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Spelen in de praktijk

Visie op spelen, op het speelplein

Kwinten Fort

Stafmedewerker Visie, Projecten en Ontwikkeling,

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw

1. INLEIDING, DE DANS DER BRILLEN

Het verbaast elke keer hoeveel er gezegd kan worden
over iets simpel als spelen. Iedereen weet wat het is,
toch voelen we de nood om het spelen te omschrijven,
te definiëren, aan regels onderhevig te maken. Op het
moment dat het spelen van kinderen geanalyseerd
wordt, begint het besef te groeien hoe complex spelen
eigenlijk is. Wat het betekent voor kinderen, is bijna
filosofisch te noemen: het is hun manier van “zijn”,
hun manier van in de wereld staan (VAN RUMST en VAN

GILS, 2003).

Bovenstaande quote illustreert de kijk van volwassenen
en hun nood om het leven van een kind vanuit een vol-
wassen bril te begrijpen. We laten in het midden of dit
überhaupt mogelijk is. Kinderen zijn niet bezig met hun
“manier van in de wereld staan”. Spelen betekent voor
hen in de eerste plaats plezier maken. In het speelplein-
werk willen we afstappen van hoe volwassenen kijken
naar spelen, ook al kan dat waardevol zijn. We willen
onze visie op spelen door de bril van kinderen benade-
ren. Om de kijk op spelen van het speelpleinwerk te
begrijpen, moet je eerst weten vanuit welke setting er
gespeeld wordt. Sta me toe te beginnen met het speel-
pleinwerk te situeren.

2. HET SPEELPLEIN, EEN UNIEKE JEUGDWERKVORM

2.1. WAT IS EEN SPEELPLEIN?

In Vlaanderen zorgt de term “speelplein” soms voor
verwarring. Sommige mensen verstaan onder een
speelplein een openbaar terrein, ingericht als speelse
infrastructuur met vaak een speel- of sporttoestel inge-
pland; ook wel eens “speelpleintje” genoemd. Een ander
soort speelplein is een jeugdwerkvorm en dus minder

vrijblijvend. Het onderscheid is duidelijker te maken
door van speelpleinwerking te spreken. Over deze laatste
gaat dit artikel.

Speelpleinen zien er doorgaans heel verschillend uit. In
Vlaanderen zijn er meer dan 400 speelpleinwerkingen.
Dit impliceert een heel scala aan werkvormen. Er zijn
wel een aantal eigenschappen waarin elk speelplein
zich herkent. We gaan daarbij uit van het volgende pro-
fiel van het speelpleinwerk (VAN DEN BOSSCHE, 2009):
̶ kinderen als doelgroep;
̶ vakantie als actieperiode;
̶ spelen als hoofddoel;
̶ jeugdwerk als filosofie en methodiek;
̶ een hoge graad van openheid;
̶ een sterk lokaal karakter.

Een speelpleinwerking brengt zijn speelfunctie in de
praktijk door dagelijks werk te maken van optimale
speelkansen voor alle kinderen. Een speelpleinwerking
creëert daarvoor een prikkelende omgeving die kinde-
ren uitnodigt om te spelen. Een omgeving waar de aan-
leidingen om te spelen komen van de interactie tussen
de kinderen zelf, de begeleiders, het speelmateriaal en
de speelinfrastructuur (zowel binnen als buiten). Het is
eigen aan het speelpleinwerk om veel ruimte te geven
aan de kinderen zelf (VAN DEN BOSSCHE, 2009).

Een jeugdwerkvorm omschrijven die voortdurend in
beweging is en die niet formeel van bovenaf wordt
vormgegeven, is niet makkelijk. De Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk vzw (VDS) kiest er de laatste jaren dan
ook voor een modulair schema voorop te stellen, het
SpeelpleinBasisschema1, waarbij de lokale werking
modulair aan kwaliteitsverbetering kan werken: werken
aan de verschillende onderdelen, maakt ook het geheel
sterker.

1. Het SpeelpleinBasisschema wordt van A tot Z ontrafeld in de VDS brochure DNA 15 “The S-Files”.
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2.2. SPEELPLEINWERK IS JEUGDWERK

Het speelpleinwerk is naast de jeugdbewegingen en het
jeugdhuiswerk een andere belangrijke speler in de
jeugdwerksector. Speelpleinwerk wordt georganiseerd
vanuit particuliere initiatieven of lokale openbare
besturen en wordt in vele gevallen professioneel gerund
en ondersteund. Ondanks deze professionaliteit blijft
speelpleinwerk ook daadwerkelijk jeugdwerk.

Een kwalitatieve speelpleinwerking staat of valt met een
sterke ploeg vrijwilligers. Hun taak bestaat erin om te
zoeken naar een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod
van activiteiten. Om de speelfunctie optimaal te reali-
seren, ziet een speelplein de uitbouw van zijn begelei-
derploeg ook als doel op zich. De kwaliteit van de
speelpleinwerking is rechtstreeks afhankelijk van het
enthousiasme en de dynamiek waarmee begeleiders
met kinderen spelen. Vanuit deze “jeugdwerkfilosofie”
ontstaat een omgeving waarbinnen jongeren kunnen
groeien in de ploeg en in hun vaardigheden (VAN DEN

BOSSCHE, 2009).

Het speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm. Het
heeft andere functies (spelen in de onmiddellijke
woonomgeving, opvangfunctie), andere organisatie-
vormen (20% particulier, 80% gemeentelijk) en een
ander, breder bereik dan de rest van het jeugdwerk. Het
is wenselijk dat elke lokale werking zelf een eigen kijk
ontwikkelt en van daaruit beleid maakt. Een werking
kwalitatief verbeteren, kan door te werken aan de
speelmogelijkheden, de speelpleinploeg, de organisa-
torische onderbouw en de externe relaties. Eigen aan
het speelpleinwerk, vormt toegankelijkheid de basis
van dit alles!

2.3. TOEGANKELIJKHEID ALS HANDELSKENMERK

Lokale speelpleinen zijn niet echt een jeugdvereniging,
die zich met bepaalde activiteiten richt op bepaalde
kinderen. Speelpleinwerkingen zijn eerder een open
ontmoetingsplaats waar in principe alle kinderen uit
de buurt met elkaar komen spelen. Dit uitgangspunt
verklaart enerzijds de hogere “laagdrempeligheid” die
het speelpleinwerk nu reeds kent en anderzijds de
gevoeligheid binnen het speelpleinwerk om bestaande
drempels steeds meer weg te werken (DEVISSCHER,
2007).

In zijn speelvisie verschilt het speelpleinwerk met ander
jeugdwerk. Het is gericht – zo wordt dadelijk uitgewerkt
– op een individuele kijk op spelen. Dat wil niet zeggen
dat er niet in groep gespeeld wordt, allesbehalve zelfs.
Maar aanvullend op het groepsgebeuren is er op het
speelplein een grote openheid waarbij elk kind met z’n
eigen speelplannen en -wensen naar het speelplein
komt en binnen de context van het speelplein die plan-
nen zoveel mogelijk mag en kan vormgeven. Met het

karakter van een open speelaanbod zien en erkennen
speelpleinen de verschillen tussen kinderen én ze wer-
ken er mee.

Als we kritisch zijn ten aanzien van wat we doen, moe-
ten we ons misschien de volgende vraag stellen. Hebben

we onze toegankelijkheid te danken aan ouders die hun kinde-

ren verplichten om te komen? De maatschappelijk kwets-
bare bevolkingsgroepen zijn die groepen met bijvoor-
beeld weinig vakantiedagen of zonder glijdende werk-
uren. Kinderen uit de lagere sociale klassen worden
bereikt door het speelpleinwerk, maar betreft het hier
een vrije keuze? Zouden die kinderen komen als ze zelf
de keuze hadden? Deze positie biedt een context die
wel een aantal voordelen heeft. Het feit dat het speel-
pleinwerk een doelgroep bereikt waar anderen het
moeilijk mee hebben, geeft ons de kans het jeugdwerk
als methodiek te promoten.

Als we het bekijken vanuit het perspectief van kinderen
en jongeren, dan zou het jeugdwerkbeleid in eerste
instantie op zoek moeten gaan naar de criteria die uit-
maken wat jeugdigen ondersteunend en zinvol vinden
(COUSSÉE, 2005). Het voordeel van het speelpleinwerk
is dat wij grotendeels met jonge tot zeer jonge kinderen
bezig zijn. Deze doelgroep heeft over het algemeen niet
zo’n grote zeggenschap over de eigen agenda. We
mogen echter niet minimaliseren dat een groot deel
van de kinderen komt omdat ze zelf graag willen. Dit
uitgangspunt geeft het speelpleinwerk de kans om uit
te pakken met zijn speelfunctie en de meerwaarde van
een grote verscheidenheid aan speelkansen te gebrui-
ken. Als antwoord op deze nood ontwikkelden we een
visie op spelen die een meerwaarde kan betekenen voor
elk kind.

3. HET SPEELPLEINWERK, ANNO 2009

3.1. SPEELPLEINENQUÊTE 2005, EEN PAAR 
CIJFERGEGEVENS

Sinds 1980 zet de VDS vzw elke vijf jaar een groot-
scheepse enquête van de speelpleinsector op. Het is een
poging om het speelpleinwerk te vatten in objectieve
gegevens, in kaart te brengen en in de tijd te volgen. In
2005 werd de speelpleinenquête voor de zesde keer
gevoerd, wat een objectieve kijk geeft op 25 jaar speel-
pleinwerk in evolutie. We schetsen het beeld van het
speelpleinwerk, anno 2005.

3.1.1. KINDEREN

̶ In totaal spelen er elk jaar 140.000 verschillende
kinderen op de lokale speelpleinwerking.

̶ In Vlaanderen en Brussel spelen elke dag van de gro-
te vakantie gemiddeld 37.000 kinderen op een
speelplein.

̶ Het gemiddeld aantal dagen aanwezigheid per kind
in de zomervakantie van 2005 is 12 dagen. Dus
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meer dan twee weken van die vakantieperiode wor-
den op het speelplein doorgebracht.

̶ De laatste jaren merken we opnieuw een stijging in
het aantal kinderen op het speelplein. Dit kunnen
we volgend jaar hopelijk bevestigen met de volgen-
de grote enquête.

̶ Speelpleinwerk bereikt een divers publiek: kinderen
van allochtone afkomst (18,8%), kinderen uit een
kansarm milieu (8,9%), kinderen met een beperking
(6,6%), kinderen en jongeren begeleid in de bijzon-
dere jeugdzorg (1%), kinderen via OCMW (2,6%).

̶ 55% is lagereschoolkind (7-12 jaar). Kleuters (3-6
jaar) vormen een aanzienlijke groep (33%). Onge-
veer 10% is tiener (12+). 2% van de kinderen is min-
der dan drie jaar. Opmerkelijk is dat doorheen de
jaren deze procentuele verdeling status quo blijft.

3.1.2. SPEELPLEINBEGELEIDERS

̶ Een doorsneespeelpleinbegeleider is jong, vrouwe-
lijk, geattesteerd en heeft beperkte ervaring.

̶ Het onevenwicht in geslacht zet zich verder. In 1995
bedroeg deze 60% tegenover 40%, in 2000 was dit
63% tegenover 37%. In 2005 bedraagt de verhou-
ding 66,5% vrouwelijke begeleiders en 32,5% man-
nelijke.

̶ Het aantal actieve begeleiders neemt toe. In 2005
waren er in totaal 20.000 begeleiders actief, voor-
heen waren dit naar schatting 16.000 mensen.

̶ Een gemiddelde speelpleinploeg bestond uit 38 ver-
schillende begeleiders.

̶ De gemiddelde streefnorm qua begeleidingsaantal
is 8,5 kinderen per begeleider.

̶ Het aantal geattesteerden stijgt na een daling in
2000 opnieuw naar dik 55%.

̶ Speelpleinbegeleiders zijn jong: 39% is ouder dan
18 jaar, 1 op 3 is tussen 17 en 18 jaar en 27% van
de begeleiders is jonger dan 17 jaar.

̶ 1 op 2 speelpleinbegeleiders blijft slechts 1 of 2 jaar
actief.

̶ Anderzijds blijft het aantal langdurig geëngageer-
den stijgen (1 op 10 blijft langer dan 5 jaar).

̶ De helft van de werkingen organiseert een speel-
pleinstuurgroep die zich buigt over het beleid en or-
ganisatie van de werking. Het merendeel van de
werkingen beschikt over een jaarwerking, die in gro-
te mate bijdraagt aan de betrokkenheid van de be-
geleiders.

3.1.3. ORGANISATIE

̶ 8 op 10 werkingen zijn er op gemeentelijk initiatief,
onder impuls van de jeugddienst. Hun aandeel blijft
toenemen (in 1985 lag de verhouding gemeentelijk/
particulier nog op 40/60%, in 1995 was dat al om-
gekeerd: 60/40%, in 2005 dus 80/20%).

̶ Speelpleinen hebben hun belangrijkste werkings-
periode in de zomervakantie, 95% in juli en augus-

tus. In 2005 is 40% open tijdens de paasvakantie,
ongeveer 18% opent in de weekvakanties (herfst-,
kerst- en krokusvakantie).

̶ Een gemiddelde speelpleinwerking is 36 dagen per
jaar open.

̶ De stijgende opvangdruk zorgt er ook voor dat
speelpleinwerkingen langer open zijn, tot gemid-
deld 7 u per dag.

̶ Meer dan de helft van de werkingen is de hele dag
open, voor- en namiddag. Bijna 1 op 3 heeft enkel
namiddagwerking.

̶ 6 op 10 van de speelpleinwerkingen beschikt over
een aparte (aangepaste) kleuterwerking. 1 op 2
heeft een specifieke tienerwerking. 1 op 5 stemt de
werking af op kinderen met een handicap en 1 op
20 stemt haar werking ook af op kinderen en jonge-
ren uit een kansarm milieu.

̶ 7 op 10 werkingen organiseert voor- en naopvang,
vaak in nauwe samenwerking met een Initiatief Bui-
tenschoolse Opvang (IBO) of de lokale overheid.

̶ De deelnameprijs stijgt: in 2000 betaalde een kind
gemiddeld 2,50 EUR per dag per deelnemer. In
2005 is dit opgelopen tot 3,28 EUR. We moeten
hier wel de kanttekening bij maken dat er dikwijls
speciale prijzen gehanteerd worden voor kinderen
uit een kwetsbare omgeving (bv. via tussenkomst
van het OCMW) of voor meerdere kinderen uit het-
zelfde gezin.

3.2. DE UITDAGING VAN VANDAAG

Het speelpleinwerk heeft verschillende uitdagingen
voor de toekomst. Maar in het kader van dit artikel wil-
len we ons beperken tot één ervan: de discussie tussen
de speel- en opvangfunctie van het speelplein.

Omwille van de “vergemeentelijking” ondergaat de sec-
tor een professionalisering. Dit houdt in dat beleids-
makers, vooral politici, steeds meer de kantlijnen gaan
uittekenen van de gemeentelijke werkingen (procedu-
res, onkostenvergoedingen, werkingsperiodes, ope-
ningsuren, infrastructuur, e.d.). Die kantlijnen zien er
anders uit dan die van een particuliere werking, die
andere accenten legt. De professionalisering is meestal
een goede zaak voor het speelplein. Heel wat werkingen
gaan er budgettair op vooruit en de zakelijke kanten
zijn beter geregeld (vrijwilligersvergoeding, verzekering,
inschrijvingen, websites, promo…). Het probleem van
de professionalisering situeert zich eerder op de uit-
gangsituatie van de werking: wat is het initiële doel?

Meer en meer wordt het spanningsveld tussen twee
functies, spelen en opvang, van het speelpleinwerk dui-
delijk. Deze tegenstelling stelt zich vooral scherp voor
de organisatoren van gemeentelijke werkingen. Jeugd-
diensten worden vaak geconfronteerd met het speelser
maken van een aanbod, omdat het tot doel heeft
zoveel mogelijk kinderen en jongeren te betrekken.
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Deze opdracht wordt bemoeilijkt door kantlijnen die
een niveau hoger werden uitgetekend en vooral gericht
zijn op de opvangfunctie.

Dat brengt op het werkveld volgende tegenstellingen
teweeg:
̶ De werkdruk neemt toe voor vrijwilligers. Kunnen-

we spreken van vrijwilligers als de taakinhoud voor
een deel bestaat uit taken waar een vrijwilliger niet
zelf voor kiest?

̶ Nemen speelpleinen daarom meer en meer jobstu-
denten aan? En spreken we in dat opzicht nog wel
van jeugdwerk?

̶ De buitenschoolse kinderopvang werkt aanvullend
op het onderwijs. Moeten zij ook aanvullend gaan
werken op het speelpleinwerk? Of neemt het jeugd-
werk zelf de rol van opvang op?

̶ Kinderen worden verplicht om te komen door hun
ouders, uit noodzaak. Kunnen we nog spreken over
vrije tijd voor kinderen? Kunnen kinderen zelf nog
kiezen hoe ze hun vakantie invullen?

Beleidsmakers zijn even begaan met het welbevinden
van de jeugd als andere spelers in de sector. Maar toch
laten ze zich hier en daar de nood aan opvang ontval-
len. In het beste geval gaat men uit van een mooie com-
binatie, daar waar het aangename, de speelfunctie,
aan het nuttige, de opvangfunctie, wordt gekoppeld.
Waarom wordt het speelpleinwerk hier op een andere manier

benaderd dan het andere jeugdwerk? Voelen beleidsmakers
een te grote druk op de vraag naar opvang? Organise-
ren zij het speelplein voor de ouders, zijnde stemmers,
of voor de kinderen?

Wat heeft een beleidsmaker, of evengoed een organisa-
tor, nodig om het geweer van schouder te veranderen?
Bestaan er andere antwoorden dan een gedegen speel-
visie? Wil het speelpleinwerk beleidsmakers overtuigen
van de speelwaarde als belangrijkste troef, dan moeten
de argumenten steek houden. Lees: de visie moet sterk
zijn en een referentiekader bieden van waaruit gewerkt
kan worden.

3.3. DE NOOD AAN EEN SPEELVISIE

Met bovenstaande bekommernissen in het achter-
hoofd kunnen we begrijpen waarom er in de jeugd-
werksector nood is aan achtergrond over spelen.
Jeugdconsulenten en jeugdanimatoren vertrekken
steeds meer vanuit de belevingswereld van kinderen.
Terwijl het vroeger vaker een bezielende grondlegger
was, die een vzw uit de grond stampte en de visie al
heeft, wordt er tegenwoordig meer gewerkt met men-
sen die het werk wel zien zitten maar bij wijze van spre-
ken de bezieling nog moeten krijgen. Wegens het grote
verloop in de hele sociaal-culturele sector is het een

constante opdracht om de educatieve medewerkers te
wijzen op deze verantwoordelijkheid: het inhoudelijk
uittekenen van hun werking. Het is onze taak als koepel
van het speelpleinwerk en expertisecentrum van het
spelende kind om het deze mensen zo makkelijk moge-
lijk te maken en blijvend te prikkelen om na te denken
over een speelvisie.

Om argumenten op te bouwen tegen de toenemende
druk van het gemeentelijk apparaat, kan een speelvisie
gebruikt worden. Een speelvisie is het gewenste lange-
termijnperspectief van een organisatie met betrekking
tot spelen. Een speelvisie is het ideale instrument om
een kader uit te schrijven dat gebruikt kan worden om
het spelen te organiseren.

4. EEN SPEELVISIE ONTWIKKELEN

4.1. ERVARING EN ONDERZOEK

Een gedegen speelvisie is gestoeld op ervaring. Alle
VDS-medewerkers, personeel en vrijwilligers, hebben
ervaring op het speelplein en zijn vaak betrokken bij een
lokale werking. Vanuit het werken met kinderen kregen
deze mensen een goed beeld van wat werkt bij kinde-
ren. Welk soort spel slaat aan bij kinderen? Hoe spelen
kinderen zelf het liefst? Wat gebeurt er tijdens het spe-
len? Het leverde een buikgevoel op over hoe het spelen
op het speelplein best kon worden georganiseerd. Het
is wat de organisatie uitademt en wat uit de vormin-
gen, advies en begeleiding ter plaatse kon verstaan
worden. Via onderzoek hebben we dit buikgevoel willen
staven. In 2000 heeft het onderzoekscentrum Kind en
Samenleving in opdracht van VDS onderzocht hoe kin-
deren het speelplein beleven. De conclusies werden
beschreven in het rapport “Kinderen op het speel-
plein”2.

4.2. ACTORSCHAP ALS SLEUTELBEGRIP

Uit het onderzoek verstaan we dat kinderen het speel-
plein niet louter ondergaan maar het zich ook eigen
(proberen) maken. Hiervoor adopteren we de term
“actorschap”. Actorschap gaat over de competentie en
het vertrouwen in een gegeven situatie controle te heb-
ben of om in gegeven omstandigheden baas te zijn over
het eigen leven. Met meer ruimte om actorschap op te
nemen, zagen de onderzoekers dat de betekenis die
aan het speelplein werd gegeven door kinderen positie-
ver werd. Het helpt om deel uit te maken van sociale
praktijken waarin je terecht komt (JANS, 2001).

Dit kan in de speelpleincontext het best verstaan wor-
den als: het spel zelf kunnen maken, deel uitmaken van
het speelpleingebeuren, het gevoel hebben het speel-
pleingebeuren actief, en niet passief, mee te maken.

2. Marc Jans, Meise, 2001.
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Wanneer kinderen op het speelplein geen stimulansen
tot actorschap vinden, zullen ze het speelplein niet of
negatief betekenen (JANS, 2001).

In het onderzoek blijkt dat er 11 terugkerende factoren
of stimulansen tot actorschap aanwezig zijn, die kinde-
ren sterken in een positieve betekenisverlening aan het
speelplein: animatoren, speelmateriaal, ruimte, speel-
systeem, dagindeling, vrienden, familieleden, sfeer, kin-
deragenda’s, thuis en opvang.

Het actorschap zelf valt niet uit de lucht. Op sommige
speelpleinen lukt het beter voor kinderen om als actor
op te treden dan op andere speelpleinen. Dat ligt inder-
daad aan de manier waarop speelpleinen kijken naar
hun publiek. Via identificatie en onderhandeling ont-
wikkelen kinderen actorschap. Enerzijds zullen kinde-
ren zich identificeren met elementen van het speelplein-
gebeuren. Anderzijds, in het geval dat identificatie nog
niet mogelijk is, gaan kinderen onderhandelen. Speel-
pleinen slagen er in actorschap bij kinderen te stimule-
ren in de mate dat er ruimte is voor kinderen om mee
keuzes te maken die het speelplein vormgeven, om
ongenoegens uit te drukken en om alternatieven voor
te stellen (JANS, 2001).

Een belangrijk element in het verhaal is dat het speel-
pleinwerk de kinderen in de praktijk als volwaardige
“actoren” gaat zien (VAN DEN BOSSCHE, 2009). Kinderen
geven dan enerzijds mee vorm aan wat, met wie en
wanneer er gespeeld wordt. Anderzijds zoeken speel-
pleinwerkingen actief naar manieren om kinderen mee
te laten participeren in de besluitvorming, het tot stand
komen van vernieuwing, verandering en verbetering van
de speelpleinwerking. Zonder deze kijk op kinderen, is
die openheid creëren moeilijk.

4.3. EEN SPEELVISIE OPBOUWEN

Vanuit het concept “actorschap” is onze organisatie
gaan zoeken naar hoe we dit op het speelplein kunnen
vertalen zonder speelpleinbegeleiders te vervelen met
het theoretische kader van actorschap en sociale prak-
tijken (JANS, 2001). Het verhaal begint bij de leuze van
onze organisatie: “Vakantie? Op het speelplein!” Waarmee
we zeggen dat het vakantiegevoel op het speelplein
moet leven, zo niet primeren, en we een opening willen
maken om de vakantie en het speelplein met elkaar te
verbinden in een kinderhoofd. Kinderen maken dan de
klik: “Joepie, het is vakantie, het speelplein gaat weer
open, ik wil er bij zijn…” Om deze boodschap te laten
aanslaan bij organisatoren en begeleiders hebben we
onze gedachtegang in verschillende stappen onderver-
deeld.

Deze vind je terug in verschillende visieteksten:

1. Visie op vrije tijd: wat beschouwen we als vrije tijd
voor kinderen? Beschouwen kinderen het speelplein
als vrije tijd? Hier gaan we in dit artikel niet verder
op in.

2. Visie op spelen: in deze tekst benaderen we spelen als
de tijd waarin er plezier beleeft wordt in de brede
context van vrije tijd. Hier gaan we op in in hoofd-
stuk 5.

3. Visie op spelen op het speelplein: in deze tekst benade-
ren we spelen binnen de context van het speelplein-
werk. Wat is er nu zo specifiek aan spelen op het
speelplein? Hoe kan je werken aan de kwaliteit van
het spelen op het speelplein? Hier gaan we op in in
hoofdstuk 6.

Deze visieteksten zijn uitgewerkt met praktijkvoorbeel-
den uit de speelpleinwereld. Je kan ze volledig vinden in
de online-VDS-bibliotheek (www.speelplein.net).

5. DE SPEELVISIE VAN DE VDS

5.1. PLEZIER EN VRIJHEID ERVAREN

Spelen gebeurt in de vrije tijd, een 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. Tijdens het spelen moet het gevoel
bestaan over sommige zaken vrij te kunnen beslissen.

Deze vrijheid is niet gelijk aan keuzevrijheid. Het is
onder andere:
̶ zelf beslissen wat er gespeeld wordt (welke activi-

teit, welk thema, welk tempo, wie deelneemt, waar
het plaatsvindt, welk materiaal gebruikt wordt…);

̶ vrij zijn van verantwoording over hetgeen je gekozen
hebt om te spelen. Het hoeft niet nuttig te zijn;

̶ vrij zijn van conventies. Het hoeft niet “juist” te zijn.
Er zijn regels maar niets staat vast. Je bepaalt de re-
gels zelf of je werkt ze bij;

̶ zelf beslissen om te stoppen met de activiteit en kie-
zen om iets anders te doen;

̶ zelf de uitdaging kiezen: iets waar je al goed in bent,
iets om nog beter in te worden of iets compleet
nieuw.

Een kind kan evengoed vrijheid vinden in een “ver-
plicht” spel: aansluiten bij een spel dat anderen aan het
spelen waren of ingaan op een aanbod van een begelei-
der op school of jeugdwerk. De vrijheid binnen een
“verplicht” spel is best te begrijpen als het actorschap
zoals eerder omschreven. Een voorbeeld: soms kan je ver-

baasd zijn over de kleuters die vol overgave voor de tiende keer

“zakdoek leggen” spelen. Er lijkt weinig ruimte voor vrijheid.

Waarom beleven ze toch elke keer weer zoveel plezier? De vrij-

heid ligt dan in het kiezen achter wie je de zakdoek legt, hoe

hard je rondloopt, of meezingt, of je nog eens laat zingen, hoe

onnozel je kan doen terwijl iedereen naar je kijkt…
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5.2. 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. Kin-
deren vragen niet naar een heel concreet iets, ze vragen
om zelfbeschikking. Met de vraag ‘Mag ik gaan spelen?’
vragen kinderen zeggenschap over hun tijdsbesteding.
Door ‘ja’ te zeggen, geven de ouders een soort blanco
cheque, een volmacht. Ouders weten niet wat hun kin-
deren 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 ongestructu-
reerde activiteiten. Spelen is een verzamelbegrip voor
allerlei niet nader omschreven activiteiten. Dit blijkt
een noodzakelijke voorwaarde om tot intens speelple-
zier te komen.

5.3. INTENS SPEELPLEZIER

Men spreekt van intens spelen wanneer er betrokken-
heid is. Betrokkenheid zorgt voor een optimale ervaring
(CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Een basisvoorwaarde om
betrokken te geraken is vrijheid. Naast deze basisvoor-
waarde zijn er drie versterkende eigenschappen: het
spel moet dicht genoeg bij je persoonlijke interesses liggen
om je aandacht te grijpen en vast te houden; je moet je
comfortabel genoeg voelen om remmingen los te laten en
er moet genoeg uitdaging zijn om in een spel op te gaan.
De vier elementen van intens speelplezier, te zeggen vrij-
heid, interesse, comfort en uitdaging hoeven niet alle-
maal 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.

VRIJHEID

Hoe meer vrijheid er bestaat in het spelen, hoe groter
de kans op betrokkenheid. Wanneer bijvoorbeeld
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.

INTERESSE

Er is een gezonde dosis interesse nodig in het spelen om
er betrokken bij te geraken. Betrokken geraken bij een
spel dat je niet interesseert, is moeilijk. Het is niet

onmogelijk maar het is binnen het eigen interesseveld
makkelijker om de omgeving los te laten.

COMFORT

Om helemaal in het spel op te gaan, moet een bepaald
niveau van comfort gehaald worden. Een comfortabel
gevoel is een combinatie van veiligheid (fysiek comfort)
en geborgenheid (psychisch comfort). Hoe comforta-
beler, hoe minder er wordt afgeleid.

UITDAGING

Wanneer de gepaste uitdaging is gevonden, bevind je je
op de rand van je mogelijkheden. Het is een toestand
die “Flow” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999) wordt genoemd.
Het is de plaats waar de capaciteiten en de uitdagingen
elkaar ontmoeten. Deze toestand is zeer belonend
omdat iets nieuws wordt uitgeprobeerd maar vanuit
een vertrouwde basis.

Figuur 2. Betrokkenheid voor twee verschillende kinderen, voor 

twee verschillende activiteiten

Een gezonde mix van deze vier leidt tot de grootste
betrokkenheid, tot het leukste spel in de beleving van
het kind. Deze mix is voor iedereen anders. Elk kind
heeft zijn plan, elk kind heeft zijn zin. Betrokkenheid
creëren voor zoveel mogelijk kinderen op een speel-
plein, is een verscheiden en gevarieerd aanbod organi-
seren. Figuur 2 illustreert dat treffend: elk kind heeft
andere noden en verwachtingen.

5.4. CONCLUSIE: SPELEN IS LEVEN

Intens spelen is een moment waarop alleen het spel
bestaat. Dan spreken we van intens speelplezier. Het is
daarom zowel een toevalligheid als een streefdoel.
Intens plezier betekent niet noodzakelijk uitgelaten
enthousiasme. Soms kunnen kinderen zeer stil en
geconcentreerd betrokken bezig zijn en daar intens van
genieten. Iedereen die gaat spelen is, volgens de VDS,
op zoek naar intens speelplezier. Het open aspect van
spelen biedt de meeste kansen op intens spelen.

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
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een goed gevoel. Plezier is het uitgangspunt van het
spelen. Plezier is het uitgangspunt van ons leven. Spe-
len is leven (VDS, 2008).

6. SPELEN OP HET SPEELPLEIN

6.1. 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 zaligma-
kend is. Toch zien we dat kinderen het spelen vaak in
een bepaalde vorm gieten. Dit noemen we “een spelletje

doen”. Er bestaat echter een verschil tussen “spelletjes
doen” en “spelen”. We maken de opdeling duidelijk
door ze te omschrijven als “game” en “play”:

Er ontstaat makkelijk verwarring over het idee dat vrij-
heid alleen kan binnen “play”. Dit is verkeerd. Kinderen
zien heel veel mogelijkheden tot vrijheid, tot eigen
invulling. Dus ook bij “game” kunnen kinderen vrijheid
ervaren. Of anders gesteld: ook bij “game” kunnen kin-
deren zeer betrokken raken. De begrippen “game” en
“play” zijn voor de VDS een goede manier om het spe-
len van kinderen beter te begrijpen. Het zijn twee zeer
verschillende manieren van spelen, toch is het doel het-
zelfde: plezier beleven. Ze zijn beide even waardevol. Ze
hebben allebei evenveel potentieel om tot plezier te
komen.

6.2. HET SPELEN BEGINT

Terwijl game en play vertellen hoe er gespeeld wordt,
gebeurt er op de speelpleinwerkingen nog iets anders.
Kinderen zijn niet alleen op het speelplein. De speel-
pleinwerking is een speelomgeving vol speelimpulsen:
andere kinderen, speelmateriaal, begeleiders, een
avontuurlijk terrein, e.d. Kinderen en animatoren
komen beiden 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?

Figuur 3. Spelen op het speelplein

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.

6.3. HOE HET SPELEN ORGANISEREN?

Veel speelpleinen maken actief werk van hun speelmo-
gelijkheden. Ze kopen elk jaar speelmateriaal aan, ze
proberen in de best mogelijke binnen- en buiteninfra-
structuur te voorzien enzovoort. Het verhaal eindigt
echter niet bij de speelmogelijkheden. Wanneer een
speelplein zoekt naar mogelijkheden om kinderen con-
tinu te laten kiezen tussen spontaan spelen en het
georganiseerde aanbod, wordt er nagedacht over het
speelsysteem. Met een speelsysteem wordt bepaald op
welke manier de kinderen gebruik kunnen maken van
de speelmogelijkheden. Het is mogelijk dat een speel-
plein zeer veel speelmogelijkheden biedt, maar dat kin-
deren slechts beperkt van deze mogelijkheden gebruik
mogen maken.

Het speelsysteem dat best beantwoordt aan de VDS-
visie is een sterk uitgewerkt “open speelaanbod”. Kin-
deren stellen hier hun speelmenu à la carte samen:
̶ Begeleiders bieden een aantal gevarieerde activitei-

ten aan (game en play!) waartussen gekozen kan
worden.

̶ Kinderen kunnen wisselen tussen deze activiteiten
wanneer ze willen.

̶ Er is een vast, doorlopend aanbod. Bekijk het als
een speelhoek, waar kinderen hun ding kunnen
doen: bouwhoek, leeshoek, knutselhoek, een tram-
poline, een kindercafeetje, interne post, verkleed-
hoek, …

̶ Kinderen kunnen spontaan spelen en worden hierin
gestimuleerd door een veelheid aan speelmogelijk-

game play

Afgebakend in tijd en plaats Veel minder strikt afgebakend

Met een vooraf bepaald doel/
einde
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Soms afgebakend aantal spelers
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heden: een vrij podium, een zandhoop op de speel-
plaats, een materiaalwinkel, animatoren die
speelimpulsen geven, ploeterbadjes met een grappi-
ge badmeester…

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 begeleidershouding 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.
De sleutel ligt in het voorbereiden van impulsen, meer
dan in spelregels. Begeleiders moeten binnen het speel-
systeem de ruimte krijgen om te experimenteren met
spelen.

Het beheren van de eigen tijd resulteert in vrijheid, ook
voor spelende kinderen. Een kind is 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 om die
tijd terug in eigen handen te nemen en opnieuw zijn
eigen koers te varen. Uit ervaring weten we dat wanneer
kinderen die tijd gemakkelijker terug in eigen handen
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.”

6.4. HET EINDRESULTAAT

We zien een speelplein als een plaats met zoveel moge-
lijk speelkansen, als een plaats die langs alle kanten uit-
nodigt 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 wordt er voor gezorgd
dat kinderen optimaal en zo ruim mogelijk van deze
speelmogelijkheden gebruik kunnen maken. Zo’n
speelplein biedt volgens de VDS de beste kwaliteits-
garantie om een divers publiek aan kinderen een zomer

lang een geweldige vakantie te bezorgen. Kinderen zul-
len het speelplein ongewoon plezant vinden, het erva-
ren als echt vrije tijd, er zin aan geven en er zin in heb-
ben. Pas dan wordt het speelplein echt vakantie, en kan
je zeggen: “goe gespeeld!”.
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