
Waar?

We kiezen Brugge als uitvalsbasis. De laatste jaren zijn hier veel terreinen 
gerealiseerd, van klassieke inrichtingen tot avontuurlijke ingrepen en                  
tijdelijke terreinen. Zo kunnen we u meteen een mooie staalkaart bieden van 
de kansen en uitdagingen binnen het speelruimtebeleid.

Voor Wie?

We richten ons op speelruimteconsulenten, jeugddienstmedewerkers, 
medewerkers van groendiensten en andere gemeentelijke diensten met een 
hart voor speelruimten en speelkansen. Ook werknemers van andere organi-
saties, overheden en bedrijven zijn meer dan welkom.

PraKTiSCH

We starten om 08.45h en eindigen om 16h aan het aan het fietspunt Brugge,  
Hendrik Brugmansstraat 3, 8000 Brugge.

Kostprijs: 75 euro - Aantal plaatsen: 20. Verhuur van fiets, koffiepauze, 
broodjeslunch, infopakket zijn inbegrepen.

iNSCHriJVeN 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@k-s.be
Vergeet niet volgende zaken te vermelden:
- Inschrijving - ABC van speelruimten.
- Aangeven of u gebruik wil  maken van een fiets (inbegrepen in de prijs). 
- Naam, functie en werkgever. 
- Facturatiegegevens. 

Bent u tijdens uw werk bezig met speelruimte? Bent u betrokken bij          
planning, inrichting of het onderhoud van plekken waar veel kinderen en  
jongeren komen?  Dan nemen wij u graag op sleeptouw voor een interac-
tieve vorming: een dag lang toetsen we een verfrissende kijk op spelen aan 
concrete projecten op het terrein. 

WaT?

We gaan een dag op pad met de fiets, verkennen diverse speelterreinen en gaan dieper 
in op de speelkansen. Op die manier kunnen we een theoretisch kader ook direct toetsen 
aan de praktijk. Tijdens deze basisvorming speelruimten gaan we aan de slag met praktisch 
oefeningen, een checklist en met picto-play: dat is onze (gratis) tool voor inspraaksessies 
met kinderen. 
Volgende thema’s en vragen komen aan bod:
•	 Heeft	elke	buurt	of	wijk	een	speelterrein	nodig?
•	 Wat	is	de	beste	plek	voor	een	speelruimte?	
•	 Welke	ingrepen	en	toestellen	maken	een	speelterrein	aantrekkelijk?
•	 Hoe	pak	je	de	groeninrichting	van	speelruimten	aan?
•	 Hoe	ga	je	creatief	om	met	de	beperkingen	van	de	plaats	waar	het	terrein	gelegen	is?	
•	 Hoe	organiseer	je	het	best	inspraak	met	volwassenen	en	kinderen	uit	de	buurt?		
•	 En	wat	met	de	veiligheid	en	regelgeving?	
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Contact - Francis Vaningelgem
T: 02/893.25.56

Deze dag wordt mogelijk gemaakt met de 
steun van de Vlaamse Overheid, Afdeling 
Jeugd.
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