... 
 
Hoe kan je het gebruik van het Nederlands stimuleren binnen (vrij) spel?  
Speel/knutsel/babbel mee en geef impulsen (gespreksimpulsen, spelimpulsen). Ga hierbij 
in op de interesses van de kinderen, maar bied ook nieuwe ideeën, spelen en materiaal 
aan. Probeer je wel niet te veel te op te dringen, en maak van het spreken van het 
Nederlands geen verplichting.  
Bv. 
Maak een boeken- en/of luisterhoek. Maak een poppenkasthoek 
Speel op het speelplein Nederlandstalige muziek (naast muziek in andere talen). 
Poppenkast 
 
Waarom taalstimulatie via interactie? 
Communiceren houdt meer in dan enkel praten en het kennen van de taal. Taal leer je niet 
alleen in schoolse context. Je verwerft ze vooral door te spelen, te horen, te praten, … met 
anderen. Taal verwerf je in de eerste plaats door deze te gebruiken. Net als baby’s verwerf 
je een andere taal het snelst door deze te horen en na verloop van tijd ook te gebruiken.   
 
Vragen over speelse context 
 
Waarom kunnen vrijetijdsinitiatieven ook aan taalstimulering doen?  
Voor een groeiend aantal anderstalige kinderen op de speelpleinen is het Nederlands vaak 
enkel een schooltaal, en zelden een speeltaal. In de vrijetijdsbesteding kan de 
'knuffelwaarde' van het Nederlands verhoogd worden. 
Kinderen zijn actieve wereldverkenners. Ze leren taal omdat ze al snel ontdekken dat je 
met taal veel kan bereiken: vragen om eten, om mee te spelen, zeggen waar je pijn hebt...  
Een stukje van die boeiende wereld zijn de vrijetijdsactiviteiten waar kinderen volop 
kunnen ravotten, een spel spelen, op tocht gaan, sporten... Hierbij zijn er talrijke 
momenten waarbij taal aan bod komt: spelinstructies en opdrachten, overlegmomenten, 
gesprekjes over vanalles en nog wat... 
Als animator kan je die momenten uitbuiten, niet alleen om het taalgebruik van de 
kinderen te stimuleren, maar ook (vooral) om de betrokkenheid van de kinderen bij de 
activiteit te vergroten: door een goede speluitleg te geven, open te staan voor de inbreng 
van kinderen, in te gaan op gespreksimpulsen, zelf gespreks-, denk- en creatieve impulsen 
te geven. 
Kortom, centraal staat dat het kind zich kan uitleven in het spel. Daarom is het belangrijk 
dat het Nederlands niet als dé taal wordt opgevoerd, maar als een taal. Kinderen moeten 
zich kunnen amuseren in de taal die voor hen het gemakkelijkst ligt. Het niet (voldoende) 
kunnen spreken van een (opgelegde) taal mag geen drempel zijn voor het kind om in 
interactie te treden met andere kinderen, met zijn/haar begeleiders, met de wereld van 
het spel. 



 

43 
 

De taalvrijheid van het kind houdt de stimulering van het Nederlands niet tegen. Als 
animatoren bewust in het Nederlands in interactie treden met de kinderen en leuke 
activiteiten aanbieden, wordt het Nederlands als voertaal gestimuleerd en leren de 
kinderen het Nederlands kennen als een leuke speeltaal (tgo. een moet-taal). 
 
"Naschoolse activiteiten mogen niet te schools zijn": Wat is 'te schools'?  
'Schools' wordt hier gebruikt in de zin van traditionele of klassieke taallesjes, waarbij de 
leerkracht dirigeert en de (actieve) inbreng van de kinderen gering is. In deze lesjes 
worden bijv. woordenschatoefeningen gemaakt los van een context, waarbij ook 
woordenschatkennis en niet het bevorderen van de taalvaardigheid het doel is. 
 
Daarom is het belangrijk om je als vrijetijdsinitiatief eerst de vraag te stellen of je niet een 
deel van de rol van de school aan het overnemen of aannemen bent (door lesjes in - 
schoolse - taalvaardigheid aan te bieden) en steeds voor ogen te houden dat tijdens je 
activiteiten:  
ontspanning en spelplezier op de eerste plaats blijven staan (en niet taal leren);  
de kinderen dit ook zo ervaren.  
 
Kan je schriftelijke taal gebruiken tijdens de activiteiten?  
Je kan op verschillende manieren schriftelijke taal gebruiken: opdrachtenkaartjes, 
recepten, (prenten)boeken, geheimschrift, zelf een verhaal schrijven, een liedje maken... 
Schriftelijke taal kan (vooral bij oudere kinderen) een hulpmiddel zijn om (nieuwe) taal te 
verwerven: als je woorden ziet staan of opschrijft word je er wat langer mee 
geconfronteerd, soms zijn ze een herhaling van of ondersteunen ze gesproken taal... 
Let er wel op dat het gebruik van geschreven taal motiverend en functioneel is. Het 
opschrijven mag geen doel op zich worden zoals bij een dictee, maar het moet een nuttig 
deel uitmaken van de activiteit (bijv. een boodschappenlijstje). 
Ga bij taal die de kinderen produceren vooral in op het communicatieve (wat ze willen 
vertellen) en niet op spelfouten. 
 
Welke spelen zijn taalstimulerend?  
Klassieke taalspelletjes zijn niet noodzakelijk meer taalstimulerend dan andere spelen. 
Soms zijn ze voor minder taalvaardige kinderen zelfs eerder demotiverend. 
Activiteiten waarin kinderen kunnen kiezen wat ze spelen, waarin ze met elkaar praten, 
waarin er ruimte is voor overleg en inbreng  en alle spelen die de kinderen leuk vinden en 
waarbij ze praten (over vanalles en nog wat)... zijn taalstimulerend. Voorbeelden van 
taalstimulerende activiteiten kan je terugvinden in de uitgave “DNA praat met het kind”.  
 
Vragen over meertalige context 
 
Wat doe je als een kind een andere taal praat? Mag je zelf Frans praten met een kind?  
Het is belangrijk om het Nederlands niet als dé (verplichte) taal op te voeren, maar als een 
taal. Kinderen moeten zich kunnen amuseren in de taal die voor hen het gemakkelijkst ligt. 
Het niet voldoende beheersen van een (opgelegde) taal kan immers een drempel zijn om in 
interactie te treden met elkaar en met de (spel)wereld. Met andere woorden als je het 
Nederlands verplicht, creëer je mogelijk (extra) spreekdrempels voor sommige kinderen. 
Als een kind in een andere taal iets zegt, reageer dan (in het Nederlands) op wat het kind 
je wil vertellen. De kans bestaat dat het kind spontaan ook overschakelt op het Nederlands. 
Als je negatief of afkeurend reageert op de taal die het kind gebruikt, riskeer je dat het 
kind je niets meer wil komen vertellen (omdat je toch niet geïnteresseerd bent in wat het 
wil vertellen).  
Een voorbeeld:  
Een kind zegt "Je veux couper". 
Dan kan een animator antwoorden: "Wat zou je graag knippen?" 
Het kind antwoordt: "Een groot bal". 
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Hierop kan de animator reageren met: "Ah, wel jij mag uit dit rood papier een grote bal 
knippen."  
In deze interactie wordt het gebruik van het Nederlands gestimuleerd op een niet 
bedreigende manier, doordat de animator bewust en consequent Nederlands spreekt.  
 
 
Straf je kinderen die een andere taal spreken? 
Wij zijn ervan overtuigd dat straffen, kinderen weigeren of kinderen verbieden een andere 
taal te spreken niet zal leiden tot taalstimulatie. Wanneer er represailles worden genomen 
zal het kind het Nederlands alleen maar gaan associëren met negatieve gevoelens.  
 
Laat kinderen hun andere taal praten maar reageer op hen door Nederlands te praten en 
stimuleer hen hierin. Geef de kinderen een positief gevoel over het Nederlands en laat hen 
de meerwaarde hiervan zien. Laat kinderen voor elkaar vertalen. Maak de speeltaal 
Nederlands. 
 
Nederlands stimuleren niet door andere talen te verbieden.  
 
Wijs de eigen taal niet af. Als je de kinderen niet verplicht Nederlands te praten maar ze 
stimuleert, zal dat een positiever effect hebben. 
 
 
Mogen kinderen onder elkaar een andere taal  praten? 
Een vraag die veel gesteld wordt op het speelplein. En des te vaker hoor je nog animatoren 
op kinderen reageren met ‘hier wordt er Nederlands’ gepraat. 
 
Voor ons staat het spelen en het wel bevinden van het kind centraal. Ook komt 
communicatie voor taal. Wanneer twee kinderen binnen een tof avontuurlijk spel eens een 
aantal woorden in een andere taal met elkaar wisselen, zien wij dit niet als een probleem. 
Wel mag het geen barrière worden om met andere kinderen te gaan communiceren.  
 
Wat met taalfouten en meertaligheid? 
Wijs een kind niet op zijn fouten. Verbeter ze niet, laat een kind het juiste woord niet 
herhalen, maar ga in op wat het kind je wil vertellen. Je kan wel het juiste woord of de 
juiste vorm op een natuurlijke manier aanbieden in het gesprek. 
 
   ‘Ze zijn aan het filmeren!!’  

reactie: ‘Waar zijn ze aan het filmen?’ 
 
Is het nodig dat je met een bepaald aantal Nederlandstalige kinderen in een groep zit 
om het niveau van je groep (Nederlands) hoog te houden?  
Uit onderzoek is gebleken dat een minimum van 30% Nederlandstalige kinderen in een 
groep eigenlijk ideaal is. Hoe meer Nederlandstalige kinderen er in een groep zitten, hoe 
meer die taal logischerwijs (spontaan) aan bod komt. 
Dit wil echter niet zeggen dat in groepen waar geen 30% Nederlandstalige kinderen zitten 
het niveau van het Nederlands noodzakelijk kwalitatief minder goed is of dat kinderen in 
zulke groepen minder goed Nederlands zullen leren. 
Het is logisch dat als je veel taal (op jouw niveau) aangeboden krijgt en die taal kwalitatief 
is, je meer kan opsteken. Maar het is niet noodzakelijk zo dat als je meer met de taal bezig 
bent, dat je ze beter leert. Er zijn ook nog andere factoren die meespelen: zich veilig 
voelen, motivatie, kwaliteit van het taalaanbod... 
De kinderen in jullie vrijetijdsinitiatief moeten dus niet op zoveel mogelijk momenten 
Nederlands praten om de taal zo goed mogelijk te leren, wel blijft het belangrijk dat er 
tijdens de activiteiten voldoende rijke interactie is. 
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Visietekst speelpleinwerk en opvang 
(Laatste versie 2009, zie ook visietekst plaats van het speelpleinwerk na de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018) 
 
1. Speelpleinwerk en kinderopvang, een situatieschets anno 2009 
 
Speelpleinwerk en kinderopvang zijn lokale initiatieven waar gespeeld en opgevangen 
wordt. Laat ons eerlijk zijn: ze doen in se hetzelfde, de basis is hetzelfde. Dat is soms 
moeilijk toegeven voor beide partijen. Het speelpleinwerk wordt niet graag geassocieerd 
met opvang en omgekeerd ook niet. Speelpleinwerk is jeugdwerk en wil boven alles de 
kinderen een fijne vakantie bieden. Dit principe is mooi meegenomen voor ouders die 
noodgedwongen opvang zoeken voor hun kinderen in lange vakantieperiodes. Daarom kan 
het speelpleinwerk niet om de realiteit heen dat ze twee functies vervult: een speelfunctie 
én een opvangfunctie. Ondanks een gelijke basis is het gevaarlijk om ze zomaar op dezelfde 
manier te benaderen. Zowel speelpleinwerk als kinderopvang hebben hun specifieke 
werkwijze. Daarom willen we in deze nota proberen om een duidelijk beeld te schetsen 
over hoe ze zich tot elkaar verhouden. 
 
Het speelpleinwerk anno 2009 staat voor de uitdaging jeugdwerk te blijven: voor en door 
jeugd en op vrijwillige basis. Het speelpleinwerk moet het spelen voorop blijven stellen. 
Speelpleinwerk is één van de meest geprofessionaliseerde jeugdwerkvormen en daarin 
schuilt een gevaar. Meer beroepskrachten betekent in praktijk vaak meer organisatie, 
formalisering, een stuk vertechnisering zelfs: een sterkere controle dus (Van Gils, 2002). 
Daar ontstaat een spanningsveld met het vrijwilligerswerk: ongedwongen sfeer, eigen 
invulling kunnen geven, echte participatie en dergelijke. 
 
De kinderopvang anno 2009 staat voor de uitdaging om in meer opvang te voorzien. De 
maatschappelijke vraag naar kinderopvang groeit. Het Lokaal Overleg Kinderopvang krijgt 
een steeds grotere en belangrijke rol. Niet alleen om het lokale aanbod te coördineren en 
af te stemmen maar ook om andere partners rond de tafel te krijgen: het verenigingsleven, 
particulier jeugdwerk, de gemeentelijke diensten cultuur, sport en jeugd. De soms wat 
beperkte kijk van platweg meer opvang te organiseren is volgens ons niet gezond. Deze 
vraag moet voorop staan: waar zijn de kinderen het meest mee gebaat?  
 
Kinderopvang kent verschillende realiteiten, zoals bijvoorbeeld het opvangen van de 
kinderen voor en na de school en het opvangen van kinderen in vakantieperiodes. 
Uitspraken die we doen in deze nota hebben betrekking op het gezamenlijke werkingsveld: 
de vakantieperiode. We hebben het even niet over de kinderdagverblijven voor niet-
schoolrijpe kinderen, deze doelgroep delen het speelpleinwerk en de opvangsector niet. 
Net zoals ‘de kinderopvang’ niet bestaat, bestaat ook ‘het speelplein’ niet. Het beeld dat 
we van beide initiatieven ophangen in deze tekst verdient in de realiteit heel wat nuance. 
Toch is er een staalkaart te maken, een beeld waaraan de gemiddelde werking voldoet of 
waarnaar de koepels streven. Ondanks mogelijke kanttekeningen voor lokale spelers zouden 
de krijtlijnen wel herkenbaar moeten zijn. 
 
 

2. Visie op kinderen, raakvlakken en tegenstellingen 

 
Op de website van Kind&Gezin vinden we de basisprincipes van omgang met kinderen in de 
opvang. Deze houden in: 
 

1. Respect hebben voor de eigenheid van elk kind 
2. Stimuleren 
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3. Zelfstandigheid bevorderen 
4. Zorgen voor geborgenheid 
5. Structuur en regels aanbieden 

 

De VDS wil het speelpleinwerk ondersteunen vanuit zijn onderliggende visie op kinderen die 
steunt op drie pijlers: 
 

1. Respect hebben voor de eigenheid van elk kind 
2. Vrijheid bieden door een prikkelend en gevarieerd aanbod van impulsen 
3. Belang hechten aan het intens spelen van elk kind 

 

Zoals je kan zien liggen de twee visies met betrekking tot de omgang met kinderen niet zo 
ver uit elkaar. Sommige punten uit de visie zijn zelfs letterlijk hetzelfde: respect hebben 
voor de eigenheid van elk kind. Met een ander raakvlak, stimuleren, doelen we op 
hetzelfde principe: namelijk een omgeving bieden die prikkels geeft, die voorziet in 
speelaanleiding, die veel speelkansen biedt. Het derde raakvlak betreft de zelfstandigheid 
die makkelijk te linken is aan het intens spelen van elk kind. Want de drang om zelf iets te 
kunnen en op ontdekking te gaan, is eigen aan ieder kind. Daarvoor gebruiken kinderen het 
intens spelen: spelen waar de betrokkenheid groot is vanuit een persoonlijke motivatie.  
 
Waar de visie van de VDS stopt, gaat de visie van Kind en Gezin nog even verder. Zij 
hechten veel belang aan geborgenheid, structuur en regels. En hierin ligt een duidelijk 
verschil. Terwijl bij kinderopvang een geborgen, veilige sfeer moet terug te vinden zijn, 
willen we bij speelpleinwerkingen net het avontuurlijke stimuleren. Het één sluit het 
andere uiteraard niet uit maar er ligt een subtiel verschil in. Terwijl geborgenheid, 
structuur en regels een doel op zich zijn in de kinderopvang, zijn deze in het 
speelpleinwerk een middel om de drie andere, gemeenschappelijke, elementen te 
bereiken. Op een speelplein is er ook structuur en zijn er regels. En geborgenheid wordt 
gecreëerd door het warme contact met animatoren. Het ene gaat er al wat verder in dan 
het andere en daar zijn speelpleinen dus zeker niet over één kam te scheren. Een goeie 
kinderopvang hoeft niet veel te verschillen van een speelpleinwerking, ook al leggen ze een 
nadruk op het huiselijke. Het opnemen van deze items in hun visie getuigt van het belang 
dat ze hechten aan de aanwezigheid van deze kenmerken.  
Speelpleinwerk wil iets nieuws bieden aan kinderen, iets avontuurlijks. Kinderopvang wil 
iets vertrouwelijks bieden, iets geborgen en huiselijk. Maar evengoed vertrekt een 
speelplein daarbij vanuit de situatie een veilige plaats te zijn voor kinderen, niet alleen 
fysiek (vandaar structuur en regels) maar ook psychisch (vandaar structuur en 
geborgenheid). Maar ‘veilig’ is niet hetzelfde als ‘risicoloos’. Veiligheid gaat voor de VDS 
over leren omgaan met risico’s en niet het vermijden en verwijderen van elk risico. 
 
Binnen het speelpleinwerk bestaat het cliché dat kinderopvang er is om de ouders tevreden 
te stellen en speelpleinwerkingen om kinderen tevreden te stellen. Er zit een grond van 
waarheid in, zonder dat we hiermee het omgekeerde uitsluiten: kinderen die graag naar de 
opvang gaan en ouders die blij zijn met de gang van zaken op het speelplein. Volgens de 
VDS is het belangrijk dat speelinitiatieven steeds vertrekken vanuit de bril van kinderen. Dit 
is naar ons aanvoelen een aandachtspunt voor de kinderopvangsector maar evengoed voor 
een groot deel speelpleinwerkingen! Wanneer dit uitgangspunt ondergeschikt wordt aan 
andere belangen, dan komt de eigenheid van speelinitiatieven in het gedrang. 
 
3. Speelpleinwerk en kinderopvang gelijken op elkaar 
 
Speelpleinwerkingen en kinderopvang hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. 
We sommen de belangrijkste op: 
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- doelpubliek: kinderen 

- spelen = spelen 

- werkwijze: beide initiatieven denken na over hoe (kwalitatief) de activiteiten 
aangeboden worden. 

- beide initiatieven geven veel vrijheid aan kinderen in de manier waarop ze hun 
vrije tijd invullen 

- sociale troef: ze brengen kinderen in contact met anderen, iets waar ze in het 
gezin of in de buurt niet altijd gelegenheid toe hebben (kleinere gezinnen, minder 
buitenspelen op straat …) (Meire, 2009) 

- leeftijdsgemengde interacties tussen kinderen (Meire, 2009) 

 

Speelpleinwerk en kinderopvang hebben gemeenschappelijk dat ze minder geclaimd worden 
voor grote pedagogische doeleinden. Er moeten geen welomschreven doelen gehaald 
worden zoals in het conservatorium of de voetbalclub en er zijn geen ideologische doelen 
zoals in de jeugdbeweging. Beide sectoren ondervinden weerstand van de beschermende 
omgang met kinderen en de roep om een zinvolle vrijetijdsbesteding. Beide sectoren 
hebben hierin een gemeenschappelijke opdracht (Van Gils, 2002). Speelpleinwerk en 
kinderopvang kunnen beide optreden als een vrijplaats van het spelen: kinderen zelf laten 
invullen hoe er gespeeld wordt. Daarmee bieden ze een tegengewicht voor het idee dat 
spelen an sich geen zinvolle tijdsinvulling is. De uitdaging om dit concept te verdedigen 
naar de buitenwereld maakt speelpleinwerkingen en buitenschoolse kinderopvang (BKO) 
partners. Ze moeten daarin leren niet enkel praktisch-organisatorisch maar ook inhoudelijk 
sterk te staan. En daarvoor kunnen ze beroep doen op elkaar.  
 
4. Speelpleinwerk en kinderopvang verschillen van elkaar 
 
In onze inleiding stelden we dat de basis van speelpleinwerk en kinderopvang hetzelfde is. 
Maar eenzelfde basis wil nog niet zeggen dat de kern hetzelfde is. Kinderopvang vertrekt 
vanuit een nood aan opvang en vult deze tijd zo leuk mogelijk in. Opvang stemt het 
praktisch-organisatorische daar op af. Het speelplein vertrekt van de speelfunctie en stelt 
alles in het werk om het spelen zo veel mogelijk kansen te geven. Het is in die mate 
bepalend dat de verdere organisatie van beide initiatieven anders verloopt:  
 

Speelpleinwerk Kinderopvang 

Speelpleinwerk is jeugdwerk.  
(Gemeentelijk = dienst jeugd) 

Kinderopvang is welzijnswerk.  
(Gemeentelijk = dienst welzijn) 

Speelpleinwerk is een open vakantie-
initiatief (iedereen kan komen aankloppen) 

Kinderopvang is een gesloten vakantie-
initiatief     (je moet “een plaats” hebben) 

Speelpleinwerk vertrekt vanuit 
vrijwilligerswerk    (en wordt vaak 
professioneel ondersteund) 

Kinderopvang vertrekt vanuit een 
professioneel beroepskader. 

Er bestaan geen vereisten om zich 
speelplein te mogen noemen 

Er is een decretale normering waaraan elk 
erkend opvanginitiatief moet voldoen. 

Relatie met vakantie Relatie met school (voor en na) 

Meer speelimpulsen vanuit begeleiders en 
buiteninfrastructuur 

Meer speelimpulsen vanuit materiaal en 
binneninfrastructuur 

Avontuurlijkheid meer benadrukt Geborgenheid meer benadrukt 

Begeleiders vaak jong en vrijwillig. Goeie 
mix van vrouwelijke en mannelijke 
begeleiders. 

Begeleiders vaak iets ouder en betaald. 
Groot overwicht van vrouwen. 

Kinderen blijven meestal hele dag, er is een 
gekend start- en stopuur in functie van het 
“programma”. 

Er is meer komen en gaan, gebonden aan de 
werkuren van de ouders . 
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Ouders voelen het verschil zeer goed aan. Hun perceptie van de kwaliteit van de 
begeleiding is doorslaggevend in de voorkeur tussen beide initiatieven. Het is echter te 
gemakkelijk om te zeggen dat alle ouders de begeleiding van professionelen/volwassenen 
verkiezen. Soms sluit de stijl van speelpleinanimatoren beter aan bij de opvoedingstijl 
thuis. Maar waar de opvangsector het vertrouwen krijgt, moet het jeugdwerk vertrouwen 
verdienen. 
 
In een onderzoek naar kinderen en hun beleving van tijdsordening op het speelplein en in 
de buitenschoolse kinderopvang kwamen een aantal interessante vaststellingen naar boven. 
In de kinderopvang wordt expliciet plaats voorzien voor rustige bezigheden (zetels, lighoek, 
keuken is een rustige plek, veel tafeltjes). De minder centrale plaats van ‘spelen’ in de 
opvang, vergeleken met het speelplein, spreekt vanzelf. Kinderopvang is van nature opvang 
voor alle kinderen die er komen, terwijl dat op het speelplein maar voor een deel van de 
kinderen zo is. Het speelplein heeft wel degelijk vaak een opvangfunctie, maar kiest in 
haar werking resoluut voor het voorop stellen van ‘spelen’ (Meire, 2009). Dit impliceert dat 
naar het speelplein gaan vaak een positieve keuze is: de kinderen willen gaan. Maar het 
heeft ook een effect op de ‘must’ om te spelen, om geanimeerd te worden. Dat wordt soms 
op een manier begrepen die het speelpleinwerk een druk oplegt (van jeugdconsulenten of 
ouders) om de kinderen vooral te ‘animeren’ en dus begeleide, georganiseerde activiteiten 
aan te bieden. In de kinderopvang is deze druk er duidelijk niet (Meire, 2009).  
 
Er bestaat echter een gevaar van “geforceerd” spelen op een speelpleinwerking. De nood 
op een speelplein om te animeren, om kinderen op elke moment een impuls te geven, is 
aanwezig. Daardoor ontstaat een paradox die in het zelfde onderzoek als volgt verwoord 
wordt: het speelpleinwerk promoot veel meer het kwaliteitsvol spelen dan de 
kinderopvang, en legt daarbij nadruk op de waarde van het eigen spel van kinderen. Maar 
het geobserveerde aandeel ‘vrij spel’ en fantasiespel is veel groter in de kinderopvang 
(Meire, 2009). De vrijheid, waarvan sprake, wordt door kinderen sterk geapprecieerd. Het 
ongedwongen spelen krijgt binnen het speelpleinwerk nog niet de aandacht die het 
verdient. Dit zou zich enerzijds moeten vertalen in het specifiek organiseren van een 
speelaanbod, anderzijds in een begeleiderhouding die nog meer uitgaat van meespelen en 
impulsen geven dan een georganiseerd spel aan de man te brengen of te “verkopen”. De 
sterke punten van het speelpleinwerk mogen zeker meer benadrukt worden.. 
 
Maar ook de kinderopvang botst op de grenzen van zijn kracht. Veel vrij spel in de 
kinderopvang blijft steken in “vrij spel” zoals de VDS het niet promoot: de kinderen laten 
doen en als begeleider vooral afwezig blijven. … Naast meer regels is er ook sturend, 
corrigerend gedrag van de begeleidsters, dat veeleer pedagogische motieven lijkt te 
hebben: ‘juist’ spelen wordt aangemoedigd, andere vormen van spel worden niet zo 
geapprecieerd, zoals wild spel of spelen zoals niet is bedoeld door de fabrikant van het 
speelgoed (Meire,2009).  
 
5. Speelpleinwerkingen en kinderopvang werken met elkaar 
 
Ondanks de verschillen vinden kinderopvang en speelpleinwerkingen elkaar. De volgende 
initiatieven bewijzen dat. Deze voorbeelden uit het werkveld ontstaan vanuit een vraag om 
samen te werken. Deze vraag kan vanuit beide richtingen komen. 
 

Onderstaande voorbeelden uit het werkveld zijn kritisch te bekijken. Ze zijn niet 
noodzakelijk aan te raden voor elk speelplein. Deze voorbeelden wil de VDS niet 
promoten an sich maar eerder aanhalen als mogelijkheden, vanuit een bepaalde nood 
aan ondersteuning. Een samenwerking moet niet, maar kan wel. Stel je daarbij steeds 
volgende vragen: 

1. Lossen we problemen op in plaats van er te creëren? 
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2. Is onze eigen werking erbij gebaat? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? 
3. Zijn de kinderen erbij gebaat? 

 

- Een halve of een hele dag speelpleinwerking: er bestaan speelpleinen die zowel een 
halve dag als een hele dag werking hebben. De druk vanuit ouders en politiek op 
een speelpleinwerking kan groot worden om een hele dag speelpleinwerking te 
organiseren. De bezorgdheid van de speelpleinen is de kwaliteit van het spelen. 
Kinderopvang kan aangesproken worden om kinderen een dagdeel op te vangen 
waarna ze kunnen doorstromen naar de speelpleinwerking. 

- Speelpleinwerking van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat: een speelpleinwerking 
draait, net als een BKO, soms lange dagen. De kinderen kunnen voor en na het 
speelplein naar de BKO. Daarbinnen zijn er nog verschillende mogelijkheden: BKO-
begeleiders komen de opvang op het speelplein doen of kinderen trekken na het 
speelplein naar de opvanglocatie. Het gevaar van deze maatregel bestaat er in dat 
animatoren louter gezien worden als instrumenten om mee te spelen en niet als 
jongeren waaraan je je kan binden. De meer vrijblijvende momenten voor en na 
het speelaanbod hebben ook hun waarde, zoals kennismaking of een babbeltje 
doen. Zorg ervoor dat de interactie tussen kinderen en begeleiders optimaal blijft. 

- De doelgroep splitsen: het is misschien een optie om af te spreken de BKO voor te 
behouden voor kinderen tot vier jaar. Oudere kinderen sluiten dan aan bij het 
speelplein. Een voordeel van een doelgroep delen is dat je het aanbod gerichter 
kan uitwerken en kan investeren in specifieker materiaal. Opgelet dat de 
“inkomprijs” van een speelpleindag dan niet de hoogte in moet. Het houdt ook wat 
gevaren in omtrent cultuurverschillen. Kleuters kunnen evengoed op het speelplein 
terecht, hun ontdekkingsdrang is groot en wil bevredigd worden. 

- Overleggen over vakantiespreiding oftewel, ‘wie is wanneer open?’ Zeker als je niet 
beiden de ganse zomer werking hebt is dit zinvol. Op die manier hebben kinderen 
immers de grootste kans dat ze ergens kunnen gaan spelen. Het lijkt ons niet zinvol 
om zomaar de vakantie op te delen: maand 1 speelplein, maand 2 opvang. Maar dat 
hangt in vele gevallen af van de afspraken met de eigenaar van de locatie: scholen, 
lokalen van de jeugdbeweging. Het bouwverlof is ook soms een onderwerp van 
discussie. 

- Speelmateriaal en speelgoed uitwisselen, ruilen, delen. 

- Gezamenlijke locatie: het delen van de infrastructuur en het materiaal kan een 
win-win zijn (mits goeie afspraken ;-). 

- Gezamenlijke promotie: door het volledige vrijetijdsaanbod voor kinderen in één 
brochure op te nemen kan je heel wat kosten besparen. (Dit is evengoed geldend 
voor sport- en cultuurdiensten.) Hierin moet je dan wel duidelijk de verschillen 
kenbaar maken en opletten dat niet alles onder de noemer ‘opvang’ gecatalogeerd 
wordt. 

- Gezamenlijke uitstappen of duurdere activiteiten organiseren.  

- Gezamenlijk het vervoer naar de locatie, een ophaalregeling, organiseren.  

- Gezamenlijk vrijwilligers aantrekken/ dezelfde begeleiders gebruiken:  Begeleiders 
van de kinderopvang kunnen met een goeie taakafspraak bij de animatorenploeg 
aansluiten. Vrijwilligers kunnen ook doorstromen naar de kinderopvang. Check 
vooraf zeker de verwachtingen van de vrijwilligers en betrokken beroepskrachten. 

- Gezamenlijke vorming opzetten voor vrijwilligers (én professionele begeleiders) om 
de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren of zelfs naar elkaar toe te laten 
groeien. 

- Opzetten van een centraal loket waar ouders terecht kunnen voor informatie en 
inschrijving. De jeugddienst is daarvoor een ideale locatie.  

- Samen overleggen over de opvangvraag in je gemeente in het lokaal overleg 
kinderopvang. 
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6. Uitdagingen voor de (toekomstige) partners 
 
In de komende jaren zijn er een aantal uitdagingen te formuleren voor het partnerschap 
tussen kinderopvang en speelpleinwerk. Deze zijn van toepassing op beide methodieken: 
1. De publieke opinie het verschil tonen tussen speelpleinwerk en kinderopvang. Wanneer 

beide methodieken een duidelijk profiel hebben, dan is de keuze tussen beide eerlijker 
en strookt de realiteit beter met de verwachtingen die bestaan van het initiatief. 

2. Afstemming vinden door lokaal contact te zoeken: op deze manier zet je de beide 
werkingen tegenover mekaar en kan je leren van elkaars sterkte punten. Er is een 
bepaalde openheid nodig om elkaars sterke punten te waarderen. Er moet gezocht 
worden naar leemtes in het aanbod, zodat deze opgenomen kunnen worden door een 
van beide partners of door een eventueel samenwerkingsverband. 

3. Elk zijn eigenheid bewaren: sommige kinderen worden eerder door het een, dan door 

het andere aangesproken. De eigenheid is cruciaal en moet blijven. Daarom moeten 

lokale actoren een visie ontwikkelen over hun rol als speelinitiatief en uitdragen. 

Speelpleinwerkingen kunnen daarvoor beroep doen op hun koepel: de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk vzw. Het mag een uitnodiging zijn naar de andere sector om hetzelfde 

te doen.  

7. Conclusie 
In deze nota zit informatie om zelf af te wegen of en tot waar samenwerken met 
opvanginitiatieven mogelijk en wenselijk is. Deze tekst is een handleiding om zich daar 
zelf een idee rond te vormen. Hij kan houvast bieden voor wie met een dergelijke 
ontwikkeling geconfronteerd wordt. Beide sectoren hebben een gelijkaardig aanbod. 
Het brengt niemand verder om de ene sector tegen de andere sector uit te spelen. We 
moeten zoeken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt. Speelpleinwerk en 
kinderopvang doen in se hetzelfde: spelen én opvangen. Ze kunnen elkaar versterken.  Door 
van elkaar te leren en samen te werken kunnen beide methodieken naar elkaar toe groeien: 
niet alleen praktisch-organisatorisch maar ook inhoudelijk. Beide initiatieven worden steeds 
meer tot de gemeentelijke dienstverlening gerekend, maar ze zijn niet over dezelfde kam 
te scheren! Daarmee bedoelen we dat ze beleidsmatig niet dezelfde aanpak nodig hebben, 
maar een aanpak op maat vereisen. Wat bij de ene werkt, werkt niet automatisch bij de 
andere: bijvoorbeeld een gelijkschakeling van de deelnameprijzen, werken met zelfde 
normen, zelfde openingsperiodes en tijden verwachten, top down beslissingstructuur en 
dergelijke. 
 
Het speelpleinwerk heeft een plaats in de opvangproblematiek. Dat betekent niet dat 
speelpleinwerk de oplossing is voor de vraag naar opvang. Speelpleinwerk doet dat zonder 
(voorlopig) zijn eigenheid te verliezen. Maar het is een blijvend aandachtspunt: wordt het 
speelplein georganiseerd om bij te dragen tot de opvangproblematiek of wordt het 
georganiseerd om bij te dragen tot het plezier van kinderen in de vakantie? Ons antwoord is 
gekend.  
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Animatoren 
(Laatste versie 2015) 
 
Deze visietekst gaat over animatoren op het speelplein.  
 
Een animator4 op het speelplein is een jongere die speelkansen voor kinderen creëert, 
samen met andere animatoren in een team. We zien de ‘animator’-rol als basis, waar de 
andere taken uit voortvloeien. Bij uitbreiding is deze tekst dus ook van toepassing op de 
rest van de speelpleinploeg, die werkt aan de randvoorwaarden van een speelpleinwerking.  
 
Afbakening 
Speelpleinwerk is jeugdwerk. Jeugdwerk is “groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis 
van niet-commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, in de 
sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene 
en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis en 
georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of provinciale 
openbare besturen.”5 
 
Het jeugdwerk, en dus ook het speelpleinwerk, is per definitie afgebakend in leeftijd.  
Op vlak van animatoren, in een begeleidersrol ten opzichte van kinderen, zien we een 
ondergrens en een (vagere) bovengrens.  
 
De ondergrens om volwaardig animator te zijn ligt op 15 jaar6. Dat is de leeftijd die 
afgebakend is door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk als de minimumleeftijd om 
vrijwilliger te zijn én ook de leeftijd waarop jongeren een animatorcursus kunnen volgen.  
 
Een bovengrens opleggen voor de rol van animator op het speelplein doen we niet. Volgens 
de definitie van jeugdwerk wordt speelpleinwerk voor OF door kinderen en jongeren 
georganiseerd. Deze definitie legt geen bovengrens op om in het jeugdwerk te staan, 
zolang kinderen de doelgroep zijn. 
 
De VDS gaat een stapje verder dan de definitie van jeugdwerk en vindt dat speelpleinwerk 
voor kinderen en zoveel mogelijk door jongeren georganiseerd moet worden. Met andere 
woorden: de VDS vindt het wenselijk dat de meerderheid van de animatoren op het 
speelplein jongeren zijn.7  
 
Taken en basishouding van een animator 
Takenpakket: wat een animator allemaal doet 

                                            
4 We verkiezen het woord animator, wegens de link met het attest en de etymologische betekenis (‘ergens leven 

in blazen, energie aan geven’), boven andere woorden, maar de invulling in de praktijk zelf is vanzelfsprekend 

belangrijker dan de naamgeving. 

5 Zie definitie jeugdwerk, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, Afdeling Jeugd 

6 Ondanks deze ondergrens zien we in de praktijk dat heel wat tieners voor de leeftijd van 15 jaar ingezet worden 

als ‘hulpanimator’. De voorwaarden die we hiervoor vanuit de VDS vooropstellen, zijn te lezen in DNA 3 ‘tieners op 

het speelplein’ 

7 Als we dezelfde redenering doortrekken richting cursussen animator ligt daar wel een bovengrens op 30 jaar om 

deel te nemen, om zo de ‘voor OF door jongeren’ te kunnen garanderen.  
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Een animator neemt een heleboel taken op en doet dat in een team met andere 
animatoren. Deze taken hebben betrekking op de werking met kinderen, de mede-
animatoren (speelpleinploeg) en de praktische organisatie van de werking.  

- Tijdens de speelpleindagDe kerntaak van een animator tijdens een speelpleindag is  

Het creëren van speelkansen voor kinderen, in een team van andere animatoren 

Dit creëren van speelkansen is een heel breed begrip. Dit speelt zich af op een continuüm 
van ‘leiden’ tot ‘laten gebeuren’. Het gaat onder andere over: 
 

 

Speluitleg doen    Impulsen geven   Meespelen  met 

wat   Het spelen laten gebeuren en  

voor de groep   in activiteit of speelhoek kinderen opstarten 

 impulsen geven als het past 

Een animator kan op elk moment de geschikte speelhouding aannemen die bij het spel 
van de kinderen past: boven, tussen of naast de kinderen.  
Naast het aanbieden van speelkansen, voeren animatoren tijdens de speelpleindag nog een 
heleboel andere taken uit, die de speelkansen rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om conflictsituaties oplossen, babbelen met kinderen, animaties 
spelen, organiseren, verzamelmomenten… Met andere woorden: ‘Animatoren moeten wel 
duizend rollen opnemen’8  

- Voor en na de speelpleindag 

Voor en na de speelpleindag hebben de animatoren nog een heleboel andere taken. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over voorbereiden, decor bouwen, materiaal aankopen en 
klaarzetten, … Deze taken verschillen van werking tot werking, maar staan altijd ten 
dienste van de speelkansen voor kinderen.  

- Doorheen het werkjaar 

Speelpleinwerk stopt niet na de zomervakantie. Ongeveer de helft van de animatoren is ook 
doorheen het werkjaar met speelpleinwerk bezig9. Door deze jaarwerking kan een 
speelpleinploeg bouwen aan een sterker aanbod in de vakantie(s). 
De VDS is ervan overtuigd dat een stevige jaarwerking met animatoren leidt tot een 
kwalitatief speelpleinaanbod, zowel voor de kinderen als voor die animatoren zelf. 
Doorheen het jaar zijn animatoren bezig met visie en beleid maken, 
vertegenwoordigingswerk, voorbereiden van de zomer, coaching van andere animatoren… 
Deze jaarwerking biedt jongeren uitdaging en eigenaarschap, op die manier blijven ze 
betrokken bij de werking.  
 
Het takenpakket en de neventaken van een animator kunnen van werking tot werking 
verschillen. En ook binnen een werking maken animatoren hier hun eigen keuzes in. Maar: 
alles wat animatoren doen staat rechtstreeks of onrechtstreeks ten dienste van de 
kerntaak: het creëren van speelkansen voor kinderen.  
 
Wat een animator niet doet 
Er zijn grenzen aan het takenpakket van een animator. Een animator is geen hulpverlener, 
dokter, plaatsvervangende ouder, leerkracht of sociaal werker. Het takenpakket van de 

                                            
8 http://www.knack.be/nieuws/belgie/een-monument-voor-de-moni/article-opinion-583953.html illustreert met 

veel mooie woorden wat animatoren allemaal doen op het speelplein.  

9 Zie http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx  

http://www.knack.be/nieuws/belgie/een-monument-voor-de-moni/article-opinion-583953.html
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx
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animator en de verwachtingen naar animatoren toe moeten afgestemd zijn op wat de 
basistaak van een animator is: het creëren van speelkansen.  
 
Basishouding: hoe een animator zich gedraagt 

Om deze taken goed te vervullen heeft een animator een basishouding10 nodig. 
Deze basishouding bestaat uit volgende elementen:  

- Gelijkwaardigheid  

- Goesting 

Deze basishouding is nodig om de basistaak als animator goed te vervullen, namelijk, het 
creëren van speelkansen in een team. Deze houding is op elke speelpleinwerking een 
basishouding, los van wat de werking daarnaast nog van animatoren verwacht.  
Vanuit die basishouding neemt een animator verschillende rollen aan. Deze worden door de 
VDS omschreven als ‘dame, heer en zot’.11 

 De zot: spelen, spelen, spelen  

Spelen is het belangrijkste dat een animator doet. Want kinderen zijn er gek op. De 

zot kan kilo’s maffe activiteiten verzinnen en voorstellen. En ook uitgelaten 

meespelen en nieuwe impulsen lanceren. Een zot durft zichzelf belachelijk maken 

en brengt schwung in de activiteiten. Z’n enthousiasme werkt aanstekelijk en doet 

de vonk overslaan!  

 De dame: dikke maatjes met kinderen 

Het is heel fijn om een hechte band te hebben met kinderen. Een animator kan 
goed luisteren naar kinderen en geeft hen graag aandacht. De dame vindt het leuk 
om kinderen persoonlijk te leren kennen. Zo kun hij hen beter begrijpen. Een dame 
speelt geen rolletje maar blijft gewoon zichzelf. Hij laat de kinderen op de eerste 
plaats komen en houdt rekening met hun leeftijd.  

 De heer: streng maar rechtvaardig 

Regels zijn niet vies. De heer zorgt voor duidelijkheid door regels consequent vol te 

houden en blijft stevig in z’n schoenen staan. Kinderen kunnen de heer vertrouwen 

en het speelplein kan op hem rekenen. Maar kinderen blijven kinderen. De heer 

moet zichzelf ook kunnen relativeren. Het is geven en nemen, hij mag geen 

bullebak worden. 

Dit zijn begeleidersstijlen, waarbinnen iedereen een voorkeur heeft. Vanuit deze 
begeleidersstijlen kan een complementair team van animatoren samengesteld worden.  
Animator zijn betekent voor jongeren dat ze vanuit hun basishouding verder groeien in hun 
begeleidersstijl. Het volgende stuk gaat in op de ondersteuning die jongeren daarin krijgen. 
 
De animator in de ploeg - jeugdwerk 
Jongeren als doelgroep van het speelpleinwerk 
Het inzetten op een sterke begeleidersploeg, met ruimte voor inspraak en betrokkenheid, is 
een kerntaak van het speelpleinwerk. Het speelpleinwerk bestaat niet zonder sterke ploeg. 
Het gaat hier niet om een secundaire doelgroep die ‘ten dienste staat’ van de werking voor 
kinderen, maar om een volwaardige doelgroep op zich. Animatoren én kinderen zijn allebei 
doelgroepen van de werking en kunnen niet zonder elkaar bestaan 
Speelplein is jeugdwerk en werkt op die manier met jongeren. Jongeren krijgen kansen om 
zelf aan het speelplein te bouwen. Met vallen en opstaan, feedback, experimenteren en 

                                            
10 Zie visietekst “Begeleidersrollen van een animator”, VDS, 2018. 

11 We beschrijven de rollen van een animator in de ‘hij’-vorm, vanzelfsprekend bedoelen we ook de 

vrouwelijke animatoren 
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een goede ondersteuning wordt de betrokkenheid van jonge mensen op het speelplein 
gestimuleerd. 
 
Aan de slag met ‘goesting’ 
Animatoren kunnen op het speelplein een waaier aan engagementen opnemen. Alle 
facetten van het organiseren van speelkansen kunnen aan bod komen: activiteiten 
voorbereiden, impulsen geven, materiaal voorzien, terreininrichting, werken met 
inkleding… Net zoals voor kinderen is het speelpleinwerk ook voor jongeren een tijd waarin 
ze vakantie beleven. Op een speelpleinwerking worden jongeren idealiter zoveel mogelijk 
ingezet vanuit ‘goesting’ en hun eigen talenten.  
 
Zoeken naar de meerwaarde en de talenten van elke animator werkt. Zowel voor het 
speelplein als voor de jongeren zelf. Stel je de vraag: moet elke animator echt hetzelfde 
basispakket uitvoeren? Of gaan we aan de slag met goesting en talenten om voor iedereen 
een engagement op maat samen te stellen? 
 
Natuurlijk zijn er op het speelplein ook taken waar niemand echt ‘goesting’ in heeft. Daar 
willen we niet naast kijken. Door bij het zoeken naar taken te vertrekken vanuit goesting, 
raken de animatoren betrokken bij de werking en nemen ze de andere taken erbij. 
Vanuit het basispakket aan uitdagingen en competenties die op cursus en stage aan bod 
komen, zou het voor een animator daarna alle kanten uit moeten kunnen op het speelplein. 
Op die manier kom je in een sfeer terecht van mogelijkheden en stap je af van verplichte 
basispakketten en taken die iedereen moet doen.  
 
Vanuit goesting naar een sterke betrokkenheid 
Binnen de sfeer van goesting en jeugdwerk raken jongeren betrokken bij de werking. Een 
speelpleinwerking moet aan jongeren ruimte bieden om betrokken te raken door ze 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven.  
Betrokkenheid zit ‘m in kleine dingen: het gaat van zelf activiteiten en impulsen 
voorbereiden tot meedenken in de evaluatie en zelf nieuwe systemen uitdenken. Zorg voor 
genoeg kansen voor jongeren om mee te denken: zowel informeel als formeel in een 
stuurgroep of werkgroepen. Betrokkenheid van de ploeg komt niet van dag op dag: het is 
een proces waaraan gewerkt moet worden.  
Door het werken aan betrokkenheid, nemen jongeren de speelpleinwerking zelf in handen. 
Betrokken animatoren blijven langer en zijn een stuk meer tevreden over hun engagement, 
dat is alvast bewezen!12   
 
Besluit 
De VDS is ervan overtuigd dat jongeren zich meer betrokken voelen op een werking waar er 
zoveel mogelijk kans is om zelf keuzes maken in het takenpakket. Als jongeren mede-
eigenaar zijn van de werking, zorgt dit voor goesting en betrokkenheid. Hierdoor 
ontwikkelen ze zichzelf en leren ze stap voor stap verantwoordelijkheid opnemen.  
Het is vanzelfsprekend dat de basistaken en de basishouding daarbij steeds de kern zijn. 
Dat geldt voor alles wat animatoren doen. 
Het statuut van de animator – verloning of niet? 
Doorheen de geschiedenis van het speelpleinwerk is het niet altijd evident geweest om de 
jeugdwerkfilosofie te behouden. Wat begon als puur vrijwilligerswerk13 is doorheen de tijd 

                                            
12 Zie http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx 

13 In de wortels sluit het vrijwilligerswerk qua statuut wel het nauwste aan bij jeugdwerk. De definitie van 

vrijwilligerswerk maakt dat duidelijk:  
Vrijwilligerswerk is elke activiteit  
- die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht,  
- ten behoeve van  
  • één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx
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meer en meer geëvolueerd naar een waaier aan mogelijke statuten en verloningen. Dit 
wordt gestimuleerd door toenemende professionalisering, het hoger aantal gemeentelijke 
werkingen en de centrale rol van speelpleinwerk in het vrijetijdsaanbod. Hierdoor zijn er 
steeds meer (hoofd)animatoren die geen vrijwilliger meer zijn, maar een betaald statuut 
(jobstudent, tijdelijke tewerkstelling in de socio-economische sector of een ander) krijgen 
en dus een loon verdienen.  
 
Een statuut en een bijhorend hoger loon verandert de kern van de zaak, de jongeren zelf, 
niet. Bovendien is motivatie niet afhankelijk van verloning, zo bewijst het onderzoek 
speelpleinwerk.14 Speelpleinwerk is en blijft jeugdwerk en jongeren blijven ook gewoon 
jongeren die graag vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan. En net dit moet 
ondersteund worden. We zijn ervan overtuigd dat écht aan jeugdwerk doen op langere 
termijn véél meer geëngageerde en capabele jongeren bij de speelpleinwerking betrekt. 
Kans geven op doorgroeien, mensen eigenaarschap geven van de werking en op die manier 
goesting en betrokkenheid creëren, dat is waar het om gaat.  
Belangrijker dan allerlei mogelijkheden qua verloning, is dus wat je als speelpleinwerking 
met de jongeren doet. Jongeren als doelgroep van het speelpleinwerk zien betekent dat 
het speelplein met een jeugdwerkmentaliteit werkt. Nadenken over verloning komt dan pas 
op de tweede plaats. 
 
Dat wil niet zeggen dat animatoren op het speelplein geen geld mogen verdienen. Als deze 
jeugdwerkmentaliteit een stevig startpunt is, van waaruit coaching en ondersteuning 
ontwikkeld worden, wordt ook vaak nagedacht over incentives. Eén van de mogelijke 
incentives is een hogere vergoeding of zelfs een jobstudentenloon. Maar: zo’n hogere 
vergoeding mag de jeugdwerk-gerichte ondersteuning niet vervangen.  
We zien dat verloning een bedreiging kan vormen om echt met jongeren als doelgroep om 
te gaan: 

- Er komt meer regelgeving (afbakening qua uren op een dag, allemaal in één maand) 

- Nieuwe animatoren komen minder voor de sfeer maar wel voor het geld 

- Er worden automatisch hogere verwachtingen tegenover jongeren gesteld als ze 

meer betaald worden 

En dat terwijl ook jongeren met een jobstudentenloon gewoon jongeren blijven, die het 
best stevig ondersteund worden. Jeugdwerk blijft ook hier de kern van de zaak!  
Of anders gezegd: Verloning én hoge betrokkenheid van jongeren kunnen gecombineerd 
worden. Maar dat moet een bewuste beleidskeuze zijn als incentive. Een hoger loon mag 
geen ‘oplossing’ zijn voor een dalend aantal animatoren, om meer van hen gedaan te 
krijgen of omdat de personeelsdienst van de gemeente het wil. Alles begint met jeugdwerk 
én vrijwilligerswerk, waarbij verloning één van de incentives kan zijn.  
 

                                                                                                                             
  • van een groep of organisatie  
  • van de samenleving als geheel;  
- die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de 
activiteit verricht;  
- die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een 
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling. 

 

14 http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx
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Het besluit, én een uitnodiging:  
Speelpleinwerk is jeugdwerk, met en door jongeren. In een 
animatorenwerking worden de jeugdwerkprincipes best zo concreet 
mogelijk vertaald. Dat kan je ook zien in het speelpleinbasisschema, 
waarin alle elementen staan waar je over kan nadenken wanneer je 
visie maakt rond je speelpleinploeg.  
We dagen elke speelpleinwerking uit om deze tekst naar de realiteit 
van je eigen speelpleinwerking te vertalen. Durf kritisch te zijn en 
keuzes te maken, ook over de animatorenploeg. Een visie op 
animatorenwerking zorgt ervoor dat je als speelplein sterk staat en 
kan uitleggen waarom je  precies doet wat je doet.  
Werkvormen rond visie vind je in de DNA ‘hier staan we voor’ en op 
www.speelplein.net/VDSbibliotheek. En ook in de kant-en-klare 
vergadering die werd ontwikkeld, kan je twee werkvormen rond 
speelpleinploeg vinden (link) 
Je kan info vinden over specifieke animatoren-thema’s in de volgende 
VDS producten: 

- DNA’s:  

o DNA 5 ‘Niet voor het geld, wel voor de leute’, 

animatoren op het speelplein 

o DNA 21 ‘Blijven plakken’, loopbaanbegeleiding op het 

speelplein 

- Vorming op maat 

- Advies op maat rond elk item van de pijler ‘speelpleinploeg’ 

- www.speelplein.net/VDS-bib 

- …. 

 
 
 
 

  

 

http://www.speelplein.net/VDSbibliotheek
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Speelpleinwerking in de stad 
 
Wat maakt speelpleinwerk in de stad anders? 

Welke invloed heeft een stadsomgeving op het organiseren van een speelpleinwerking? 

Waar kunnen speelpleinwerk en de stad elkaar versterken? 

Wat zijn de uitdagingen voor het speelpleinwerk? 

 

 

In deze visietekst willen we de band tussen speelpleinwerk en de stedelijke context 

verduidelijken. We beschrijven de stedelijke context aan de hand van een aantal factoren, 

die vooral van toepassing zijn op grootsteden en centrumsteden. Voor de principes in deze 

tekst is de (historische) stempel ‘stad’ ondergeschikt aan het principe van verstedelijkt 

gebied. Een voorstad van bijvoorbeeld Antwerpen zal zich daarom meer herkennen in deze 

tekst dan een kleine stad. Er zijn veel herkenbare factoren voor speelpleinwerkingen in 

een verstedelijkte context, in deze tekst staan diegene die specifiek voor de stedelijke 

context gelden. Het is aan de lezer om te kiezen wat voor de eigen realiteit bruikbaar is 

en hiermee aan de slag te gaan.  

 

Het speelpleinwerk heeft een aantal basiskenmerken: 

- Kinderen als doelgroep 

- Spelen als hoofddoel 

- Vakantie als periode 

- Voor en door jongeren. 

- Een hoge graad van openheid en toegankelijkheid op verschillende niveaus van de 

organisatie. 

- Een sterk lokaal en buurtgericht karakter. 

 

Deze uitgangspunten van een speelpleinwerking in de stad kunnen niet en mogen niet 

veranderen in een andere context. Een speelpleinwerking vervult verschillende 

maatschappelijke functies waarbij het spelen de belangrijkste is. Het gaat daarbij over het 

uitbouwen van meer en betere speelkansen in de vrije tijd van kinderen én jongeren. Dit is 

niet anders in een stedelijke context. 

 

 

 

We bespreken een aantal factoren die in een stedelijke context extra aandacht verdienen 

en invloed hebben op het speelpleinwerk. Er wordt ingezoomd op de doelgroepen waarmee 

gewerkt wordt, de speelkansen die er zijn en betrokkenheid op beleid.   
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1. De doelgroepen van het speelpleinwerk 

 

Het speelpleinwerk als jeugdwerkmethodiek heeft twee prioritaire doelgroepen. De eerste 

is overduidelijk de kinderen, de deelnemers aan het jeugdwerkaanbod. Een niet te 

onderschatte tweede doelgroep is de jongeren zelf die zich als begeleider engageren. Voor 

beide doelgroepen is speelpleinwerk een belangrijke en zinvolle vrijetijdsbesteding. 

 

 Kinderen  

 

Het speelpleinwerk in een stad krijgt een diverse groep kinderen over de vloer. Elk kind 

heeft evenveel recht op vrijetijdsbesteding en speelkansen. Een kind blijft een kind, ook al 

woont het in een stad. Er zijn wel enkele andere elementen waarmee rekening gehouden 

kan worden op een speelpleinwerking.  

 

Door het diverse karakter worden we geconfronteerd met verschillende opvattingen, 

tradities en gewoonten. De diversiteit in de groep kinderen wordt volgens sommigen als een 

moeilijkheid beschouwd. Diversiteit in een groep heeft ook voordelen. De verscheidenheid 

aan speelimpulsen die de kinderen aan elkaar geven, zorgt voor een verrijking aan 

speelkansen.  

  

In een stad leven meer kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare 

omgeving15. Omgaan met deze specifieke achtergrond van kinderen, vraagt van de 

organisatie een bewust beleid. Men dient het aanbod af te stemmen op de noden en 

behoeften en technische drempels te verlagen. Het gaat dan om maatregelen die de 

betaalbaarheid en bereikbaarheid verhogen en de administratieve last tot een minimum 

beperken. Als een speelplein hier geen rekening mee houdt, zal het enerzijds een groep 

mensen niet bereiken, maar zal het anderzijds ook zorgen voor meer conflicten, meer 

klachten en een lagere tevredenheid van de wel bereikte doelgroep. 

 

De culturele diversiteit in een stedelijke context uit zich ook door een hoger aantal 

(verschillende) etnisch-culturele achtergronden van gezinnen. Dit zorgt voor lagere sociaal-

culturele drempels: het is meer algemeen aanvaard dat het speelpleinwerk er voor 

iedereen is. Ouders en kinderen in lagere sociale klasse vinden makkelijker de weg naar het 

speelplein in een stedelijke context. Dit wil niet zeggen dat hier gaan aandacht voor moet 

zijn. Ouders en kinderen moet op een begrijpbare manier geïnformeerd worden. Tijdens de 

werking zelf is het omgaan met kinderen met minder sociale vaardigheden een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Voorbeelden van drempelverlagend werken: 

- Bij de  speelpleinen van de VGC in Brussel is een jaarabonnement heel goedkoop.  

- Speelplein De Pagadder in Gent zorgt elke ochtend voor ontbijt, omdat kinderen 

thuis die gewoonte niet altijd hebben. 

                                            
15 In de gezamenlijke visietekst van VDS en Uit De Marge worden de voorwaarden en de kansen van  

speelpleinwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren dieper besproken.  
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- Het merendeel van de Gentse speelpleinen zijn helemaal gratis. Dit wordt 

bevorderd door het subsidiereglement. Werkingen die geen geld vragen en zo 

toegankelijker zijn, krijgen van de stad meer subsidies.  

- In Antwerpen leggen sociaal werkers bij de mensen thuis uit wat speelpleinwerk is, 

om zo de informatieve drempel te verlagen.  

- In Dendermonde werd de speelpleinfolder voor de grote Turkse gemeenschap 

vertaald naar hun moedertaal.  

 

 

 

 

 Animatoren 

 

De animatorenploeg in een stedelijke context is vaak even divers samengesteld als de groep 

kinderen. Het verhaal van maatschappelijke kwetsbaarheid komt ook bij de animatoren 

terug. Het is een ploeg met verschillende opvattingen over het speelpleinwerk.  

 

Veel stadsjongeren zijn niet zo vertrouwd met vrijwilliger zijn en spelen. Ze hebben een 

ander beeld van werken met kinderen en gaan hier anders mee om. Dat maakt dat er veel 

uiteenlopende verwachtingen zijn over engagement, vergoedingen, speelcultuur etc. Die 

verwachtingen moeten uitgesproken kunnen worden. Het vraagt meer inspanningen om 

opleiding en coaching te voorzien.  Het is noodzakelijk om als speelplein na te denken over 

drempels die een speel(plein)cultuur kunnen inhouden, en die te verlagen.  

  

Voorbeelden: 

- Infoavonden voor animatoren en ouders, waar speelpleinwerk in de taal van de ouders 

uitgelegd wordt. 

- Huisbezoeken bij toekomstige animatoren doen om de manier van werken van  het 

speelpleinwerk uit te leggen.  

- Speelpleinwerk wordt voorgesteld op een tienerwerking, in een jeugdhuis…  

- Speelpleinwerkingen organiseren activiteiten samen met jongerenwerking, om zo 

elkaars werking te leren kennen.  

 

Het speelse karakter op speelpleinwerkingen in de stad is niet gemakkelijk te behouden. 

Het is daarom belangrijk om speeltraditie mee te geven aan nieuwe begeleiders in zowel 

het organiseren van een speelaanbod als het meespelen met kinderen. Deze vaardigheden 

zijn jongeren al verleerd van hun kindertijd en moet men (opnieuw) leren. Wat spelen nu 

precies wel en niet is, wordt best bespreekbaar gemaakt. Een speelplein in een 

stadscontext heeft als uitdaging om vaker aan de speelsheid van animatoren door hen 

ervaring te laten opdoen, vorming te organiseren, voorbeeldspelers in te schakelen, 

speelfiches uit te testen etc.  

 

Naast speelsheid is begeleiderhouding een belangrijk thema. Er heerst vaak verwarring 

over hun rol als begeleider, zoals het aanvoelen wanneer toezicht belangrijk is en 

wanneer ze moeten meespelen. Animatoren uit de stad stellen vaak evidenties in vraag en 

hebben vragen bij waarden die ze niet gewoon zijn. Dit maakt dat er een intensievere 

begeleiding van vrijwilligers nodig is. De begeleiders komen soms voor zwaardere 

opdrachten te staan dan wat ze zelf verwachten.  
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De stad heeft voor jongeren veel vrijetijdsbestedingen in de aanbieding, waardoor het 

speelpleinwerk zich duidelijk moet profileren. Een motiverend vrijwilligersbeleid is 

noodzakelijk om mensen te betrokken bij een werking. Om een diverse doelgroep aan te 

spreken moet ingezet worden op diverse manieren van werven, communiceren en mensen 

behouden. De stadscontext maakt het voeren van een sterk vrijwilligersbeleid een 

uitdaging.  Over een sterk vrijwilligersbeleid wordt best met de hele speelpleinploeg 

nagedacht.  

 

 

2. Speelkansen 

 

Er wordt wel eens gezegd dat een stad minder speelmogelijkheden heeft dan het 

platteland, waar beekjes, velden, bossen en lege straten nog vanzelfsprekend zijn. Een 

verstedelijkt gebied heeft evenveel mogelijkheden, maar andere of minder gekende. 

 

Bijvoorbeeld: parken en braakliggende terreinen gebruiken, bezoeken brengen aan 

interessante diensten, organisaties en bedrijven in de buurt zijn, leuk materiaal 

verzamelen bij de overvloedig aanwezige industrie, externen inschakelen om iets ‘echt’ te 

komen doen (politie, brandweer, bakker,…), gebruik maken van openbaar vervoer om een 

spel te spelen of om gemakkelijk bij verder gelegen speelruimte te komen, meer met 

jongerensubculturen in aanraking komen, gratis zwembadengebruik, het stadspark …  

Het gebrek aan ruimtelijke vrijheid en fysieke speelruimte daagt speelpleinwerkers uit om 

met een speelse blik naar de stedelijke context te kijken. Het komt er op aan om met 

creativiteit mogelijkheden zien in wat zich aanbiedt en de fysieke en psychische 

speelruimte voor kinderen in de stad zo groot mogelijk te maken.  

 

In een stedelijke context worden speelinitiatieven gedwongen om te spelen op een 

gedeelde ruimte, in plaats van ruimte die enkel en alleen bedoeld is om te spelen. Dit 

denken over ruimte voor spelen en het speelpleinwerk dient samen te gaan met het 

bredere beleid en concepten als hangplekken en speelweefsel, ruimtelijke ordening en 

speelbeleid. Hierbij komt de discussie over decentralisatie of centralisatie van 

speelpleinwerking naar voren. Op een gecentraliseerde grote werking kan de kaart van de 

speelkansen getrokken worden: avontuurlijk spelen in de vrije natuur buiten de stad, veel 

ruimte voor kinderen, veel meer mogelijkheden en een grotere organisatie. Op kleine 

buurtpleintjes of gedecentraliseerde werkingen is vooral de toegankelijkheid en nabijheid 

een troef: spelen “op de hoek van de straat” en verankerd zijn in de buurt. In beide 

soorten werkingen zitten heel wat voordelen en mogelijkheden. De keuze tussen beiden 

soorten werkingen dient gemaakt te worden in het licht van de ontwikkeling van een lokaal 

speelbeleid.  

 

De VDS pleit voor de uitwerking van een lokaal speelbeleid dat rekening houdt met de 

verschillende behoeften én beperkte mogelijkheden van gezinnen in de stad. Het gaat over 

een lokaal speelbeleid ontwikelen met: 

1. Een variatie aan speelaanbod (verschillende manieren van spelen)  

2. Een spreiding over het hele grondgebied. 
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Het resultaat is een speelaanbod waarbij er gespeeld kan worden op verschillende 

manieren en plaatsen: in een speelpleinwerking, bij speciale activiteiten die specifieke 

interesses aanspreken, spelen dankzij mobiele werkingen, gemeenschapsvormende 

activiteiten, spelen in de eigen straat met buren, vrienden en familie, zelf spel organiseren 

op het openbaar speelpleintje, rondhangen (of spelen) bij het jeugdhuis/jeugdcentrum, 

een doorlopende groepsbindende werking uitbouwen via jeugdbewegingen...  

Het speelpleinwerk kan niet al deze functies opnemen maar moet wel in het geheel passen.  

 

De centrumfunctie van een stad zorgt voor een verscheidenheid aan speelinitiatieven.  Er 

zijn talrijke andere organisaties die vrije tijd van kinderen organiseren en invullen, zowel 

niet commercieel als commercieel. Dit uitgebreid aanbod maakt dat er voor kinderen, net 

zoals voor animatoren trouwens, talrijke mogelijkheden zijn tot invulling van vrije tijd. Het 

is belangrijk om hier als speelpleinwerk een eigen plaats in te vinden, waarbij we onze 

eigen sterktes (jeugdwerk, speelfunctie)  tegenover kinderen en jongeren laten uitkomen.  

 

 

3. Betrokkenheid op beleid 

 

Een speelplein in een stedelijke context heeft er alle baat bij om hun stem in het bredere 

beleid te laten horen. Het speelpleinwerk heeft linken met verschillende stadsdiensten. 

Er zijn veel mogelijkheden om de speelpleinwerking te laten ondersteunen: subsidies, 

samenwerkingsverbanden, brede school, jongerencultuur, buurtgericht en ambulant 

werken, jeugdwelzijnswerk, bijzondere jeugdzorg, integratiedienst… 

 

Duidelijk uitleggen wat de noden zijn en daarvoor goed voorbereide argumenten hebben, 

zijn nodig om het beleid naar de hand te zetten. Er zijn bijvoorbeeld altijd kansen op vlak 

van het uitbouwen van de infrastructuur, een eigen communicatiebeleid voeren, 

verantwoordelijkheid geven aan jongeren… Daarvoor moet er een netwerk zijn met politici 

en beleidsmakers (ambtenaren en belangrijke verenigingen). In verschillende steden zien 

we hoe speelpleinen zich verenigen om hun belangen te verdedigen. Het komt er dan op 

aan om te denken vanuit gemeenschappelijke sterktes van het speelpleinwerk, waarbij elke 

werking zijn eigenheid kan behouden. Door deelname aan de jeugdraad of andere 

participatiestructuren kan dit versterkt worden.  

 

Participeren aan jeugdbeleid in stedelijke context is complexer dan een doorsnee 

gemeente. Beleidstructuren zijn logger. Dat vloekt met het spontane en ongedwongen 

karakter van jeugdwerk. Daarom heerst er vaak een wij-tegen-zij cultuur en een 

wederzijdse “men begrijpt ons niet.” Het komt er vooral op aan om de juiste persoon en 

timing te kennen. In de meeste gevallen is het dan zelfs gemakkelijker om zaken te 

verwezenlijken. Een stad heeft meer budget, vaak in eigen beheer van een (jeugd)dienst 

zelf, meer projectenmogelijkheden, en dergelijke.  Een stad is moeilijker te 

doorgronden, maar heeft wel meer mogelijkheden voor een speelpleinwerking dan 

elders. 
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4. Besluit 

 

De basiskenmerken van speelpleinwerk in een stedelijke context kunnen en mogen niet 

anders zijn. Een aantal factoren zorgen ervoor dat aspecten van een speelpleinwerking 

meer aandacht vergt.  

 

Door de diversiteit van de kinderen 

- Bewust bezig zijn met drempels en uitstraling 

- Blijven leren over de omgang met kinderen 

 

Door de diversiteit van de animatorenploeg 

- Meer tijd en energie naar coaching van animatoren 

- Discussie voeren over de speelcultuur 

- Blijvende aandacht om de verwachtingen scherp te stellen omtrent de rol van de 

begeleiders 

 

Door de veelheid aan andere vrijetijdsbestedingen 

- Een duidelijke profilering van het speelpleinwerk 

 

Door minder zichtbare speelkansen 

- Ander gebruik van ruimte 

- Evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie van werkingen 

 

Door complexe beleidstructuren 

- Eerst noden in kaart brengen en dan bediscussiëren met de juiste mensen 

- Link maken tussen werkingen op vlak van belangenbehartiging 

 
Dat betekent geenszins dat speelpleinwerk in een stedelijke context organiseren enkel en 
alleen moeilijker is dan elders. Het biedt ook meer kansen: 
 
De diversiteit in de groep kinderen  

- Zorgt voor een verrijking van de speelkansen 

- Zorgt voor een hogere toegankelijkheid op vlak van sociaal-culturele drempel 
 
De speelkansen in de stedelijke context heeft meer mogelijkheden tot  

- interactie met omgeving: zowel de ruimtes als de mensen. 
 
Het ruim arsenaal aan speelinitiatieven biedt kansen tot afstemming tussen de 
verschillende werkingen. Zo wordt er: 

- Meer  behoeftegericht gewerkt 

- Samengewerkt tussen de verschillende werkingen wat zorgt voor meer samenhang  

 
Er is een breder draagvlak op vlak van ondersteuning door: 

- meer verschillende gemeentediensten die betrokken (kunnen) zijn 

- meer mogelijkheden op vlak van realiseren van projecten   
 
Met deze tekst hopen we inzicht en overzicht gegeven te hebben aan betrokken mensen 
die op zoek zijn naar het kwalitatief uitbouwen van een werking in stedelijke context. Deze 
tekst dient niet enkel om te lezen. Het verdient op zijn minst een aantal discussies. De VDS 
is altijd bereid om mee te komen discussiëren. Tot binnenkort?  
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Over de plaats van speelpleinwerk na de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 
(Laatste versie juni 2017) 

 
“SPEELPLEINWERK IS EEN STERK MERK” 

 
 
Met deze slogan gaat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk positief de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 tegemoet. Het is onze kijk op de 
toekomst, hoe wij speelpleinwerkingen zien evolueren. Deze visietekst kadert binnen een 
grotere campagne en is één van de tools om VDS-medewerkers en speelpleinploegen te 
ondersteunen. Deze visietekst richt zich in de eerste plaats naar enthousiastelingen in een 
stuurgroep en speelpleinverantwoordelijken maar inspireert graag iedereen. 
 

 

Inleiding 

 
Speelpleinwerk is ontstaan in het begin van de twintigste eeuw maar is geen dinosauriër uit 
ver vervlogen tijden. Vandaag de dag is de meerwaarde van speelpleinwerk nog steeds 
zeer groot. Zo bereikt het vaak andere kinderen en jongeren dan het klassieke jeugdwerk, 
biedt het een uniek aanbod aan (speel-)kansen in vakantieperiodes en geeft  het ruimte aan 
spel(en) waar dat anno 2017 niet overal meer mogelijk is.  
 
Bovendien is speelpleinwerk steeds een voorloper geweest op heel wat maatschappelijke 
trends. Het stimuleren van kinderen om avontuurlijk (buiten) te spelen en het samen 
spelen van kinderen met een diverse achtergrond zijn mooie voorbeelden. Ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal speelpleinwerk blijven evolueren. 
 
Het antwoord hoe speelpleinen met die trends moet omgaan, ligt in twee aspecten: de 
eigenheid van speelpleinwerk en in samenwerken met anderen. 
 
 
Eigenheid van speelpleinwerk 
 
2017, Vlaanderen en Brussel zijn 561 speelpleinwerkingen rijk. Ze beantwoorden een voor 
een aan onze overkoepelende definitie van speelpleinwerk16 maar zijn elk op zich ook 
uniek. Deze diversiteit van speelpleinwerkingen is een sterkte voor het jeugdwerk in België.  
 
De eigenheid van speelpleinwerk situeert zich op 3 vlakken: 
 

                                            
16 Sinds september 2016 heeft de VDS een definitie voor speelpleinwerk. 362 medewerkers, 

vrijwilligers en beroepskrachten met hun voeten in de praktijk, hebben hier aan meegewerkt. Deze 
definitie is een ondergrens, ze vat de basis samen van speelpleinwerk. 
 

“Het speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het jeugdwerk en heeft alle volgende 
kenmerken: 

Spelen als hoofddoel. 
Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden betrokken bij de werking. 
Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze deelnemen. 
Is actief in de vakantie(s) en zonder overnachting. 
Kinderen als doelgroep.” 
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 De focus op spelen 

 Speelpleinwerk is jeugdwerk 

 De grote openheid 
 

Over deze eigenheid dienen speelpleinen na te denken, ze te benoemen en communiceren. 

De focus op spelen. 

 
Ook anderen zien hoe straf speelpleinwerk is. Het is dan ook logisch dat zij vragen stellen 
om hun doelen mee te realiseren. Een compliment. 
 
Het antwoord van speelpleinwerk: Samenwerken, graag maar spelen blijft voor ons het 
hoofddoel.  
 
De kinderen zelf, als volwaardige actoren van speelpleinwerk, zijn als eerste geschikt om 
aan te geven welke speelkansen zij willen benutten. De VDS blijft ernaar streven om, via 
variatie en keuze, zoveel mogelijk kinderen intens te laten spelen. En dat spelen mag als 
eens met een blauwe plek.17 
 
Natuurlijk worden er door het spelen ook andere doelen bereikt. Kinderen ontwikkelen door 
het spelen allerlei vaardigheden en talenten. Speelpleinwerk heeft een opvangfunctie, via 
spel wordt het Nederlands gestimuleerd. Speelpleinwerk biedt een antwoord op wat thuis 
of op straat niet kan of mag wegens een gebrek aan ruimte, materiaal, een grote groep 
vrienden om mee te spelen...  
 
Mooie doelen maar met de VDS blijven we “spelen om te spelen” als belangrijkste voorop 
stellen. Het is belangrijk voor speelpleinen dat ze zicht hebben op die andere doelen. Zo 
kunnen ze benoemen hoe hun visie zich daar tegenover verhoudt. 
 

Speelpleinwerk is jeugdwerk. 

 
Het speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel mag zich al jaren een goed voorbeeld noemen 
in het werken met jongeren. Wij weten dat deze formule werkt. Speelpleinwerk biedt 
jongeren immers heel veel kansen. Kansen die nergens anders te vinden zijn. Jongeren zijn 
de tweede belangrijke doelgroep op het speelplein.  
 
 

“Investeren in animatoren impliceert rechtstreeks investeren in het speelplein.” – Marjan 
Beullens, coördinator producten VDS. 

 
 
Het jeugdig enthousiasme van de jongeren is een sterke troef van speelpleinwerk. De VDS 
gaat verder dan de definitie van jeugdwerk18 en vindt het wenselijk dat de meerderheid 

                                            
17 www.goegespeeld.be  

18 Groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen 

en jongeren van 3 tot 30 jaar, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter 

bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op 

vrijwillige basis en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of 

provinciale openbare besturen, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, Afdeling Jeugd. 

http://www.goegespeeld.be/
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van de animatoren op het speelplein jongeren zijn19. Dankzij hun jeugdige leeftijd, kunnen 
ze zich sneller inleven in de leefwereld van de kinderen. Het maakt hen experten in 
spelen. 
 
Speelpleinwerk haalt haar professioneel karakter ook uit haar speel(plein)visie, haar 
organisatorische onderbouw20 en de ondersteuning van die jongeren. De combinatie van hun 
jeugdigheid en deze elementen maakt speelpleinwerk even professioneel als initiatieven 
die werken met volwassenen.  
 
Door jongeren verregaande inspraak te geven en te 
vertrekken vanuit hun “goesting”, wordt een 
kwalitatieve speelpleinwerking gecreëerd. De VDS vindt 
dat speelpleinwerk zoveel mogelijk door jongeren 
georganiseerd moet worden. Zij zijn veel meer dan 
bedenkers en uitvoerders van activiteiten. Participatie 
in alle aspecten van de werking zorgt niet alleen voor 
meer betrokkenheid van de jongeren, het maakt beter 
speelpleinwerk. Hier ligt een belangrijk rol weggelegd 
voor ploegbazen21. Zowel zij die werken op een 
gemeentelijke jeugddienst als ploegbaas zijn van een 
particulier speelplein. Jeugdwerk werkt!22 
 
 

De grote openheid 

 
Speelpleinwerk blijft één van de meest laagdrempelige 
jeugdwerkmethodieken en biedt kansen voor alle 
kinderen.  
 
Het is een weerspiegeling van verschillende kinderen 
uit de buurt. En die buurt is in 2017, divers. Zelfs 
superdivers. Binnen de diversiteit valt er ook veel 
diversiteit op te merken. Kinderen met een handicap, 
in maatschappelijke kwetsbare situaties, met een 
migratie-achtergrond, vluchtelingenkinderen… het zijn 
in de eerste plaats kinderen.23  
 
Zij willen, zoals alle andere kinderen, gewoon spelen en hebben dus een plaats op het 
speelplein.  
 
De openheid van speelpleinwerk zit ook in de visie dat een kind kan kiezen of het wil deel 
nemen aan de werking. Een keuze die beperkt wordt door hoogdrempelige 
inschrijfsystemen, maxima aantal kinderen en hoge toegangsprijzen. We pleiten voor 
inschrijfsystemen die (terug) laagdrempelig gemaakt worden door persoonlijk contact en 

                                            
19 Visietekst “Animatoren op het speelplein”, VDS, 2015. 

20 Speelpleinbasisschema, VDS, 2013. 

21 De formele trekker van een animatorenploeg, Visietekst “De rol van ploegbazen”, VDS, 2009. 

22 Pamflet “Jeugdwerk werkt”, Ambrassade, 2017. 

23 Visienota “Diversiteit in/en het jeugdwerk”, Ambrassade, 2017. 

SPEELPLEIN 
SPELEMEE BIEDT 
AAN: 

- Flexibele planning: Tot de 
dag zelf inschrijven  
- Ruime openingsuren: Van 8u 
tot 18u 
- Democratische prijzen: 6 
euro/hele dag, 3 
euro/namiddag  
(een grote gezinnenkorting 
vanaf 3 kinderen) 
- Geen kinderstop: Onbeperkt 
aantal plaatsen 
- Verschillende leeftijden: Van 
3 tot 15 jaar 
- Lange periode: Van 10 juli 
tot 18 augustus 
- Ruime regio: Voor kinderen 
uit Buggenhout en ver daar 
buiten 
 
Een interessante oplossing 
zonder zorgen en een super 
leuke zomer voor kinderen!  
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hulp bij het inschrijven, het wegwerken van de zogenaamde kinderstops en dat het kind op 
de dag zelf nog steeds kan inschrijven. Daarbij hoort een toegangsprijs die het mogelijk 
maakt dat alle kinderen kunnen deelnemen.     
 
 

Denk na over deze eigenheid, benoem ze en communiceer ze 

 

De eigenheid van speelpleinen wordt benoemd in hun missie en visie. Het bepaalt wie ze 
zijn en hoe hun werking zich verhoudt ten aanzien van visies van andere initiatieven. Ze 
communiceren maakt bovendien van het speelplein een merk.  

 
En speelpleinwerk is een sterk merk!  
 
Het is een belofte aan de doelgroepen (kinderen, ouders, vrijwilligers, …) en het vertelt 
hen wat ze kunnen verwachten. Een sterk merk zorgt ervoor dat ouders, kinderen, het 
gemeentebestuur, buren, (toekomstige) animatoren… het speelplein herkennen zoals de 
werking het zelf wil. 
 
Het differentieert bovendien ook ten aanzien van het aanbod van andere 
vrijetijdsinitiatieven. We denken hierbij in de eerste plaats aan organisaties die 
zomerkampen met of zonder overnachting aanbieden of sinds kort aan ouders die zich 
verenigen en, al dan niet met steun van het gemeentebestuur, opvang en speelkansen 
bieden aan kinderen uit de buurt.  Mooie vrijetijdsinitiatieven, maar duidelijk geen 
speelpleinwerk. 
 

Samenwerken 

 
Eenmaal de eigenheid benoemd en gecommuniceerd is, wordt het speelplein een 
volwaardige partner die het aanbod kan afstemmen op dat van anderen. 
 
Door samen te werken, worden de krachten gebundeld in gelijkenissen en wordt er 
aanvullend gewerkt bij verschillen. Samenwerken gaat verder dan netwerken: er is een 
gemeenschappelijk doel en er worden afspraken gemaakt om dat doel te bereiken.  
 
 

“Echt samenwerken vertrekt vanuit een gelijke waardering” – Wauter Temmerman, lokaal 
ondersteuner VDS Brussel. 

 
 
Samenwerking zorgt voor sterker speelpleinwerk. 
 
In een gemeente wordt er sowieso over het speelplein gepraat. Gelukkig maar! Door 
samenwerkingen aan te gaan bepalen speelpleinen mee wat de partners communiceren. Zo 
wordt iedereen ambassadeur van elkaars werking en dus ook van het speelplein.  
 
Via deze samenwerkingen worden bovendien diverse kinderen en jongeren, die nog niet 
bereikt worden, in contact gebracht met het speelplein. 
 
Krachten worden er gebundeld om de belangen van de partners en om de stem van 
kinderen te vertegenwoordigen in de gemeente. 
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Daarnaast is het ook een verzamelplaats voor expertise. Expertise in spelen, in bepaalde 
doelgroepen, drempels, referentiekaders… kunnen alle werkingen straffer maken.  
 
Sterkere samenwerking met respect voor een ieders eigenheid, zorgt er voor dat 
speelpleinwerkingen terug kunnen naar de kern van de zaak: door en mét jongeren een 
gevarieerd speelaanbod voor kinderen organiseren. 
 
 
Prioritaire partners voor sterker speelpleinwerk. 
 
Het volledige college van burgemeester en schepenen. Goed jeugdbeleid is immers niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de schepen van jeugd.24 Samen met de andere 
schepenen, en met het strategisch meerjarenplan als belangrijkste hulpmiddel, dienen 
kansen benut te worden. Speelpleinwerk is een dienst aan de samenleving, waar elk kind 
van gebruik moet kunnen maken.  
 

“Alle schepenen zijn schepen van jeugd” – Filip  
Stallaert, lokaal ondersteuner VVJ. 

 
 
Ambtenaren op een jeugd- of vrijetijdsdienst die het gemeentelijk jeugdbeleid 
concretiseren. Of zij nu ploegbaas zijn van een eigen gemeentelijke speelpleinwerking of 
zij particuliere speelpleinwerkingen ondersteunen. Vanuit een Plan en Play-principe25 
dienen zij, samen met de speelpleinploeg, de eigenheid van de werking mee te bewaken, 
de meerwaarde van hun lokaal speelpleinwerk te benutten en te verkondigen ten aanzien 
van andere ambtenaren op personeels- of financiële diensten, ten aanzien van de secretaris 
of in een managementstructuur… 
 
Ander jeugdwerk in de gemeente, op een jeugdraadvergadering en daarbuiten. 
Jeugdverenigingen zijn actief in een andere periode en hebben een ander doel: met een 
vaste groep kinderen en leiding een groepsgevoel en daarbij horend engagement te 
creëren. Daardoor kunnen ze aanvullend werken met speelpleinwerk. Bovendien bieden ze 
voor elkaar een potentiële bron van kinderen en animatoren. 
 
De lokale kinderopvang, om zo een antwoord te bieden op de grote nood aan opvang. Veel 
ouders ervaren een probleem om hun kind op te vangen als zij moeten werken. Velen 
kijken naar het speelpleinwerk als middel om hun opvangprobleem mee op te lossen. 
Opvang is echter niet de sterkte of de kern van speelpleinwerk. Speelpleinwerk dient het 
algemene opvangprobleem niet op te lossen. maar kan wel haar steentje bij dragen door 
ofwel zelf opvang te voorzien, indien de draagkracht dit toelaat, ofwel door samen te 
werken met andere opvanginitiatieven. Speelpleinwerk is duidelijk geen opvanginitiatief, 
maar het maakt wel deel uit van een vrijetijdsaanbod in een gemeente dat de opvangnood 
deels mee zou kunnen invullen. 
 
Andere speelpleinwerkingen. Ondanks de verschillen gaat elke werking met dezelfde 
kansen en uitdagingen aan de slag. Inspireer elkaar en ontdek de kansen in samenwerking. 
 
De VDS. Ons doel blijft ook de komende jaren ongewijzigd: meer en betere speelkansen 
voor elk kind op elke speelpleinwerking26. 

                                            
24 Visietekst “Bouwen aan een goed lokaal jeugdbeleid”, Ambrassade, 2016. 

25 Visietekst, Kwalitatief lokaal jeugdaanbod, VVJ, 2016. 

26 Meer lezen over onze plannen en ambities lezen jullie in de beleidsnota 2018-2021. 
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De toekomst is verzekerd. 

 
De gemeenteraadsverkiezingen bieden heel wat nieuwe kansen voor speelpleinwerkingen. 
Het is hun opdracht om bewust te kiezen welke uitdagingen ze willen aangaan en welke 
kansen ze willen grijpen.  
 
De VDS werkt graag mee aan dit pact voor sterk speelpleinwerk.27 
 
 
 
 

                                            
27 Congres waar 142 speelpleinverantwoordelijken en partners het “pact 2025” sloten voor sterk 

speelpleinwerk, VDS, 2016. 
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De definitie van inclusie speelpleinwerk 
(Laatste versie 2014) 
 
Een inclusief speelplein geeft elk kind de kans om (avontuurlijk) te spelen door 

- Oog te hebben voor drempels die dit belemmeren en deze weg te werken 
- In te zetten op de sterktes en talenten van alle kinderen en animatoren 

 
Met deze omschrijving wil de VDS haar visie op inclusief speelpleinwerk laten blijken. We 
proberen hiermee duidelijk te maken aan speelpleinen waar ze naar kunnen streven met 
hun werking. We lichten een aantal woorden verder toe:  
 
Elk kind:  Alle kinderen hebben recht op zoveel mogelijk toffe speelkansen in hun vrije 
tijd. ALLE kinderen, dus ook kinderen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren of meertalige kinderen. Het speelplein hoeft daarom niet per se een 
perfecte afspiegeling van de hele maatschappij te zijn, maar streeft er wel naar om op zijn 
minst de kinderen uit de eigen buurt te bereiken. 
 
spelen: De basisfunctie van een speelpleinwerking is spelen. Deze speelfunctie wordt in de 
praktijk gebracht door werk te maken van optimale speelkansen voor alle kinderen. Om ze 
allemaal hun gading te laten vinden in het speelaanbod is het belangrijk zo veel mogelijk 
verschillende spellen en manieren van spelen aan te bieden. Naast strak voorbereide 
activiteiten (Dikke Bertha, een Stratego-bosspel of maskers knutselen) is het mogelijk om 
te spelen vanuit impulsen (in de zandbak met autootjes, een kleuterdorp maken van 
kartonnen dozen, je eigen soep samenstellen…). Dit geeft kinderen meer vrijheid om zelf 
voorstellen te doen, zelf met ideeën te komen en te spelen wat ze graag spelen. Zo spelen 
ze op hun eigen tempo, wat de speelkwaliteit en het speelplezier verhoogt.   
 
(avontuurlijk): Spelen is experimenteren, ravotten, ontdekken… en daar hoort vuil worden 
en een geschaafde knie ook wel eens bij. Alle kinderen hebben recht op een uitdaging. En 
wie zegt er dat paintball in een rolstoel onmogelijk is?  
 
Drempels: Een inclusieve speelpleinwerking probeert stelselmatig drempels weg te werken 
en de werking aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van elk kind. Dit gaat 
onder andere over het organiseren van intakegesprekken met ouders en kinderen, het 
toepassen van een sociaal tarief bij de inschrijvingen (tot zelfs het gratis maken van het 
aanbod), het voorzien van één-op-één begeleiding, het zorgen voor een duidelijke structuur 
en dagindeling, het speelaanbod aanpassen… Een inclusief speelplein stelt zo een aantal 
grenzen van het jeugdwerk in vraag.  
 
Sterktes en talenten: een inclusief speelplein is een warm speelplein dat oprecht 
geïnteresseerd is in de kinderen. Er is een babbelcultuur en een toffe sfeer waarin iedereen 
wordt gewaardeerd en men kinderen op een positieve manier benadert.  
 
Animatoren: een inclusief speelplein is zich bewust van de meerwaarde van een diverse 
animatorenploeg. Verschillende achtergrond en ervaring betekent een frisse kijk en nieuwe 
input. Animatoren met een beperking, meertalige of maatschappelijk kwetsbare 
animatoren krijgen hier de kans om hun talenten te ontplooien en worden hierin 
ondersteund.  
 
Naast bovenstaande omschrijving waar speelpleinen zich op kunnen richten in het proces 
naar een inclusieve werking, hebben we binnen de VDS ook een manier nodig om zwart/wit 
te kunnen zeggen of een speelplein de stempel ‘inclusief’ krijgt of niet, i.f.v. kaartjes en 
behoorlijke objectieve vergelijkingsmogelijkheden.  
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Aan de hand van deze vier criteria kan je bepalen of een speelplein inclusief is. Belangrijke 
nuance, het blijft natuurlijk altijd een proces van ‘werken aan…’  

- Communiceert het speelplein expliciet dat het inclusief is? (vermelding op de 
website, in de folder, door infoavonden… ) 

-  Krijgen alle kinderen de kans om samen te spelen? (dus geen aparte groepen voor 
kinderen met een beperking) 

- Wordt er actief werk gemaakt van het wegwerken van drempels? (dat kan in een 
specifieke werkgroep inclusie, maar ook als vast puntje op de 
stuurgroepvergadering, of als themavergadering… ) 

- Zijn er ‘bijzondere doelgroepen’ aanwezig? (Kinderen en jongeren met een 
beperking, meertalige kinderen en jongeren, maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en jongeren)  
 

 
Belangrijk is dat we naar speelpleinen toe nog steeds communiceren dat ze de checklist 
‘Wanneer is mijn werking inclusief?’ kunnen gebruiken als werkinstrument om mee aan 
de slag te gaan. 
 
 



 

71 
 

ABC van het speelpleinwerk 
 

Activiteitenaanbod  Speelaanbod vanuit animatoren. 

Animator Jongere die speelkansen voor kinderen creëert, samen met 
andere animatoren in een team. 

Avontuurlijk Een uitdaging die onverwacht en spannend is. 

Basishouding De waarden van waaruit een animator vertrekt. 

Begeleidersrol Stijl die een animator aanneemt in omgang met anderen 
(dame, zot, heer) 

Co-Animator Jongere met een verstandelijke beperking die op basis van 
eigen talenten en met de nodige ondersteuning een aantal 
deeltaken op het speelplein op zich neemt en daarbij een 
meerwaarde vormt voor de animatorenploeg 

Competenties Wat een persoon kan, gelinkt aan het attest (animator, 
hoofdanimator en instructeur) van de Vlaamse overheid. 

Dame Begeleidersrol van een animator die duidt op de hechte band 
met kinderen. 

Eigenheid speelpleinwerk Wat speelpleinwerk uniek maakt, situeert zich op 3 vlakken: 
focus op spelen, speelpleinwerk is jeugdwerk en de grote 
openheid.  

Game Afgebakend spel met duidelijke regels en een duidelijk doel. 

Georganiseerd/voorbereid spel Het aanbod dat animatoren hebben voorbereid en uitgewerkt 
om met een groep kinderen te spelen in de vorm van een 
activiteitenaanbod en speelhoeken. 

Gesloten speelaanbod Speelaanbod waarin er een strikte tijdsindeling is en waarin 
kinderen, ingedeeld in strikte leeftijdsgroepen, verplicht de 
activiteit van de groep volgen. 

Goe Gespeeld Netwerk van organisaties dat in Vlaanderen het recht op spelen 
van kinderen wil garanderen. De VDS is trekker van dit 
netwerk. 

Heer Begeleidersrol van een animator die duidt op 
verantwoordelijkheid. 

Hoofdanimator Een éénduidige definitie is er niet, op elk speelplein is dit 
anders. In het algemeen is het iemand die meer 
verantwoordelijkheid krijgt dan een animator. 

Inclusief speelplein Speelplein dat elk kind de kans geeft om (avontuurlijk) te 
spelen door oog te hebben voor drempels die dit belemmeren 
en deze weg te werken en door in te zetten op de sterktes en 
talenten van alle kinderen en animatoren. 

Instructeur Iemand met een attest instructeur die vorming geeft. 

Intens spelen Variant op spelen waarbij het kind betrokken is bij het spel. 

IPA International Play Association. Netwerk van organisaties dat 
wereldwijd het recht op spelen van kinderen wil garanderen. 
De VDS is lid van dit netwerk. 

Jeugdwerk groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-
commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van 3 
tot 30 jaar, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve 
begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale 
ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige 
basis en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of 
door gemeentelijke of provinciale openbare besturen. 

Keuze Besluit om uit verschillende speelkansen er één te nemen. 

Mobiel speelinitiatief Rondtrekkend vrijetijdsinitiatief dat kinderen en/of jongeren 
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in hun eigen leefomgeving wil aanzetten tot spelen. 

Mobiele speelpleinwerking Een speelpleinwerking waarvan het actiegebied zich regelmatig 
verplaatst tijdens de vakantie periode en die bij uitstek 
vraaggericht werkt, gebaseerd op het idee dat de begeleider 
niet meer zelf verzint wat goed is voor de ander, of welke 
activiteiten hij/zij leuk vindt, maar dat er juist geanticipeerd 
wordt op de vragen van de doelgroep. 

Mobiel aanbod Onderdeel van een centrale speelpleinwerking waarbij men 
met de werking buiten de fysieke grenzen van het speelplein 
treedt en naar buiten te komt. 

Open Speelaanbod Speelaanbod waarin kinderen kunnen meespelen met 
gevarieerde activiteiten (voornamelijk open, georganiseerd en 
voorbereid door animatoren en elke dag anders), kunnen 
spelen in verschillende speelhoeken (aantal met begeleiding en 
zonder en waarvan een aantal er een hele vakantieperiode zijn 
en andere regelmatig veranderen), permanent kunnen kiezen 
en wisselen tussen het activiteitenaanbod en de speelhoeken, 
waar kinderen in grote mate zelf kunnen kiezen met wie ze 
samenspelen, op elk moment ook spontaan spel kunnen 
ontwikkelen (vanuit het speelmateriaal of de speelruimte) en 
waarin kinderen speelimpulsen ontvangen (vanuit animatoren 
of andere kinderen, die hen aanzetten om aan het 
activiteitenaanbod deel te nemen of in de speelhoeken te 
spelen of eigen spel op te zetten). 

Open speelpleindag Dag waar speelpleinen hun deuren openzetten waarop ouders, 
de politiek en andere externe relaties de werking in actie 
kunnen zien. 

Play Open manier van spelen waarbij kinderen ingaan op een prikkel 
die plezant lijkt en daar iets mee doen zonder dat op voorhand 
vaststaat hoe het allemaal in zijn werk zal gaan. 

Ploegbaas Een ploegbaas is de formele trekker van een animatorenploeg. 

Hij (of zij) is diegene die verantwoordelijkheden heeft met 

betrekking tot een ploeg of het takenpakket van een ploeg. 

Risico De kans dat er gevaar voor komt en schade veroorzaakt. Er zijn 
aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s. 

Speelaanbod Alle speelkansen die op een bepaald moment worden voorzien. 

Speelhoek Afgebakende plaats of zone van een werking die met materiaal 
het spelen bevordert of plezanter maakt. Kan deel uit maken 
van spontaan spel of georganiseerd spel. 

Speelimpuls Prikkel die een speels element in het spel(en) aanbrengt en 
aanzet tot meer plezier. 

Speelkansen Alle mogelijke speelaanleidingen die aanwezig zijn op een 
werking. Ook speelmogelijkheden genoemd. 

Speelpleinbasisschema Schematische voorstelling van een speelpleinwerking bestaande 
uit vijf pijlers waarrond een visie en beleid kan ontwikkeld 
worden: speelkansen, speelpleinploeg, organisatorische 
onderbouw, externe relaties en toegankelijkheid. 

Speelpleinwerk Het speelpleinwerk situeert zich binnen het kader van het 
jeugdwerk en heeft alle volgende kenmerken: spelen als 
hoofddoel. Jongeren voeren het speelaanbod uit en worden 
betrokken bij de werking. Deelnemers kiezen zelf hoe vaak ze 
deelnemen. Is actief in de vakantie(s) en zonder overnachting. 
Kinderen als doelgroep. 

Speelsysteem Manier waarop een speelaanbod georganiseerd wordt. Wordt 
bepaald door de groepsindeling, de dagindeling en 
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keuzemogelijkheden tussen variatie in georganiseerd spelen en 
variatie in spontaan spelen. Er zijn systemen die (meer) open 
of (meer) gesloten zijn. 

Speelwinkel Speelhoek die het spontaan spel van kinderen probeert uit te 
lokken door hen speelmateriaal aan te bieden waaruit kinderen 
kunnen kiezen. 

Spontaan spelen Vrijheid die kinderen krijgen om binnen een speelaanbod een 
eigen spel te ontwikkelen. 

Takenpakket Geheel van taken op een speelplein. 

Variatie Combinatie van speelkansen uit infrastructuur, speelmateriaal 
en manier van spelen (game en play). 

VICU Basisvoorwaarden om te komen tot betrokkenheid: vrijheid, 
interesse, comfort en uitdaging. 

Vrijetijd Tijd die kinderen niet op school doorbrengen en waaraan 
kinderen zelf zin kunnen aan geven of waarin ze zin hebben. 

Zot Begeleidersrol van een animator die duidt op speelsheid. 
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Begeleidershouding van een animator 
(Laatste versie juni 2018) 

 

“GELIJKWAARDIGHEID EN GOESTING ALS FUNDAMENTEN”  

  

  

Deze visietekst kadert binnen doelstelling 5.2 uit onze beleidsnota: “De VDS werkt aan 
visie rond een respectvolle en open begeleidershouding en draagt deze uit naar de 
speelpleinwerkingen”. Het is één van de tools om VDS-medewerkers en speelpleinploegen 
te ondersteunen. Deze visietekst richt zich in de eerste plaats naar enthousiastelingen in 
een stuurgroep en speelpleinverantwoordelijken maar inspireert graag iedereen.  
  

Inleiding  

   
De visietekst over animatoren28 geeft een definitie van een animator29 en omschrijft zijn 
kerntaak:   
  

het creëren van speelkansen voor kinderen in een team van andere animatoren.  

  

De tekst beschrijft daarnaast alle andere taken die een animator doet en bakent ook af 
wat een animator niet doet. Deze visietekst sluit daar bij aan en gaat dieper in op hoe een 
animator op het speelplein zich gedraagt (basishouding) en welke begeleidersrollen hij 
aanneemt op het speelplein.  
  

In deze visietekst spreken we over een animator los van het gegeven of hij een 
animatorattest heeft. Met andere woorden, deze tekst is van toepassing op iedereen die 
taken opneemt op het speelplein.  
  

Deze visietekst gaat over de begeleidershouding van animatoren ten aanzien van alle 
actoren op het speelplein: kinderen, mede-animatoren, hoofdanimatoren, 
verantwoordelijken en externen.  
  

Om de tekst goed te kunnen verstaan, nemen we deze definities aan:  
  

• Basishouding: vanuit welke waarden een animator vertrekt.   

• Begeleidersrollen: stijl die je zelf aanneemt in omgang met anderen (dame, 

zot, heer).  

• Begeleidershouding: basishouding + begeleidersrollen.  

• Takenpakket: het geheel van taken die een animator doet.  

• Competenties: wat een animator kan, gelinkt aan het attest van de Vlaamse 

overheid.  

• Kennis: wat een animator weet.  

  

 

 

 

 

                                            
28 Visietekst “Animatoren op het speelplein”, VDS, 2015.  
29 Het woord animator is mannelijk maar in deze visietekst kan dit op m/v/x slaan.  
3 Infofiche “Minimumleeftijd animatoren”, VDS, 2016.  
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Laat jongeren groeien  

  

Speelpleinwerk is een zeer geschikte jeugdwerkmethodiek om jongeren kansen te geven. 
We zien  elke vakantie opnieuw duizenden jongeren starten en eerste ervaringen opdoen 
op het speelplein. Heel wat van die jongeren ontdekken er op 15 jaar3 hun interesse en 
talent in het spelen met kinderen. Voor velen van hen wordt speelpleinwerk een passie en 
hobby.  
  

Of het nu gaat over basishouding, begeleidersrollen of competenties, het zijn voor de VDS 
geen elementen die jongeren moeten hebben vooraleer ze mogen starten of waarvoor ze 
een bewijs30 moeten kunnen voorleggen. Jongeren moeten er kunnen in groeien. Volgens 
ons moet elke jongere de kans krijgen om te starten op het speelplein.   
  

 

 “Jongeren hebben het recht om domme dingen te doen”  – P. De 

Keyser.  

  

 

Jongeren zijn geen professionals maar kunnen wel professioneel handelen. Speelpleinwerk 

haalt haar professioneel karakter31 daarnaast ook uit haar speel(plein)visie, haar 

organisatorische onderbouw32 en de ondersteuning van die jongeren.  

 

Ondersteuning vanuit mede-animatoren, hoofdanimatoren en ploegbazen33 is dus 
essentieel. Via feedback, coaching en evaluaties stimuleer je de zelfontwikkeling van de 
jongeren. De VDS vindt dat speelpleinen jongeren moeten stimuleren34 op cursus te gaan 
en doet dit zelf ook. Het is geen goed idee om jongeren te verplichten een cursus te 
volgen vooraleer ze mogen starten op de werking.  
  

Bied je als speelplein de correcte en voldoende ondersteuning maar merk je dat de 
basishouding, begeleidersrollen of competenties niet (voldoende) aanwezig zijn? Ga dan in 
dialoog met de jongere. Maak een onderscheid tussen de capaciteiten van de jongere en 
zijn persoonlijkheid. Oordeel niet over de jongere zelf maar ga op zoek naar een oplossing 
waar beiden zich kunnen in vinden.7 Verwijs door naar andere engagementen waar zijn 
talenten verder tot ontwikkeling kunnen komen.  
  

  

Begeleidershouding = basishouding + begeleidersrollen  

  

 1. Basishouding  

  

Onder basishouding verstaan we de waarden van waaruit animatoren vertrekken in de 
omgang met anderen. Deze waarden zijn het fundament van waaruit alle begeleidersrollen 
vertrekken. Welke begeleidersrol je ook aanneemt, je basishouding moet dezelfde zijn.  
 
We onderscheiden twee waarden: gelijkwaardigheid en goesting.  

                                            
30 Verwijzing naar “bewijs van goed gedrag en zeden”. Zie onze infofiche over “grensoverschrijdend 

gedrag”, VDS, 2017.  
31 Visietekst “Over de plaats van speelpleinwerk na de gemeenteraadsverkiezingen 2018”, VDS, 2017.  
32 Speelpleinbasisschema, VDS, 2013.  
33 Visietekst “De rol van ploegbazen”, VDS, 2009.  
34 Zie infofiche “Animatoren stimuleren om op cursus te gaan”, VDS, 

2018. 7 Zie infofiche “Niet functioneren van animatoren”, VDS, 2016.  
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GELIJKWAARDIGHEID  

  

Deze waarde omvat een externe en een interne component.   
  

EXTERN  

Ten aanzien van anderen betekent dit dat je iedereen met respect behandelt. Ook 

al heb je soms een andere positie (bv: animator tav kind of ervaren animator tav 

nieuwe animator), iedereen is gelijk en evenwaardig. Je hebt een actieve open 

houding voor anderen en voor verschillen. Je wil hem en de verschillen leren 

kennen. Je gaat niet oordelen omdat je een andere leefwereld, visie, geloof, 

normen waarden of referentiekader hebt. Ook in conflicten staat respect voor het 

individu voorop (er zijn geen stoute kinderen, er is enkel stout gedrag). Je probeert 

actief op zoek te gaan naar oorzaken van conflicten om zo gedrag te begrijpen en 

verklaren. Op deze manier kan je conflicten vermijden.35 Je bent een teamplayer 

en wil met iedereen samenwerken.   

Het betekent ook dat je betrouwbaar bent en niets zal doorvertellen wat de ander 
kan kwetsen. Je respecteert de privacy van de ander.   

  

INTERN   

Het betekent dat jij evenveel waard bent als de ander en dat jij ook jezelf mag 
zijn. Je bent eerlijk, echt en authentiek ten aanzien van anderen. Je kiest zelf 
wat je vertelt over jezelf maar hetgeen je vertelt, is de waarheid. Je staat open 
voor feedback en stelt bij conflicten je eigen gedrag in vraag. Je benoemt waar jij 
voor staat en zoekt een oplossing waar je je beiden goed in voelt.   
  

 GOESTING  

  

Deze waarde omvat het enthousiasme en de motivatie van een animator om op het 
speelplein te staan. Hij heeft er zin in. Hij wil de missie en visie van het speelplein 
onderschrijven, hij heeft zin om engagement op te pakken en hij wil groeien in zijn 
begeleidershouding en competenties.   
  

Sommige animatoren hebben een duwtje nodig om te starten. Door ouders, vrienden of 
elkeen die er in gelooft. Hij moet kunnen ontdekken of jouw speelplein of speelpleinwerk 
op zich iets voor hem is. Deze waarde is weliswaar onmisbaar om het voor alle partijen tot 
een succesverhaal te brengen.  
  

  

2. Begeleidersrollen  

  

  

Onder begeleidersrollen verstaan we de stijl die je jezelf aanneemt in omgang met 
anderen.  
  

We onderscheiden drie begeleidersrollen: dame, zot en heer.   
  

 

 

                                            
35 Zie de theorie van “geweldloos verzet”.  



 

77 
 

• Dame: dikke maatjes met kinderen.  

Het is heel fijn om een hechte band te hebben met kinderen. Een animator kan 
goed luisteren naar kinderen en geeft hen graag aandacht. De dame vindt het 
leuk om kinderen persoonlijk te leren kennen. Zo kan hij hen beter begrijpen. 
Een dame speelt geen rolletje maar blijft gewoon zichzelf. Hij laat de kinderen  
op de eerste plaats komen en houdt rekening met hun leeftijd.   
  

• Zot: spelen, spelen, spelen.  

Spelen is het belangrijkste dat een animator doet. Want kinderen zijn er gek op. 

De zot kan kilo’s maffe activiteiten verzinnen en voorstellen. En ook uitgelaten 

meespelen en nieuwe impulsen lanceren. Een zot durft zichzelf belachelijk 

maken en brengt schwung in de activiteiten. Z’n enthousiasme werkt 

aanstekelijk en doet de vonk overslaan!   

  

• Heer: streng maar rechtvaardig.  

Regels zijn niet vies. De heer zorgt voor duidelijkheid door regels consequent 

vol te houden en blijft stevig in z’n schoenen staan. Kinderen kunnen de heer 

vertrouwen en het speelplein kan op hem rekenen. Kinderen blijven kinderen. 

De heer moet zichzelf ook kunnen relativeren.   

 

 

Deze drie rollen zal elke animator op een bepaald moment of in een bepaalde situatie 

oppakken. Elke animator is een dame, zot en heer. Ook al heeft hij een voorkeur of leunt 

zijn karakter meer aan bij een bepaalde stijl. Op het speelplein zal hij op verschillende 

momenten en in verschillende situaties deze stijlen aannemen tegenover kinderen, 

medeanimatoren, ouders… Die flexibiliteit om te wisselen  en combineren van stijl is 

opnieuw iets waar animatoren moeten kunnen in groeien.  

  

Bovendien zorgt het in een team van animatoren voor complementariteit. In de ene 
situatie is een animator de dame en zorgt die voor een kind terwijl de mede-animator een 
glimlach op het gezicht van het kind laat verschijnen door de stijl van de zot aan te 
nemen. Op een ander moment zal het verantwoordelijkheidsgevoel van een nieuwe 
animator als heer risico’s analyseren terwijl de mede-animator in de rol als zot, 
avontuurlijke aspecten toevoegt aan een spel. Het kan bij de verdeling van de 
animatorenploeg een rol spelen om tot een evenwichtig team te komen.  
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3. Takenpakket  

  

De basishouding en begeleidersrollen gebruiken animatoren in eerste instantie in het 

uitvoeren van hun taken. Op het speelplein kan een animator een waaier aan taken 

opnemen. Jongeren worden idealiter zoveel mogelijk ingezet vanuit ‘goesting’ en hun 

eigen talenten. Zowel in de vakantie als tijdens het jaar.  

  

“Bij een basishouding gaat het om de bereidheid  om taken 

uit te voeren” – S. Knaeps.  

  

Het zoeken naar de meerwaarde en de talenten36 van elke animator werkt. Zowel voor het 

speelplein als voor de jongeren zelf. Stel je de vraag: moet elke animator echt hetzelfde 

basispakket uitvoeren? Of gaan we aan de slag met goesting en talenten om voor iedereen 

een engagement op maat samen te stellen?   

  

Het attest animator  

  

De Vlaamse overheid schuift zeven competenties naar voor. Deze komen aan bod op een 
cursus (in vormingen en in gesprekken), tijdens de stage en op het evaluatiemoment.37 Een 
animator moet deze 7 competenties “kunnen” vooraleer hij een attest animator kan 
ontvangen.  
  

Het gaat om:  

1. Kinderen en jongeren begeleiden  

2. Activiteiten organiseren  

3. Over zichzelf reflecteren als animator  

4. De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen  

5. Respectvol handelen  

6. Samenwerken  

7. Enthousiasmeren  

Er zijn logischerwijs duidelijke linken tussen alle zeven competenties en bovenstaande 
basishouding en begeleidersrollen.  De VDS ziet een duidelijke wisselwerking bij de 
ondersteuning van de animatoren.  

Animatoren zonder attest: jongeren worden gecoacht in hun basishouding, 
begeleidersstijlen, competenties en taken. De competenties van de overheid 
kunnen hier als kapstok dienen.  

Animatoren die stage doen: jongeren worden gecoacht in hun competenties. De 

basishouding, begeleidersstijlen en taken zijn handvaten om de competenties te 

ontwikkelen.  

Animatoren met attest: jongeren worden gecoacht in hun basishouding, 
begeleidersstijlen, competenties en taken. De competenties van de overheid 
kunnen hier als kapstok dienen om zich verder te specialiseren.  

                                            
36 Zie de bijlage “talenten ontdekken” uit DNA 29 “Co-animatoren”, VDS, 2017.  
37 Zie www.mijnkadervorming.be.  
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Ook ervaren animatoren hebben nood aan coaching en kunnen via nieuwe uitdagingen38 
verder groeien in hun basishouding, begeleidersrollen en taken.   

De VDS vindt dat animatoren die niet geslaagd zijn voor hun stage animator, toch een 
plaats kunnen hebben op het speelplein. In overleg kan een aangepast takenpakket 
opgesteld worden waarbij de animator ingezet wordt op zijn talenten.  
  

Zonder animatoren, geen speelpleinwerking.  

Anno 2018 ligt er heel wat druk op animatoren. Druk ifv veiligheid, zorg, kwaliteit, welzijn 
of opvang. De kerntaak van een animator blijft het creëren van speelkansen. Ga dus de 
discussie aan met ouders, overheid en partners om het jeugdwerkgehalte van 
speelpleinwerk voorop te stellen en zet ook in op andere elementen die speelkansen 
creëren zoals materiaal en een speelse omgeving.  
 
Het speelplein is voor jongeren een tijd waarin ze vakantie beleven, net zoals voor 
kinderen. Voor hun inzet en engagement, verdienen ze erkenning en waardering.39   
 

 

“We moeten rennen, springen, vliegen, duiken,  vallen, 

opstaan   

en weer doorgaan.” – H. Van Veen  

  

 
 

                                            
38 Carrièreplanningstool, VDS, 2013.  
39 www.speelplein.net/dagvandeanimator.  


