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Kind & Samenleving vzw
• Kennis- en expertisecentrum dat de positie 

van kinderen en jongeren in de 
samenleving wil versterken.

• Levert input om kinderen en jongeren 
een stem te geven in het beleid en de 
praktijk. 

• Adviseert bij kindvriendelijke 
ruimtelijke planning, speel- en 
tienerweefsel.

• We doen (belevings)onderzoek naar 
hun kijk op thema's die er voor hen 
toe doen.



De speeltijd, maak er spel van!
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www.k-s.be
Dit 6-stappenplan zet u op 

weg om de 

schoolspeelplaats te 

analyseren en kleine of grote 

verbeteringen aan te 

brengen.

http://www.k-s.be/


Vandaag…

• DEEL 1- De bestaande situatie: in 6 stappen naar 
een beter inzicht 

• DEEL 2 - Aan de slag!
• Optie 1: kleine ingrepen, groot verschil 

• Optie 2: tijd voor grote werken

• DEEL 3 – Inspraak op sleutelmomenten
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DEEL 1
De bestaande situatie
In 6 stappen naar een beter inzicht

5



6

De speelsituatie van de 
kinderen verbeteren

PARTICIPATIE 
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ONZE KINDEREN

EIGEN VISIE   VAN   HET   SCHOOLTEAM   OP   SPELEN 

SPEEL

MATERIAAL

SPEEL

RUIMTE

SPEEL

BAGAGE

ORGANISATIE VAN DE SPEELTIJD

SPEELSITUATIE 
VAN DE 

KINDEREN

BESTAANDE SPEELSITUATIE



Onze kinderen
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Bestaande speelsituatie

• Eigen cultuur rond spelen

• Bestaande ruimtelijke situatie

 publicatie helpt op weg bij analyse bestaande toestand met 
STAPPENPLAN
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STAP 1
Maak een plattegrond van de speelplaats
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STAP 1
Maak een plattegrond van de speelplaats
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STAP 2
Observeer wat kinderen doen 
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STAP 2
Observeer wat kinderen doen 

Waar wordt welk soort spel gespeeld? 

Waar hebben kinderen nog nood aan? 

Diversiteit in spel: afwisseling tussen rustig en meer actief of hevig spel? 

Spel in groep en spel in paren of alleen? Verschillende spelvormen?

Andere functies van de spelplaats
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Wat doen kinderen tijdens de speeltijd?
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Wat doen kinderen tijdens de speeltijd?

22

29

9
4

4
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9

4
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4
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Zelf verzonnen spelletjes

Balspelen

Ruzie & vechten

Zingen & Dansen

Actief spel met materiaal

Actief spel zonder materiaal

Babbelen edm

Wandelen

Eten

Overige

Delen & samen spelen
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Wat doen kinderen tijdens de speeltijd?
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Spelvormen
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Legende

Meisjes 6e

Jongens 6e

Jongere 

kinderen

Wie speelt waar?
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STAP 3
Bekijk de speelzones



20

Legende

6A (klas Mathieu)

Jongere kinderen

Actief spel

Wild en luid

Rustiger spel

Speelzones: hoe gebruiken kinderen de ruimte? 
Actief en rustig spel
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Speelzones: hoe gebruiken kinderen de ruimte? 
Rustplekjes

Klas  Mathieu (6A)

Jongere kinderen
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Speelzones: hoe gebruiken kinderen de ruimte? 
Rustplekjes
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STAP 4
Schets de looplijnen
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STAP 4
Schets de looplijnen

Waar liggen de populaire looplijnen?

Waarheen lopen de lijnen die het minst gebruikt worden? 

Op welke plekken lopen er weinig lijnen? Hoe kunt u bereiken dat 

kinderen hier meer gaan spelen? 

Welke lijnen lopen door elkaar? 

Wat vertelt dat over uw speelplaats?
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Beweging en looplijnen
Begin en einde van de speeltijd
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Beweging en looplijnen
Doorloop tijdens de speeltijd
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STAP 5
Noteer de mobiele knelpunten
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Looplijnen + speelzones
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Looplijnen + speelzones
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STAP 6
Vraag naar de sfeer
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Arena

Open
Klein
Luid 
met veel 

Jongens & 
meisjes

Soms wild
Soms Verveling

Speeltorens 
Jongens & 
meisjes

Groen

Luid 

Groot 

Fantasie
Wild
Open & 

verborgen

Met een paar

Middenplein
Groot

Meisjes, maar 
meer jongens

Wild
met veel 

Open
Gevaarlijk
Soms Verveling 

Met een paar
Actief spel
Druk
Open
Jongere kinderen

Jongens en 
meisjes

Luid

Saai

Sferen
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DRUK – LUID - SAAI

“Je mag daar niets.”
“Je mag niet met de bal onder het afdak.”
“Sommigen doen dat.”
“Maar in principe mag het niet.”

“Neen, wij doen daar niks.”
“Als het regent, is het daar echt saai.”
“Iedereen zit daar dan onder. Je moet 
stilstaan want anders botsen er tegen u.”
“Ik denk dat er ook soms kinderen zijn 
die veel hoofdpijn krijgen.”
“Dus dan is het gewoon luid, te druk en 
valt er niets te beleven.”

Sferen



Maak een analyse van de sterktes en 
knelpunten…
• Wat zijn populaire plekken?

• Wat zijn minder populaire plekken? 

• Welke speelprikkels zoeken jonge en oudere kinderen het vaakst op? 

• Waar gebeuren vaak conflicten? 

• Welke sferen kent de speelplaats? 

• Welke noden brengen kinderen zelf aan tijdens gesprekken? En wat vinden ze net leuk? 

• …
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…Houd ideeën vast, maar houd er niet 
aan vast!



OPDRACHT

• Wat zijn populaire plekken bij jullie?

• Wat doen kinderen bij jullie op de speelplaats? 

• Welke plekken zijn leuk voor oudere kinderen? 

• Waar gebeuren conflicten tussen kinderen? 

• Zijn er plekken waar de leerkrachten in conflict 
komen met de kinderen?
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DEEL 2
Aan de slag!
Optie 1: grote werken

Optie 2: kleine ingrepen
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Optie 1: 
Tijd voor grote werken
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1. Tijd voor grote werken

• STAP 1: bouw aan een visie

• STAP 2: stel een team samen

• STAP 3: maak een stappenplan op
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1. Tijd voor grote werken

• STAP 1: bouw aan een visie

• STAP 2: stel een team samen

• STAP 3: maak een stappenplan op
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Alles begint met visie
Visie van het schoolteam op spelen
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Dat wil ik 

wel!

Durf ik dat?

Dat kan bij 

ons niet, 

denk ik.
Willen wij zoiets?

Bij ons gaat het er meer 

om het pesten aan te 

pakken, toch?



Alles begint met visie
Visie van het schoolteam op spelen
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Dat wil ik 

wel!

Durf ik dat?

Dat kan bij 

ons niet, 

denk ik.
Willen wij zoiets?

Bij ons gaat het er meer 

om het pesten aan te 

pakken, toch?



Alles begint met visie
Visie van het schoolteam op spelen
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Waarom werken aan de speelplaats? 

• Om de speelsituatie te verbeteren?

• Om pesten tegen te gaan?

• Kansen voor openlucht leren?

• Om groen te beleven?

• …



Alles begint met visie
Visie van het schoolteam op spelen
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Waar dromen we van?

Wat willen wij kinderen bieden?

Zoek uit hoever je kunt, en wilt en 

durft gaan

Doe dat stapsgewijs.

Betrek alle groepen.

Kom zo tot een praktijkvisie.

Waarom werken aan de speelplaats? 

• Om de speelsituatie te verbeteren?

• Om pesten tegen te gaan?

• Kansen voor openlucht leren?

• Om groen te beleven?

• …



Alles begint met visie
Visie van het schoolteam op spelen
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Waar dromen we van?

Wat willen wij kinderen bieden?

Zoek uit hoever je kunt, en wilt en 

durft gaan

Doe dat stapsgewijs.

Betrek alle groepen.

Kom zo tot een praktijkvisie.

Waarom werken aan de speelplaats? 

• Om de speelsituatie te verbeteren?

• Om pesten tegen te gaan?

• Kansen voor openlucht leren?

• Om groen te beleven?

• …



1. Tijd voor grote werken

• STAP 1: bouw aan een visie

• STAP 2: stel een team samen

• STAP 3: maak een stappenplan op
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Breng betrokken actoren in kaart
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Directie(s)

Inrichtende macht

Poetspersoneel

Technische medewerkers

Andere gebruikers van 

de schoolinfrastructuur

KINDEREN

Leerkrachten
Ouders

Andere... 
bijv. broeders/zusters, concierge, ...

Secretariaat

KERNTEAM

Preventieadviseur



Betrokken actoren
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Betrokken actoren
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Kernteam samenstellen
Zorg minstens voor volgende rollen
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Directie(s)

Inrichtende macht

Poetspersoneel

Technische 

medewerkers

Kinderen

Ouders
Leerkrachten

Preventieadviseur

Andere... 
bijv. broeders/zusters, concierge, ...

Secretariaat

KERNTEAM

Andere gebruikers 

van de 

schoolinfrastructuur

Inspraakbegeleider'

Ontwerper'

Linkenlegger'

Technieker'

Bankier‘

Veiligheidsdeskundige/

preventie-adviseur



Voorbeeld...
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Directie(s)

Inrichtende macht

Poetspersoneel

Technische medewerkers

Preventieadviseur

KINDEREN

Ouders

Andere... 
bijv. broeders/zusters, concierge, ...

Secretariaat

$

'Inspraakbegeleider(s)'

'Ontwerper'

'Linkenlegger'

'Technieker'

'Bankier'

Leerkrachten

Oudercomité



1. Tijd voor grote werken

• STAP 1: bouw aan een visie

• STAP 2: stel een team samen

• STAP 3: maak een stappenplan op
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1. Tijd voor grote werken

• STAP 3: maak een stappenplan op
• Fase 1 – ideeën en experimenteren

• Fase 2 – zoek budget

• Fase 3 - Uitvoeren
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Optie 2:
Kleine ingrepen, grote verschillen

• Ga voor groen

• Oefen de kunst van het ombuigen

• Verzamel een speelschat

• Geef ze een duwtje in de rug: speelbagage 
ontwikkelen

• Maak van toezicht meer dan ‘bewaken’

• Ga voor heldere en afdwingbare regels
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Oefen de kunst van het 
ombuigen

• Wis looplijnen

• Verbuig looplijnen

• Zorg voor minder 
verkeer

• Neem de drukte 
binnen de 
speelzones onder 
handen
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Verzamel een speelschat

• School voorziet ‘de bal’

• Wat kinderen zelf meebrengen

 Uitbreiden van het aanbod door de school
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Verzamel een speelschat

Uitbreiden van het aanbod door de school

• Welk spelmateriaal zou leuk zijn bij ons?
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Verzamel een speelschat
Uitbreiden van het aanbod door de school

• Welk spelmateriaal zou leuk zijn bij ons?

• Maar ook: hoe bieden we dat aan?

Ruimtelijk, uitleenssyteem, beheer, 
projectmatige aanpak
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Verzamel een speelschat
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Speelbagage ontwikkelen: 
geef ze een duwtje in de rug!
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Ga voor heldere en 
afdwingbare regels
• Op basis van het voorgaande

• Leefregels en afspraken: ‘het-is-verbodens’ vs. mogelijkheden bieden. 

• Hoe kan ik de probleemsituatie wegwerken zonder dat er speelkansen verloren gaan? 

• Haalbaar toezicht (ook in hoekjes en kantjes)

• ! Een goed ontwerp zal het toezicht niet intensiever maken
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Maak van toezicht meer 
dan bewaken
• Observeer. 

• Schat in hoe het contact tussen kinderen verloopt.

• Maak duidelijk dat je spel waardeert, babbel eens met kinderen, wees mobiel tijdens het 
toezicht.

• Ga het monopoliseren van ruimte of materiaal tegen.
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DEEL 3
Inspraak op 
sleutelmomenten
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Projectfases

In theorie...
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Projectfases

In de praktijk...
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Projectfases

In de praktijk...

Fase 1:

Programma

Fase 2:

Ontwerp
Fase 3:

Uitvoering

Fase 4:

Onderhoud 

en beheer
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Projectfases

VAAK...

Fase 3:

Uitvoering

(feestelijke) actie met kinderen

- Laat in proces 

- Geïsoleerd 

- Geen impact op 

de besluitvorming

VAAK...

Don’t!
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Projectfases

VAAK...

Fase 1:

Start

'kinderen doen wat zotjes'

- Geïsoleerd 

- Geen impact op 

de besluitvorming

- Vooral toestellen of

wilde dromen

VAAK...

Don’t!
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Inspraaktraject valt volledig samen met project heraanleg 

IDEAAL...
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Projectfases

Inspraak-

traject

Fase 1:

Programma

Fase 2:

Ontwerp
Fase 3:

Uitvoering

Fase 4:

Onderhoud 

en beheer

Eerste 

schetsen

Programma

(noden, wensen,...)

EEN MINIMUM...  
sleutelmomenten voor inspraak

Definitief

plan



Inspraakmethodes op 
de sleutelmomenten...
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Projectfases

Inspraak-

traject

Fase 1:

Programma

Fase 2:

Ontwerp
Fase 3:

Uitvoering

Fase 4:

Onderhoud 

en beheer

Programma

(noden, wensen,...)

Inspraaksessie   
Opmaak van een programma van (speel)noden, wensen,...

1



Inspraaksessie 1:
Impact op de besluitvorming

> Ontwerper, directie, preventie-adviseur zijn aanwezig 

(als observator)



Inspraaksessie 1 :
Impact op de besluitvorming

Voorleggen / toetsen van volwassenenthema’s:

bijv. veiligheid/avontuurlijkheid, water, losse materialen, 

properheid...

> Dit is ook strategisch: 

om eventueel in te gaan tegen 

vanzelfsprekendheden van volwassenen

1
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• Vermijd het vragen naar dingen die ze wensen

• Vermijd vragen naar de ideale speeltijd

• Vertrek vanuit activiteiten van kinderen op de speelplaats

• Vertrek vanuit speelbehoeften

Concrete vertaling naar ideeën volgt in de ontwerpfase

Inspraaksessie 1:
Spreek kinderen aan als volwaardige actor
Ondersteun hen door het stellen van goede vragen

1



Inspraaksessie 1:
Impact op de besluitvorming

)

11



Vlekkenplan
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Projectfases

Inspraak-

traject

Fase 1:

Programma

Fase 2:

Ontwerp
Fase 3:

Uitvoering

Fase 4:

Onderhoud 

en beheer

Eerste 

schetsen

Programma

(noden, wensen,...)
Definitief

plan

Inspraaksessie   
Toetsing van eerste schetsen en plannen

2



> Ontwerp uitleggen: uittekenen of uitzetten op het terrein
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Projectfases

Inspraak-

traject

Fase 1:

Programma

Fase 2:

Ontwerp
Fase 3:

Uitvoering

Fase 4:

Onderhoud 

en beheer

Eerste 

schetsen

Programma

(noden, wensen,...)
Definitief

plan

Inspraak bij      en    3 4



• Toelaten dat kinderen hun eigen speelplekken 
creëren/veranderen.

• Opberg- of uitleensystemen (met inspraak)

• Kinderen die het spel van de week organiseren

• Groen aanleggen en onderhouden.. 

• Leerlingenschoolraad: leerlingen inspraak krijgen 
over (leef )regels speeltijd

• Opruimacties (klas verantwoordelijk stellen voor 
een bepaalde zone; beurtrol; gezamenlijke 
opruimmomenten; …) 
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Inspraak bij      en    3 4



Aandachtspunten 

• Variatie in methodieken 

• Variatie in setting

• Visualiseren van resultaten 

• Ruimtelijk vertalen van resultaten 

• Ruimte geven tot feedback 

 Verhoogde betrokkenheid
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Bedankt! Vragen?
Marlies Marreel

mmarreel@k-s.be – www.k-s.be

mailto:mmarreel@k-s.be
http://www.k-s.be/

