VISIE SPEELPLEINEN VZW
STEDELIJK JEUGDWERK LEUVEN

Waarom een visie?

De Leuvense speelpleinen volgen de identiteit die de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) geeft aan het
speelpleinwerk: een hoge graad van openheid, spelen als hoofddoel en jeugdwerk als filosofie en methode.
Als speelpleincoördinatoren voelen we een verhoogde druk op dit speelpleinwerk door een toenemende
vraag naar kinderopvang, verwachtingen van ouders naar een professionele opvang, een groeiend
alternatief van vrijetijdsinitiatieven en een pedagogisering van de maatschappij. De stadsspeelpleinen
zoeken dan ook naar een manier om naar de buitenwereld duidelijk te maken waar ze voor staan.
Op deze manier hopen we de kern van het speelpleinwerk te behouden, te versterken en de
verwachtingen van alle betrokkenen op éénzelfde lijn te zetten.

Basisvisie
Een speelplein is een plek waar kinderen de ruimte krijgen om te spelen in hun eigen buurt, wijk of
omgeving. Waar de beleving en het spel van het kind centraal staat. Een plek waar kinderen en vrijwillige
animatoren samenkomen en de wildste avonturen beleven. Waar vuil worden oké is en gek doen de trend.
Het speelplein prikkelt en stimuleert kinderen om te genieten, ontdekken, vallen en opstaan, onderweg
te groeien en talenten te ontdekken. Ook voor de animatoren is het speelplein een plek om vakantie te
beleven, een plek om te leren, verantwoordelijkheden op te nemen en een fantastische tijd te beleven
samen met leeftijdsgenoten met dezelfde passie en hetzelfde enthousiasme.
Voor een speelpleinervaring op maat van het kind gaat het speelplein in overleg met kinderen en ouders.
Het zoekt samenwerkingen met andere speelpleinen, professionele instanties en andere vrijwilligersorganisaties.

KINDEREN MET SPEELPLEINKRIEBELS
Voor kinderen is een dag op het speelplein altijd weer een avontuur. Spelen in een veilige en stimulerende
omgeving versterkt het vakantiegevoel. Het speelplein biedt kansen om elkaar te ontmoeten, echt samen te
zijn en samen te spelen. Het daagt de kinderen uit om in het gevarieerde aanbod aan activiteiten te duiken
en talenten en interesses te ontdekken of verder uit te diepen. Begeleid door jongeren ontdekken kinderen hun speelse kant.
De kinderen geven zelf mee vorm aan hun speelplein binnen vooraf vastgelegde grenzen. In samenspraak
met de animatoren bouwen ze aan de plek waar zij hun vakantie willen spenderen en waar onvergetelijke
herinneringen een must zijn. Ze krijgen regelmatig de kans om mee te beslissen over activiteiten en
daginvulling. De animatoren spelen in op de specifieke noden en wensen van de kinderen.
Het speelplein is toegankelijk voor alle kinderen, los van achtergrond of origine, met of zonder beperkingen
of extra noden. Het speelplein wil dus elk kind speelkansen bieden zonder onderscheid te maken, dit zo lang
er genoeg draagkracht is bij de begeleidende vrijwilligers. Wanneer het zorgen de overhand neemt op het
spelen, wordt bekeken of het speelplein de meest geschikte plek is voor het kind en worden indien nodig
alternatieven gezocht. Er wordt bij ieder individueel kind samen met de ouders constructief nagedacht over
de beste regeling voor het kind.

ANIMATOREN IN DE SPEELPLEINVIBE
Jongeren kunnen als animator terecht op het speelplein in het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden. Hun
vrijwillige betrokkenheid en enthousiasme zijn even belangrijk als ervaring en opleiding. Het speelplein wil
deze jongeren kansen bieden om zich te ontwikkelen tot sterke animatoren. Dit kan op niet-georganiseerde
basis, maar ook structureel. Dit door middel van begeleiding op maat, opleidingen, bijscholingen en het
leerrijkste proces van allemaal; vallen en opstaan. Fouten maken is immers een deel van het leerproces. Onze
animatoren zijn geen professionele krachten, maar streven er wel steeds naar om elk kind zo goed mogelijk
te begeleiden. Hierin worden ze ondersteund door mede-animatoren, hoofdanimatoren, jeugddienstmedewerkers en occasioneel externe partners.
De jongeren halen hun motivatie uit het plezier beleven met kinderen en mede-animatoren. Ze willen het
verschil maken voor de kinderen en het speelplein. Vriendschappen worden gesmeed, groepen gekneed,
cohesie en samenhang zijn een grote troef en stralen af op de inhoudelijke werking. Animatoren hebben
voeling met hun speelplein en kiezen ervoor zelf mee te bouwen aan de identiteit ervan. Ze zijn actief
betrokken bij de organisatie. Ze zijn ambassadeurs van het speelplein en nemen dit ambassadeurschap
actief op. Tijdens de werking staan ze in voor het voorbereiden en begeleiden van spelmomenten, vrije
keuzeactiviteiten en uitstappen.
Elke animator heeft aandacht voor de diversiteit aan kinderen die eigen is voor zijn of haar speelplein. Een
veilige en gezonde speelomgeving is de verantwoordelijkheid van elke animator.

OUDERS MET EEN SPEELPLEINTOUCH
Bij elk kind hoort een ouder of voogd. Het is diens verantwoordelijkheid betrokkenheid te tonen bij het speelpleingebeuren. Dit door open te communiceren met de aanwezige verantwoordelijke(n) over de mogelijkheden,
beperkingen, specifieke noden en talenten van het kind.
Ouders tonen interesse voor de inhoud en werking van het speelplein. Ze gaan vanuit gepaste verwachtingen
respectvol om met de vrijwillige animatoren die de speelpleinervaring van hun kinderen verzorgen. Dit zijn immers
geen geschoolde begeleiders of professionele krachten. Ouders kennen de jeugddienstverantwoordelijke en
pleinverantwoordelijke als aanspreekpunt van de werking en gaan met hen in overleg waar nodig.
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