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Samenvatting:  

Dit onderzoek is gericht op de toegankelijkheid van speelpleinen voor kinderen met 

gedragsproblemen. Via het nieuwe diversiteitsplan 2018 wil de overheid bewust inzetten op het 

verlagen van drempels die de toegang tot voor kinderen speelpleinen bemoeilijken. Door middel van 

een observatie, twee focusgroepen met animatoren en twee interviews met experts op vlak van 

kinderen met probleemgedrag, wordt een beeld geschetst van wat animatoren nodig hebben om de 

toegankelijkheid van kinderen met gedragsproblemen te waarborgen. Het kwalitatieve onderzoek 

schetst een duidelijk beeld van de tools van animatoren en de mogelijkheden van inclusie. Hieruit 

werd geconcludeerd dat er niet meer moet worden ingezet op tools, maar vooral op de ondersteuning 

van animatoren. Zij tasten in het duister omtrent de verwachtingen rond het containerbegrip ‘inclusie 

van moeilijk gedrag’. Daarnaast lopen ze ook vast op structurele problemen, zoals communicatie en 

een animatorentekort. In de discussie wordt aangehaald dat speelpleinen naast meer duidelijkheid 

ook meer ondersteuning verwachten van de overheid en de ondersteunende organisaties. Slechts op 

deze manier kan volgens de respondenten de toegankelijkheid van kinderen met gedragsproblemen 

worden gewaarborgd.  
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Abstract 

Het masterplan 2018 ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ tekent een doorstart voor de thematiek 

‘inclusie’ binnen het jeugdwerk. Na kritiek van de raad van Europa, moest de Vlaamse minister van 

Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz, aan de slag om de toegang te garanderen aan kinderen 

en jongeren ongeacht hun afkomst, sociaal-economische situatie en lichamelijke of psychische 

toestand. Het beoogd resultaat is dat jeugdwerk niet enkel ontspanning en ontwikkelingskansen 

biedt, maar ook als motor dient voor sociale integratie en verbinding in de samenleving. Voor 

speelpleinwerking betekent dit in de praktijk de laagdrempeligheid te waarborgen door vooral in te 

zetten op de praktische toegankelijkheid. In de realiteit blijken kinderen met gedragsproblemen 

echter een verminderde toegang te hebben tot de speelpleinwerking. Vanuit deze problematiek werd 

onderzocht welke instrumenten animatoren bezitten om toegankelijkheid van kinderen met 

probleemgedrag te waarborgen en hoe VDS animatoren hierin ondersteunt. Om een zo genuanceerd 

mogelijk beeld te hebben omtrent deze vraagstelling, werd gestart met een observatie, vervolgens 

werden focusgroepen met de animatoren georganiseerd en tot slot twee diepte-interviews met 

experten op vlak van inclusie en jeugdwerk afgenomen. Op basis van de empirische data komen drie 

conclusies naar voren: inclusie is onvoldoende gekaderd om in de praktijk uit te rollen, animatoren 

hebben geen nood aan instrumenten, maar eerder structuur en ondersteuning en inclusie moet een 

brede maatschappelijke thematiek zijn in plaats van een verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. 
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Voorwoord :  

In deze masterthesis wordt bij verwijzingen naar individuen steeds gebruikgemaakt van mannelijke 

taalvormen, zoals ‘hij’ of ‘zijn’. Bevindingen zijn uiteraard steeds van toepassing op alle 

geslachtsvormen: man/vrouw/ X, tenzij expliciet anders vermeld. Deze keuze werd gemaakt om 

praktische redenen, zoals een groter leescomfort. 
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1. Inleiding 

1.1. Probleemstelling 

Het speelplein is een unieke jeugdwerkvorm, die zich met een open vakantie-initiatief richt op 

kinderen tussen drie en zestien jaar (Van Meeuwen,2009). Het wordt gedragen door animatoren en 

ondersteund door deskundigen die kinderen een gevarieerd spelaanbod bieden (Vlaamse dienst 

speelpleinwerk, 2018). Bovendien vervult het hierdoor een belangrijke opvangfunctie in de 

maatschappij. Bij speelpleinen is bewust geen sprake van lidmaatschap, zodat ouders de dag zelf 

het kind kunnen inschrijven. Deze manier van werken bevordert de toegankelijkheid, maar er kan 

echter geen opvanggarantie worden geboden. Met 563 speelpleinwerkingen en elk hun eigen 

organisatiecultuur is geen enkele jeugdwerkvorm in Vlaanderen zo divers en verspreid als 

speelpleinwerking (Bailleul,2016).   

Ondanks het feit dat toegankelijkheid een belangrijk aspect is van speelpleinen, is het niet absoluut. 

Bij een kwart van de weigeringen worden een beperking of een problematisch karakter aangehaald 

als reden om een kind te weigeren (Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, Schaybroeck. 

2015). Met het diversiteitsplan dat op 23 februari 2018 van kracht is gegaan, willen ze de 

toegankelijkheid van speelpleinen vergroten. In samenwerking met een nieuwe projectengroep willen 

ze organisaties of nieuwe initiatieven die de opdracht van het masterplan verder uitdragen, een kans 

geven om bestaande initiatieven uit te diepen en langdurig te ondersteunen (Departement Cultuur, 

Jeugd & Media, 2018). In deze context duidt toegankelijkheid op een doelgroep, die ook kinderen 

met probleemgedrag bevat.  

De laatste jaren is het stellen van een diagnose rond probleemstoornissen fors toegenomen 

(Verhaeghe,2011). De perceptie van een diagnose verschilt echter per land, waardoor de cijfers niet 

altijd even betrouwbaar zijn. Taylor onderstreept dat de manier waarop een land een diagnose 

beschouwt, voortvloeit uit de meetmethode die gebruikt wordt tijdens het stellen van de diagnose. 

Dit is een van de voornaamste verklaringen voor de onder- en over gediagnosticeerde kinderen in 

onze huidige samenleving (Taylor, 2016). Ondanks de bedenkingen rond de huidige meettechniek 

bij diagnosticering, wordt in recent onderzoek naar de toegankelijkheid van de doelgroep deze 

doelgroep vaak afgegrensd vanuit een medisch of sociaal perspectief. Bijgevolg wordt een bepaalde 

groep kinderen die storend gedrag vertonen niet onderzocht. Bovendien wordt bij onderzoek naar 

toegankelijkheid nog te vaak louter op de praktische kant gefocust, terwijl toegankelijkheid ook een 

emotioneel en persoonlijk aspect met zich meedraagt. Zich thuis voelen gaat verder dan een 

kostprijs, spelaanbod of de ligging van de speelpleinwerking. Zo zijn vrienden maken en 

groepscohesie cruciaal voor het welbevinden van het kind (Van de Walle, 2011).  

Dit thesisonderzoek zoomt specifiek in op hoe animatoren omgaan met de invoering van het 

masterplan diversiteit. Deze beleidslijnen sturen aan op een toegankelijker speelplein, waar kinderen 

met probleemgedrag welkom zijn. Door middel van dit bottom-up onderzoek hopen we meer voeling 

te krijgen met kleinere drempels die animatoren ervaren.   
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1.2. Literatuurstudie 

In dit onderzoek zal het begrip inclusie worden gebruikt. Inclusie duidt volgens de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk op het insluiten van kansengroepen in de werkingen. Inclusie gaat dus over meer 

dan alleen ‘handicaps’ (Forts, 2010). In dit onderzoek wordt het begrip inclusie vanuit dat standpunt 

gebruikt, waarbij het vooral op de participatie van kinderen met probleemgedrag duidt. 

1.2.1. Rechten, decreten en beleidsteksten.  

In artikel 31 van het kinderrechtenverdrag staat dat kinderen recht hebben op vrije tijd, spel en het 

meedoen aan culturele of artistieke activiteiten. Het artikel luidt als volgt:  

“Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op 

deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op 

vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.” (Kinderrechtencommissariaat, pg11)   

Vanuit de Raad van Europa was er kritiek gekomen op de te grote kloof tussen het traditionele en 

het specifieke, professionele jeugdwerk. Doordat deze twee te weinig met elkaar verbonden zijn, 

dragen ze onvoldoende bij aan de inclusie van jonge mensen (Departement Cultuur, Jeugd & Media. 

2018). 

Met deze feedback is de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz, aan de 

slag gegaan. Het masterplan ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ werd gelanceerd op 23 februari 2018 

in het Vlaamse parlement. Dit plan moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren ongeacht hun 

afkomst, sociaal-economische situatie en lichamelijke of psychische toestand, zich thuis voelen in 

jeugdwerk (Departement Cultuur, Jeugd & Media. 2018). Via het diversiteitsplan willen ze twee 

doelstellingen bereiken. Ten eerste willen ze tegemoetkomen aan artikel 31, dat stelt dat kinderen 

moeten genieten van hun vrije tijd; dit door het beleid af te stemmen en het aanbod aantrekkelijker 

en toegankelijker te maken voor kwetsbare groepen. Ten tweede willen ze inzetten op de 

intergenerationele verstandhouding tussen de verschillende en momenteel nog gescheiden circuits. 

Met andere woorden: jeugdwerk moet niet alleen ontspanning en ontwikkelingskansen bieden, maar 

ook als motor dienen voor sociale integratie en verbinding in de samenleving (Departement Cultuur, 

Jeugd & Media. 2018). 

Dit zorgt voor heel wat beweging op het speelplein rond de thematiek ‘toegankelijkheid en 

diversiteit’. Met dit onderzoek wordt dieper ingegaan op hoe animatoren deze beweging ervaren.  

1.2.2. Speelplein 

1.2.2.1. Historiek en definitie  

Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm die behoort tot de eerste lijn van het jeugdwerk (Van 

Meeuwen, 2009). Vóór het decreet op het plaatselijke jeugdwerkbeleid van 1993 was 

speelpleinwerking niet meer dan een kleiner broertje binnen het jeugdwerk. De evolutie van het 

speelplein wordt dan ook geschetst vanuit het alomvattende kader jeugdwerk (Tack, 2009).  

De geschiedenis van het jeugdwerk loopt parellel met de exploratie van jongeren en de 

functieverschuivingen van vrije tijd.  Het begrip vrijetijd verschijnt voor het eerst in de 19de eeuw, 

wanneer de kinderarbeid werd afgeschaft en de leerplicht werd ingevoerd (Redig, 2019). De functie 

van vrijetijd werd door de evolutie van het jeugdwerk meermaals veranderd (Tack, 2009).  Zo kende 
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jeugdwerk tijdens het interbellum een sterke ideologische oorsprong (Redig, 2019). Het speelplein 

werd toen beschouwd als potentieel derde opvoedingsmilieu – naast school en thuis – waarin de 

focus werd gelegd op het overbrengen van de politieke voorkeur met zijn bijhorende waarden en 

normen (Tack, 2009). Vanaf de jaren negentig werd jeugdwerk verlost van de ideologische verzuiling, 

en werd het gezien als een zone van vrijheid geleid door jonge vrijwilligers in lokale verenigingen 

(Redig, 2019). Het speelplein krijgt vanaf 1994 met deze visie een plaats binnen het gemeentelijk 

beleid (Vlaamse dienst speelpleinwerk, 2018). 

1.2.2.2. De omkadering speelpleinwerk 

De speelpleinwerking is een open vakantie-initiatief gericht op kinderen tussen drie en zestien jaar 

(Tack, 2009). Het wordt gedragen door animatoren en ondersteund door deskundigen die kinderen 

een gevarieerd spelaanbod aanbieden (Vlaamse dienst speelpleinwerk, 2018). Verschillende 

aspecten typeren en onderscheiden de speelpleinwerking van reguliere opvang (Tack, 2009). Zo 

wordt bij kinderopvang praktisch en organisch alles afgestemd op de nood aan opvang en het zo 

leuk mogelijk invullen van deze tijd. Het vertrekpunt van het speelplein is daarentegen de 

speelfunctie (Vlaamse dienst speelpleinwerk, 2009). Daarnaast zijn speelpleinen uitsluitend tijdens 

de schoolvakanties geopend. Elk speelplein bepaalt wel zijn eigen accenten. Dit betekent dat 

speelpleinen zelf hun openingsuren, aanbod, open of gesloten werking en doelgroep bepalen. Ook 

de wijze waarop een speelplein gerund wordt, verschilt van werking tot werking. Wel is er een groot 

onderscheid tussen een particuliere of gemeentelijke speelpleinwerking (Tack, 2009). Zo zijn er 

werkingen die werken met jobstudenten of vrijwillige animatoren. Deze diversiteit in aanpak zorgt 

ervoor dat het algemeen concept ‘speelpleinwerk’ niet gemakkelijk onder een noemer te vatten is 

(Steuperaert, 2006).  

In Vlaanderen en Brussel zijn er 563 speelpleinen. Samen bereiken ze 185.000 kinderen en tellen ze 

in het totaal 23.000 animatoren (Vlaamse dienst speelpleinwerk, 2018). 70% Van deze werkingen 

doen beroep op Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), een van de ondersteuningsorganisaties. VDS  

adviseert, vormt (hoofd)animatoren, informeert en staat klaar voor iedereen die actief is binnen de  

speelpleinwerking. Daarnaast zetten zij de meerwaarde van speelpleinwerk als unieke 

jeugdwerkvorm actief in de kijker. Dit door op bovenlokaal, Vlaams en Federaal en internationaal 

niveau de eigenheid van het speelpleinwerk te vertegenwoordigen en verdedigen (Vlaamse dienst 

speelpleinwerking, 2019).   

Het diversiteitsplan 2018 is geschreven voor jeugdwerk, waaronder ook het speelplein valt. Het 

onderscheidt zich van andere jeugdwerkvormen door zes duidelijke kenmerken, ( zie ook bijlange 3)  

(Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, 2015). 

(Doorewaard, & Kil, 2015).  

“Speelpleinwerkingen doen inspanningen om laagdrempelig te zijn. De meeste 

speelpleinwerkingen werken niet met inschrijvingen vooraf, er is geen lidmaatschap, en 

kinderen kunnen de ene dag wel en de andere dag niet naar het speelplein komen. De 

toegangsprijzen blijven over het algemeen laag.” 

(Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck,2015, pg13) 
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Het aspect toegankelijkheid van speelpleinen uit zich in verschillende deelaspecten. Allereerst heb je 

de afstand; in elke gemeente heb je wel één of meerdere werkingen, waardoor 60% van de kinderen 

uit de gemeenten komt waar de werking gevestigd is. Het feit dat je speelpleinen ook sporadisch 

kunt gebruiken en je geen lidmaatschap nodig hebt, bevordert de laagdrempeligheid (Berten, 

Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, 2015). Deze praktische toegankelijkheid is 

verschillend per werking. Bij bepaalde speelpleinen zijn kinderen zeer vrij in hun aanwezigheid, 

andere zijn hier strikter in. Het speelplein wordt daarom beschouwd als occasionele 

vrijetijdsbesteding waar men niet in vast verband deelneemt aan activiteiten (Van Meeuwen, 2009).  

Als laatste zorgt de bewuste beperkte dagprijs voor een betaalbaar en toegankelijk speelplein. De 

openheid en de toegankelijkheid zijn echter niet absoluut. Zo moest 1/3e van de 

kampverantwoordelijken al eens kinderen weigeren omdat het volzet was of er te weinig monitoren 

waren. Ook een beperking of problematisch karakter worden in een kwart van de gevallen 

aangehaald als reden om kinderen te moeten weigeren (Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, 

Piessens, & Schaybroeck, 2015). Hoe toegankelijk zijn speelpleinen? De kampverantwoordelijke 

schat dat de gemiddelde bezoekerspopulatie voor 14,8% uit kinderen uit kansarme groepen en 6,7% 

uit kinderen met een beperking bestaat. Concrete cijfers over kinderen met gedragsproblemen zijn 

er niet (Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, 2015).    

Algemeen vindt 90% van de ouders het belangrijk dat hun kind via jeugdwerkingen in aanraking 

komt met een diversiteit aan achtergronden. Ze vinden het belangrijk dat hun kinderen leren hoe ze 

hiermee moeten omgaan (Departement Cultuur, Jeugd & Media, 2018). Uit een onderzoek waarin 

ouders met kinderen met een gedragsstoornis bevraagd werden over inclusie, gaven ouders aan dat 

inclusie mogelijk is, maar dat deze inclusie vooral berust op de schouders van de ouders. Zichzelf 

informeren, mogelijkheden uitproberen en het zoeken naar alternatieven en oplossingen zijn taken 

die ouders op zich nemen tijdens hun zoektocht naar inclusie. Toch blijven bepaalde aspecten heel 

moeilijk te bereiken. Vriendschappen en emotionele banden blijven een hekelpunt voor kinderen en 

volwassenen met een gedragsstoornis (Turnbull, & Ruef, 1997). Naast de ouders zijn ook de 

animatoren een belangrijke schakel in de toegang tot het speelplein. Ze moeten niet alleen de 

kinderen entertainen met leuke activiteiten, maar ook het emotionele en fysieke welzijn van het kind 

waarborgen. Nieuwe kinderen integreren, bemiddelen, een troostende schouder bieden of 

schaafwonden verzorgen zijn allemaal taken van animatoren (Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, 

Piessens, & Schaybroeck, 2015). 

Een animatorenploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 110 animatoren, afhankelijk van de grootte 

van het speelplein. Ook de verhouding tussen het aantal kinderen en animatoren hangt hiervan af. 

Per animator zijn er tussen één en zeventien kinderen. 72,9 % van de animatoren is tussen 15 en 

20 jaar oud en ze kiezen vaak bewust voor dit werk. De sfeer, het amusement en de goede relatie 

die ze ervaren met de kinderen zijn doorslaggevende redenen om animator te zijn. Andere aspecten 

die animatoren aantrekken zijn de sociale vaardigheden, de verantwoordelijkheid en sociale 

contacten die ze kunnen leren tijdens het uitvoeren van hun job (Meiren, Van Breda, Piessens, & 

Schaybroeck, 2015). 93% van de animatoren wordt gecoacht op het speelplein zelf; en dit voor 50% 

door de hoofdanimatoren. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn o.a. samen spelen met kinderen, 

imago van het speelplein tot de omgang met agressie, grenzen stellen en leidinggeven. 
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Hoofdanimatoren kunnen specifiekere vormingen volgen, met ‘een spelaanbod uitwerken’, ‘omgaan 

met conflicten en grenzen stellen’ en ‘EHBO’ als belangrijkste onderwerpen (Berten, Dekeyser, 

Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, 2015). Niet alleen op speelpleinen zelf blijken 

vormingen rond ‘het omgaan met conflicten, agressie en het stellen van grenzen’ succes te hebben, 

ook bij het jeugdwerk algemeen staat deze vorming op de derde plaats. Dergelijke vormingen blijken 

naast hun effectiviteit, ook een groot tevredenheidspercentage te behalen (Cox, De Pauw, stevens, 

Vermeersch, & Verheaghe, 2013).   

1.2.2.3. Toegankelijkheid  

De ontoegankelijkheid heeft met meer aspecten te maken dan louter de toegang tot het speelplein 

en de zichtbare drempels ervan. Van de Walle (2011) wijst op een belangrijke verschuiving qua focus 

van aanbod naar jeugd op vlak van toegankelijkheid. De verschuiving is tot stand gekomen omdat 

belangrijke aspecten zoals persoonlijke voorkeur en in-en out-groepen ondergewaardeerd worden in 

de bevraging naar de toegang tot speelpleinen. Speelpleinen worden steeds in meer of mindere mate 

verbonden met groepsvorming, en net dit zorgt ervoor dat uitsluitingsprocessen onvermijdelijk zijn. 

Zo kunnen kinderen zich wel aangetrokken voelen tot de activiteiten, maar klikt het niet met de 

andere kinderen. Het is belangrijk om dergelijke aspecten niet uit het oog te verliezen (Van de Walle, 

2011).  

Van de Walle (2011) duidt met zijn onderzoek aan dat kinderen met probleemgedrag minder 

sportmogelijkheden hebben. Door moeilijkheden op sociaal vlak, zijn individuele sporten geschikter. 

Er is vaak meer ruimte om het kind te bekrachtigen en meer aandacht om het agressieve gedrag te 

kaderen dan in ploegsporten (Breedveld, Bruining, Dorsselaer, Mombarg, & Nootebos, 2010). 

Leeftijdsgenoten spelen op het vlak van toegankelijkheid een belangrijke rol. Uit onderzoek naar 

beweegredenen voor uitsluitingsprocessen blijkt dat kinderen al vanaf vier jaar adequate keuzes 

gaan maken over wie wel of niet welkom is in de groep. Vanuit deze bewuste keuze trachten ze de 

groep zo homogeen mogelijk te maken. Dit kan tot een negatief zelfbeeld of de self-fulfilling prophecy 

leiden bij uitgesloten kinderen. Deze expliciete keuzes van de kinderen berusten vaak op lichamelijke 

en gedragskenmerken, alsook op de sociaal culturele verwachtingen van de maatschappij. Kinderen 

trachten aan de verwachtingen te voldoen, door onder andere kinderen wel toe te laten in de groep 

wanneer dit van hen verwacht wordt. Bewust zijn is het laatste cruciaal element dat de keuze van 

kinderen beïnvloedt. Zo kunnen zij de reactie inschatten en zijn ze door hun empathie ook bewust 

van de emotionele gevolgen voor het afwijzend kind. Algemeen kunnen we concluderen dat we vooral 

moeten inzetten op het sensibiliseren van de inclusiegedachten bij kinderen (Colasante, Malti, Peplak 

& Song, 2017). Animatoren zullen bewust een sfeer moeten creëren van waaruit de sociaal culturele 

verwachting van de toegankelijkheid van kinderen met probleemgedrag wordt gestimuleerd. 

Voordate ze deze stap kunnen zetten, is het echter belangrijk dat animatoren zich zélf comfortabel 

voelen met deze kinderen.  

1.2.3. Het belang van spelen voor de ontwikkeling  

De effecten en functie van speelpleinwerking worden vaak vanuit een maatschappelijke perspectief 

bekeken. Het zou de overlast van spelende kinderen op straat beperken en voor de nodige 

kinderopvang zorgen (Tack, 2009). Dit is een foute invulling. Speelpleinen kunnen inderdaad een 

opvangfunctie hebben, maar bieden geen opvanggarantie (Lambert, 2005). Om de juiste 

maatschappelijke functie te begrijpen, moeten we speelpleinwerk als een werkvorm op zich 
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benaderen (Van Meeuwen, 2009). Vanuit dat perspectief heeft het speelplein vooral een verbindende 

rol. Zo geven speelpleinen kinderen de kans om een netwerk op te bouwen dat hun sociale klassen 

overstijgt. Ook raken maatschappelijke kwetsbare jongeren mogelijk overtuigd van de 

mogelijkheden voor een opwaartse sociale mobiliteit. Deze sterke verbindingsrol moet wel met een 

korrel zout worden genomen, aangezien het ook extreme ideologieën zoals racisme binnen een groep 

kan versterken (Tack, 2009).  

Speelpleinwerking heeft ook een bepaalde relevantie op individueel vlak (Tack,2009). Zo biedt het 

speelplein kinderen de ruimte om te experimenteren: ze mogen doen wat ze willen zonder te hoeven 

presteren; een doorslaggevend element dat jongeren en kinderen gelukkig maakt. Er ontstaan 

vriendschappen en sociale vaardigheden worden verder ontwikkeld. Spelen helpt bij het vormen van 

de persoonlijkheid en het verwerven van nieuwe competenties die de identiteitsontplooiing ten goede 

komen. Toch mag deze pedagogische en sociale functie het kerndoel van het speelplein niet 

beheersen (Tack, 2009). De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) die proactief de 

speelpleinwerkingen binnen Vlaanderen en Brussel ondersteunt, verdedigt op bovenlokaal niveau het 

belang van spelende kinderen en speelpleinwerk als uniek jeugdwerk (Vlaamse dienst 

speelpleinwerking, 2019).  

Spelen is het kerndoel van het speelplein. Maar welke nut heeft (buiten)spelen? Deze vraag werd in 

het verleden vaak beantwoord door een opsomming van ontwikkelingsdoelen op motorisch, sociaal 

en emotioneel vlak (Meire, 2018). Om te weten wat spelen doet bij een kind, moet spelen 

gedefinieerd en afgebakend worden. Spelen is vrijheid, met als doel het spelen zelf. Het zorgt voor 

de nodige uitdagingen en de verbeelding zorgt voor een extra dimensie.  Vanuit dit perspectief bezit 

spelen tien uitdagingen die het belang ervan staven.  

1. Met elkaar leren omgaan en opkomen voor jezelf. 

2. Avontuur opzoeken en zo risico’s leren inschatten.  

3. Creatieve oplossingen verzinnen. 

4. Ontdekken wat je goed kan en graag doet.  

5. Bewegen, bewegen! En daar alle ruimte voor nemen.  

6. Je buurt leren kennen.  

7. Eén worden met de natuur.   

8. Veerkracht ontwikkelen.   

9. Je leven zelf in handen nemen (een eigen plekje maken).  

10. Van buitenspelen word je superblij.  

(Meire, 2018) 

Deze uitdagingen worden verduidelijkt in bijlage 4. Spelen maakt gedrag flexibeler. Spelen gaat 

gepaard met nieuwe uitdagingen en veranderingen van de omgeving. Hierdoor wordt het kind continu 

aangespoord om zich aan te passen. Een proces dat veel oefening vraagt, maar wel nieuwe inzichten 

brengt. Dit proces heeft impact op de werking van de hersenen. Door veel te spelen en uit te 

proberen, maken de hersenen nieuwe verbindingen (Meire, 2018).  

“Spelen is meer dan een fijn tijdverdrijf voor kinderen: het vraagt veel van hen, en juist dat 

maakt het voor kinderen zo waardevol.” (Meire, 2018 pg.1) 
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1.2.4. Informele Toelichting medische begrippen:  

Het onderscheid tussen gedragsstoornis en probleemgedrag bevindt zich voornamelijk in de oorzaak 

en intensiteit (American psychiatric association, 2014).  Zo wordt probleemgedrag veroorzaakt door 

de context en houdt het vooral kleinere specifieke ongewenst gedragingen in, zoals spijbelen of 

pesten. Er is sprake van een gedragsstoornis wanneer de oorzaak van het gedrag in het erfelijk 

materiaal zit (Nederlands jeugdinstituut, 2018). Gedragsstoornissen worden onderverdeeld in 

verschillen stoornissen en er wordt hier ingezoomd op de twee voornaamste. Ten eerste is er de 

oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD, oppositional defiant disorder). Het kind vertoont al 

minstens zes maanden vijandig en openlijk ongehoorzaam gedrag, waarbij het zich voornamelijk 

afzet tegen gezag of autoriteit. Ten tweede is er de normoverschrijdende gedragsstoornis (CD, 

conduct disorder). Het gedrag vertoont al minstens twaalf maanden een aanhoudend 

gedragspatroon, waarbij de rechten van de anderen en de sociale normen en regels worden 

overtreden (American psychiatric association, 2014). Uit cijfers van buitenlands onderzoek wordt de 

prevalentie van kinderen tussen vier en achttien jaar in Nederland van CD geschat op 2% en van 

ODD op 3% (Nederlands jeugdinstituut, 2018). Kinderen met gedragsstoornissen kunnen ook andere 

stoornissen hebben, zoals ADHD, ADD, autisme of een depressie. Vaak worden gedragsstoornissen 

en ADHD met elkaar verward. Het onderscheid tussen deze twee schuilt echter in de intentie van het 

gedrag. Mensen met ADHD lijken niet in staat hun gedrag te beheersen, terwijl kinderen met een 

gedragsstoornis opzettelijke patronen van antisociaal gedrag vertonen.(Green, Rathus, & Nevid, 

2012). 

 Probleemgedrag  Gedragsstoornis  

 ODD CD ADHD, ADD, 
Autisme… 

Duur  / Minstens 6 maanden  Minsten 12 

maanden  

 Verschillend 

per diagnose  

Oorzaak  Context of 
persoonlijk  

Erfelijkheid  Erfelijkheid   Erfelijkheid  

Het gedrag  Specifieke 
gedragingen die 
ongewenst zijn 
(spijbelen, …)  

Negatief, vijandig en 
openlijk 
ongehoorzaam 
gedrag. Zet zich af 
tegen autoriteit.  

Herhalend gedrag 
waarbij de 
rechten, de 
sociale normen 
en regels worden 

overtreden.  

Verschillend per 
diagnose 

Intentie  /  Opzettelijk  Opzettelijk Verschillend per 
diagnose 
 

 

Ondanks het  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) binnen Europa in de 

psychiatrie als leidraad wordt gebruikt, is niet iedereen akkoord met deze opdeling en manier van 

diagnosticeren. Zo moeten patiënten gemiddeld aan zes van de tien geschreven criteria voldoen om 

een bepaalde diagnose te stellen. Bijgevolg krijgt een patiënt doorgaans twee à drie 

persoonlijkheidsstoornissen aangemeten en valt 1 op 5 niet te diagnosticeren, hoewel ze lastige 
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symptomen vertonen. Verhaeghe (2011) stelt dan ook de accuratesse van deze meettechniek in 

vraag. Hij wijst naar de context en de veranderende maatschappij als missende schakel in dit 

meetproces. Hellinckx (2009) gaat hierin mee en maakt het zelfs nog specifieker door te verwijzen 

naar de evidentie van een diagnose waarmee de maatschappij, en specifiek de ouders en 

leerkrachten, omgaan. Zij lijken het niet meer zo erg te vinden een kind te diagnosticeren, want dat 

zou het gedrag verklaren en de juiste behandeling geven, hoewel het veel complexer in elkaar zit. 

Labels zoals Serious Emotional Disturbance en Emotional Behaviour Disorder worden vaak door 

anderen gekoppeld aan negatieve verwachten, waardoor het kind vaak wordt beoordeeld en ervaren 

op basis van het label en niet diens gedrag. Een gevolg dat vaak door de maatschappij wordt 

vergeten. Omdat deze labelingbiasonderzoeken beperkt zijn vanwege het gebruik van de analoge 

methodologie, moet worden opgetekend dat onderzoek naar de effecten van labels gecompliceerd 

blijft (Aldridg, Bull, & Koonce, 1999). Ook Taylor (2016) heeft bedenkingen bij het gebruik van de 

diagnose ADHD. Met zijn onderzoek over de verschillende diagnosetechnieken wereldwijd toont hij 

aan dat de belangrijkste invloeden op de diagnosetechnieken van landen niet de werkelijke frequentie 

van ADHD-kenmerken zijn (Taylor, 2016). In zijn conclusie suggereert hij dat er in Verenigd 

Koninkrijk in de klinische praktijk vaak diagnoses worden misgelopen. Ook in de Verenigde Staten 

variëren de schattingen aanzienlijk tussen staten en naargelang de verschillende tijdstippen waarop 

de onderzoeken zijn uitgevoerd. Hij concludeert dan ook dat er zowel veel vals positieve als vals 

negatieve diagnose worden gesteld (Taylor, 2016).  

1.2.5. Samengevat  

Vandaag is er een masterplan, maar niets werd op een gestandaardiseerde manier gemeten. In de 

praktijk hebben kinderen met gedragsproblemen een verminderde toegang tot de speelpleinwerking. 

(Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, 2015). Studies rond de DSM hebben 

aangetoond dat een diagnose niet altijd even sluitend is. Daarom wordt in dit onderzoek het 

probleemgedrag opengetrokken naar de ervaring van animatoren in verband met gedrag. Zij spelen 

een belangrijke rol in de ervaring van het speelplein bij kinderen. Kortom zal er dus niet gekeken 

worden naar het label, maar naar wat animatoren als lastig en storend gedrag ervaren.   
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1.3. Onderzoeksvragen 

Deze thesis omvat een centrale onderzoeksvraag met twee ondersteunende subvragen. Tot slot zijn 

er meerdere hulpvragen die als leidraad dienen tijdens de focusgroepen. 

“Welke maatregelen kan de speelpleinwerking nemen om kinderen met een probleemgedrag 

optimale kansen op participatie aan de speelpleinwerking te bieden?” 

- Welke instrumenten bezitten de animatoren en speelpleinverantwoordelijke om de 

toegankelijkheid voor kinderen met gedragsproblemen te waarborgen?   

• Wat wordt door animatoren als storen/probleemgedrag ervaren?  

• Zijn er substantiële verschillen in de aanpak van gediagnosticeerde kinderen 

bij het stellen van probleemgedrag op het speelplein?  

• Welke drempels ervaren ze in de omgang met kinderen met probleemgedrag?  

• Welke stappen om de drempels bij kinderen met gedragsproblemen weg te 

werken worden door de animatoren en speelpleinverantwoordelijke als een 

succes ervaren?  

 

- Welke invloed heeft de ondersteuning van de VDS op het zetten van stappen die 

speelpleinen ondernemen om de drempels weg te werken bij kinderen met 

gedragsproblemen?  

 Welke maatregelen kan de speelpleinwerking nemen om kinderen met 

gedragsproblemen optimale kansen op participatie aan de speelpleinwerking 

te bieden, volgens experten die ervaring hebben met kinderen met 

gedragsproblemen?  
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2. Data en methode 

2.1. Algemene onderzoeksopzet 

De bovenstaande onderzoeksvragen zijn exploratief van aard. Dit kan verklaard worden door een 

gebrek aan literatuur omtrent zowel speelpleinwerking als de unieke invalshoek van monitoren hun 

ervaringen omtrent probleemgedrag in relatie tot inclusie. Het gebrek aan heldere 

begripsomschrijving resulteert in een gebrek aan inzicht in de complexiteit die met inclusie gepaard 

gaat en bijgevolg een totale afwezigheid van gevalideerde meetschalen voor kwantitatief onderzoek 

(Doorewaard, & Kil, 2015). Daarom wordt geopteerd voor een combinatie van kwalitatieve 

onderzoeksmethodes. Om de interne validiteit van het onderzoek te maximaliseren, wordt gekozen 

voor een mix van eerstehands informatie aan de hand observaties, directe bevragingen in 

focusgroepen en tot slot diepte-interviews met twee experten om de bevindingen af te toetsen en 

om een breder maatschappelijk kader te scheppen (Baarda, et al., 2013).   

De mix van methode heeft een duidelijke opbouw, waarbij de ene onderzoeksmethode de basis legt 

voor de andere. Er wordt gestart met een participerende vrije observatie, waarbij de observator 

geïntegreerd is in de speelpleinwerking en een mengvorm tussen een intensief en extensief 

participerende rol opnam (Baarda, et al., 2013).  Doordat de waarneming plaatsvond in de natuurlijke 

context, nemen de betrouwbaarheid en de ecologische validiteit toe (Baarda, et al., 2013). Op deze 

manier werd er een concreet beeld geschetst van de frequentie en intensiteit van moeilijk gedrag. 

De tweede stap waren de semigestructureerde focusgroepen met de animatoren van Kabaal en 

Weyenshof. Met deze onderzoeksmethode liggen zowel de onderwerpen als de belangrijkste vragen 

vast, maar de volgorde ervan, alsook het ‘doorvragen’, liggen niet vast (Baarda, et al., 2013). 

Hierdoor is er ruimte voor persoonlijke meningen en opvattingen van de respondenten. Daarnaast 

schepte dit tevens een mogelijkheid om te brainstormen over mogelijke ondersteunende 

alternatieven. De laatste stap waren de twee diepte-interviews met professionals die expertise 

hadden op vlak van inclusie. De bevindingen en conclusies van zowel de observatie als de 

focusgroepen werden hierin afgetoetst.  

Samengevat is het onderzoek is zowel exploratief en descriptief (Baarda, et al., 2013). Aangezien 

inclusie momenteel in volle ontwikkeling is, zou dit kwalitatief onderzoek idealiter resulteren in 

concrete aanbevelingen voor de betrokken speelpleinen (Baarda, et al., 2013). 

2.2. Deelnemers  

De onderzoeksmethodes volgen elkaar op, waarbij de resultaten van de ene methode de basis zijn 

voor de volgende. Tijdens elke onderzoeksmethode staat de animator met diens gedrag en ervaring 

centraal. Het uiteindelijke doel is dan ook om richtlijnen uit te schrijven die animatoren ondersteunen 

in de omgang met kinderen en hun probleemgedrag. 

2.2.1. Fase 1: Observatie 

Om een beeld te krijgen van hoe er wordt omgegaan met probleemgedrag, werd er gekozen voor 

een participerende open observatie. De animatoren waren de focus bij de observaties. Er werd 

gekeken hoe zij omgingen met moeilijk gedrag van de kinderen. Het doel was om informatie te 

verkrijgen rond de sterktes en zwaktes ten opzichte van probleemgedrag. De observatie vond plaats 
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in de week van 27 augustus 2018, gedurende een week, op het speelplein Kabaal in Leuven. Hier 

pogen ze een inclusiespeelplein te zijn, waarbij er geen kinderen worden geweigerd. Een interessante 

plaats voor de observatie, omdat het een realistisch beeld schept van de inclusiemogelijkheden van 

vandaag.   

2.2.2. Fase 2: focusgroepen  

Het doel van focusgroepen is om een realistisch beeld te krijgen van de beleving, de krachten en de 

noden van animatoren in de omgang met moeilijk gedrag. Er werd gekozen voor twee focusgroepen 

in twee diverse speelpleinen. De eerste focusgroep was in Leuven, met animatoren van Kabaal; een 

inclusief speelplein met een gesloten structuur. Ouders kunnen hun kind inschrijven voor een 

hele/halve dag. Hier wordt verwacht dat het kind deelneemt aan de vooropgestelde activiteiten. De 

tweede focusgroep ging door met het speelplein Weyenshof in Mechelen. Mechelen heeft een andere 

structuur dan Leuven, namelijk een open structuur. Kinderen kiezen hier zelf aan welke activiteit ze 

deelnemen. Daarnaast zijn de animatoren van Weyenshof nog niet veel in aanraking geweest met 

het brede begrip ‘inclusie’. Door deze twee tegenpolen te bevragen, werd er gepoogd een globaler 

beeld van moeilijk gedrag en inclusie te verkrijgen. 

De respondenten voor de focusgroepen in hun stad werden via de observatie en kennismaking 

verweven. Telkens werd er een heterogene groep gevormd, die voor de helft bestond uit ervaren 

animatoren of hoofdanimatoren en voor de andere helft uit beginnende animatoren. Zowel in Leuven 

als Mechelen bestond de groep uit zeven animatoren, met jongeren tussen 16 en 23 jaar oud. Telkens 

was er een gemengde samenstelling aanwezig, waardoor het begrip ‘animator’ breed werd ingevuld. 

Dit werd bewust gedaan om zo een realistischer beeld te scheppen van hoe animatoren naar moeilijk 

gedrag kijken.   

2.2.3. Fase 3: diepte-interview  

Door middel van de observatie en de focusgroepen werd het beeld van inclusie al geconcretiseerd. 

Uitdagingen en belemmeringen stonden hierbij centraal. Via twee diepte-interviews werd er getracht 

de mogelijkheden van inclusie te verduidelijken. Concreet werden er twee experten bevraagd: Beno 

Schraepen, een expert op vlak van wetenschappelijke onderzoek naar inclusie; en Christine Van 

Camp, directrice van Akindo vzw, die vooral ervaring heeft met het concretiseren van inclusie 

2.2.4. Algemene conclusie 

Door observatie werden het kader en de unieke manier van werken van het speelplein in kaart 

gebracht. Hierdoor werden de topics voor de focusgroepen beter afgestemd op de drempels en 

uitdagingen waarmee animatoren te maken krijgen. Moeilijk gedrag en inclusie gaan vaak samen en 

dit werd dan ook voorgelegd aan de experten rond inclusie. Hun kijk en ervaring hebben samen met 

de verzamelde informatie voor duidelijke richtlijnen gezorgd.  

2.3. Ethische aanvaarbaarheid  

In dit onderzoek werden de rechten van de respondenten in ere gehouden. Er werd immers rekening 

gehouden met de ethische aanvaardbaarheid doorheen het onderzoeksproces.  

Tijdens de observatie werd er gefocust op gedrag van animatoren en de structuur van het speelplein.  

De respondenten dienden voor de focusgroepen de Informed Consent in te vullen, waarmee ze hun 

expliciete toestemming gaven voor de vrijwillige deelname en medewerking aan het onderzoek. De 
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focusgroepen werden opgenomen en hiervoor werd vooraf toestemming gevraagd. Om de privacy 

van de respondenten te respecteren, gebeurde de afname echter volledig anoniem. Er worden dus 

geen (echte) namen gebruikt tijdens de verwerking en in de uiteindelijke thesis. Tijdens de 

expertinterviews gaven beide experts de expliciete toestemming om hun naam en functie te 

vermelden in de thesis.   

2.4. Materiaal  

Dit onderzoek is gestart vanuit een vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Tijdens het 

afbakeningsproces van het onderzoeksonderwerp is de samenwerking met VDS verder uitgebouwd. 

De topics van de focusgroep werden gevormd met behulp van verworven informatie van de 

observatie, alsook met de verkregen informatie vanuit de literatuur, de gegeven vormingen en eerder 

onderzoek van VDS rond probleemgedrag. Doordat het onderzoek gestart is bij de 

wetenschapswinkel, worden praktische zaken zoals dictafoons en andere materialen kosteloos 

uitgeleend. Voor contactlijsten en het gebruik van lokalen kunnen we terecht bij VDS. Het 

departement jeugd, cultuur en media blijft wel de opdrachtgever voor dit onderzoek en zal de 

telefonie- en vervoerskosten op zich nemen.  

2.5. Analyseprocedure 

Via observaties, focusgroepen en diepte-interviews wordt er een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag: ‘Welke maatregelen kan de speelpleinwerking nemen om kinderen met een 

probleemgedrag optimale kansen op participatie aan de speelpleinwerking te bieden?’.  Kwalitatieve 

analyse bestaat uit drie steeds afwisselende onderzoeksactiviteiten namelijk waarnemen, analyseren 

en reflecteren (Baarda, et al., 2013). Deze drie afwisselende onderzoeksactiviteiten vonden in elke 

onderzoeksmethode plaats. Toch lag de focus in elk onderdeel elders. Zo was de waarneming bij de 

observatie cruciaal voor het concretiseren van het onderzoeksdomein, en was het reflecteren bij de 

expertinterviews doorslaggevend voor het opstellen van het advies.  

Voor het waarnemen werd er gebruikgemaakt van de literatuurstudie, de observaties, de 

focusgroepen en de expertinterviews. Hier werd gepoogd bruikbaar materiaal te verzamelen voor de 

analyse. Bij het analyseren worden de informatie en kennis gefilterd door het materiaal te lezen en 

tegelijkertijd de betekenis van het gelezen materiaal te interpreteren (Baarda, et al., 2013). De derde 

onderzoeksactiviteit is reflectie. Daarin wordt bekeken in welke mate de resultaten bruikbaar kunnen 

zijn bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen (Baarda, et al., 2013). Door de drie 

opeenvolgende onderzoeksmethodes vond er een mondelingen toetsing plaats van de voorgaande 

analyses en reflecties tijdens de focusgroepen en expertinterviews. Vanwege de voortdurende 

afwisseling tussen waarnemen, verzamelen en reflecteren, vond er een interactief proces plaats; een 

proces dat herhaald werd tot dat het geen nieuwe inzichten meer bracht en er dus saturatie optrad 

(Baarda, et al., 2013).   

 

 

 



 

13 

 

3. Resultaten 

3.1. Observatie  

Tijdens de observatie van Kabaal lag de focus op het gedrag van de animatoren ten opzichte van 

moeilijk gedrag van de kinderen. Na de observatie werden de gegevens teruggekoppeld naar de 

animatoren. Hieruit bleek dat er een diverse kijk is op probleemgedrag en dat deze kijk moet worden 

verduidelijkt in de focusgroepen.  

3.1.1. Moeilijke gedrag 

Als er een kleiner conflict plaatsvond, reageerden de animatoren op een verbale manier. Dit door het 

gedrag af te grenzen, openingen te zoeken voor een gesprek of het kind te begeleiden naar een 

time-out. Intuïtief vallen animatoren terug op geduld, creativiteit en zelfvertrouwen. Wanneer het 

gedrag van het kind niet veranderde, merkte je een soort paniek bij de animator. Sommige 

animatoren keerden de situatie de rug toe en focusten zich op andere kinderen. Pas wanneer het 

gedrag van het kind veranderde naar weglopen of fysieke agressie, werd er weer gefocust op het 

kind. In dergelijke situaties namen de hoofdanimatoren of meer ervaren animatoren het over of 

werden ze erbij gehaald. Wanneer het kind wegloopt of fysieke agressie gebruikt naar zichzelf of 

anderen, pasten ze fysieke fixatie toe.  

Het enthousiasme en de creativiteit van de animatoren stimuleerden hen om kinderen in kleinere 

conflicten aan te spreken en naar oplossing te zoeken. Wanneer er geen oplossing werd gevonden, 

verloren sommige animatoren hun zelfvertrouwen en keerden ze de situatie de rug toe. Het is pas 

wanneer gedrag verergerde, dat ze uit schrik verplicht werden om te reageren. In dergelijke situaties 

gebruikten (hoofd)animatoren fysieke fixatie en poogden ze zo de gevaarlijke situatie te bedaren. 

Tijdens de terugkoppeling gaven vooral jonge onervaren animatoren aan dat ze met faalangst te 

kampen kregen als ze met een dergelijke situatie werden geconfronteerd.  

3.1.2. Inclusie  

Voor kinderen met een ondersteuningsvraag zie je animatoren moeite doen om het kind te betrekken 

bij de activiteiten. Ze passen de opdrachten aan en pogen de kinderen te integreren in de groep.  

Eens de activiteit een tijd bezig is, verdwijnt de aandacht voor het kind met als gevolg dat de kinderen 

tegen het einde van de activiteit niet meer deelnemen of zich afzonderen. Bij de terugkoppeling 

herkennen de animatoren dit patroon. Ze geven aan niet meer te weten wat ze kunnen doen om het 

kind erbij te betrekken of te kalmeren. Door het kind te negeren, willen animatoren vermijden dat 

ze het gedrag verergeren en een crisis veroorzaken. Dit maakt dat ze alleen zullen ingrijpen wanneer 

het gedrag anderen belast.   

Merendeels van de kinderen ervaart speelplein als een significant ander omgeving dan de schoolse 

omgeving. Kinderen met een fysieke beperking, syndroom van Down of met een gedragsstoornis 

werden hier als deel van de groep beschouwd. Sterker nog, het waren soms zelfs de kinderen die de 

animatoren ondersteunden en coachten met bepaalde routines zoals een strikt eetschema, medicatie 

en het duwen van de rolstoel in het bos. Bovendien temperde dit zelfs het moeilijker gedrag, omdat 

bijvoorbeeld kinderen met een gedragsstoornis zich gewaardeerd voelden wanneer ze andere 

kinderen hielpen met het uitvoeren van een opdracht.   
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3.1.3. Communicatie:  

De communicatie en de structuur verliepen soms stroef voor de nieuwe, jonge animatoren. Niet 

iedereen kende de structuur en de verwachtingen van het speelplein, waardoor er meermaals 

miscommunicatie plaatsvond. Het bracht onduidelijkheid bij de animatoren en de kinderen. 

Daarnaast werden er veel verhalen en situaties doorverteld, waardoor relevante informatie verloren 

ging. Toch was er een goede basis voor reflectie, maar werd deze opportuniteit niet altijd even goed 

benut. Zo werden enkele situatie besproken en werd erover gereflecteerd met het volledige team 

van hoofdanimatoren en de pleinverantwoordelijke. Zij gingen dan samen op zoek naar alternatieve 

oplossingen voor bepaalde problemen. Een aanpak die bleek te werken en de hoofdanimatoren het 

nodige vertrouwen gaf. Ook bij de kleinere animatorenteams werd er dagelijks een reflectiemoment 

gehouden. Dit is een moment waarop leergierige animatoren hun vragen konden stellen. Toch werd 

dit moment vaak geschrapt wegens tijdsgebrek. Een belangrijke nuance is dat dit hét moment is 

waarop ze bedenkingen en vragen rond de aanpak van moeilijk gedrag konden delen. 
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3.2. Focusgroep 

3.2.1. Welke soort moeilijke gedrag ondervinden animatoren?  

De respondenten herkennen drie belangrijkste soorten moeilijk gedrag zijn fysieke, mentale en 

verbale agressie. Daarnaast zijn er dagdagelijkse uitdagingen op het speelplein, namelijk 

hoofdzakelijk kinderen motiveren, huilkinderen opfleuren en zorgen voor genoeg stimulatie. In 

extreme gevallen wordt dit als problematisch ervaren door animatoren. Los van de globale schets is 

het voornamelijk belangrijk dat elk kind een diverse benadering vereist. 

De respondenten gaven aan dat zij een stijging voelen van verbale agressie. De kinderen zijn 

mondiger geworden en dit wordt als problematisch ervaren wanneer zulke agressie een dreigement 

bevat en/of persoonlijk is. Eveneens ervaren ze mentale agressie in de vorm van het manipuleren 

en bespelen van andere kinderen of het weglopen. In een dergelijke situatie voelen animatoren zich 

vaak machteloos en schept dit frustraties. Fysieke agressie is vooral een uitdaging op het speelplein 

Kabaal in Leuven. Hier vinden immers wekelijks agressieve woede-uitbarstingen of gevechten plaats. 

De agressie is dan niet alleen gericht naar anderen, maar ook naar henzelf.  

“Persoonlijk vind ik huilkinderen minder vervelend. Je kan ze afzonderen van de groep. Bij een 

woede-uitbarsting heb je de bijkomende stress dat een kind zichzelf of een ander gaat pijn 

doen. Ook de andere kinderen voelen deze stress, doordat ze het gedrag zien.” 

3.2.1.1. Moeilijk gedrag: de universele of persoonlijke factor? 

De respondenten getuigen dat moeilijk gedrag steeds zowel een universele als persoonlijke factor 

heeft. Persoonlijke factoren die het moeilijk gedrag van het kind kunnen versterken zijn de diagnose, 

het karakter van het kind, opvoeding en de gemoedstoestand. De motivatie voor hun deelname aan 

het speelplein, of vooral het gebrek hieraan, is vaak doorslaggevend voor de gemoedstoestand van 

het kind en het handelen van de animator zelf. Bepaalde respondenten gaven aan soms bewust en 

onbewust meer aandacht te geven aan de kinderen die effectief op het speelplein wilden zijn en hier 

niet toe verplicht werden.  

Hoewel de persoonlijke factoren van de kinderen soms identiek zijn, heeft de situatie rechtstreeks 

invloed op het gedrag. Ettelijke respondenten duiden het universele aspect aan als zijnde 

doorslaggevend in crisissituaties. De universele factoren worden vertaald als situatiegebonden 

factoren die aspecten van de speelpleincultuur bezitten. Dit is een unieke sfeer waar spelen en 

ontdekken centraal staat. Een cultuur die in contrast staat met de schoolcultuur. Dit verschil zorgt 

ervoor dat kinderen animatoren meer testen tijdens de eerste weken. Naast de cultuur heb je ook 

de groepsdynamiek en de peers die het universeel gedrag typeren. De groepsdynamiek is gevoelig 

voor conflicten, maar kan tegelijkertijd conflicten veroorzaken. Zo leerden de animatoren uit ervaring 

dat conflicten meer en langer invloed hadden op de groepsdynamiek dan ze verwacht hadden, terwijl 

groepsdruk binnen de groepsdynamiek voor conflicten kan zorgen.  

“Door de aanwezigheid van één kind kan een ander kind heel ander gedrag gaan stellen.” 

Respondenten geven aan dat ze nooit terugblikken op een conflictsituatie. Ze geven aan dat ze 

hiervoor te weinig tijd hebben, te weinig animatoren hebben en bang zijn. Ze durven de groep na 

een conflict niet aan te spreken. Ze proberen de situatie zo snel mogelijk te normaliseren door het 
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kind onmiddellijk na de time-out terug te laten meespelen. De animatoren zijn zich er wel van bewust 

dat dit een drempel kan zijn voor het kind in kwestie en dat dit voor nieuwe conflicten kan zorgen.  

“Als er een conflict plaatsvindt, komt het kind terug in de groep wanneer het rustig is. Ik 

denk dat het ideaal zou zijn om de situatie even in groep te bespreken, maar dat heb ik 

eigenlijk nog nooit gedaan.” 

3.2.1.2. Is er een verschil tussen gediagnosticeerd en niet-gediagnosticeerd 

probleemgedrag? 

Een diagnose helpt volgens de respondenten om met moeilijk gedrag om te gaan. Ze kunnen dan 

immers doeltreffender handelen en gerichter reageren. Toch benadrukken de respondenten van 

Kabaal Leuven dat een diagnose het probleemgedrag niet oplost. Het zijn vaak de tips en tricks die 

gepaard gaan met de diagnose die bepalend zijn voor de efficiënte aanpak. 

“Een diagnose hebben is altijd gemakkelijker. Je hebt een startpunt. Als het niet gemeld is 

geweest, dan weet je de reden van zijn gedrag niet en is het moeilijker om te zoeken naar 

een bepaalde manier van handelen om het kind mee te laten draaien in de speelpleincultuur.” 

Diagnosticering gaat gepaard met communicatie tussen de ouders en het speelplein. De 

respondenten geven aan dat dit een knelpunt is. Door middel van de inschrijvingsfiche worden 

kinderen op Weyenshof mogelijk geweigerd volgens hun noden. Kabaal doet beroep op 

meldingsplicht wanneer er specifieke noden zijn. Deze informatie wordt bij beide speelpleinen 

verkregen door een vaste werkenemer. Toch blijkt dit initiatief vaak vruchteloos en zijn animatoren, 

hoofdanimatoren of pleinverantwoordelijken niet tijdig op de hoogte van de specifieke noden, met 

als gevolg een inefficiënte aanpak en het ontstaan van gevaarlijke situaties. Toch verwijzen 

verschillende respondenten naar het bijkomend stigma van een diagnose. Het veroorzaakt stereotiep 

denken. Respondenten vinden het belangrijk oog te hebben voor deze keerzijde.  

“Ik had eens voor dat er een kind met diabetes in mijn groep zat, maar ik wist hier niets van. 

De pleinverantwoordelijke vroeg aan mij of ik wou kijken of ze haar spuitje al had gekregen, 

maar ik wist niet waarover zij het had. Er was mij niets gezegd, terwijl het wel een zeer 

belangrijk aspect is aangezien het serieuze gevolgen kan hebben.”  

3.2.1.3. Welke probleemgedrag komt het vaakst voor? 

Er is een klein verschil op te merken tussen verbale en fysieke agressie. Beide speelpleinen geven 

aan dat verbale agressie meer dan ooit aanwezig is, zowel bij de kinderen onder elkaar als naar de 

animatoren toe. Kinderen kennen de grenzen niet meer. In Kabaal krijgen ze wel meer te maken 

met fysieke agressie, die ook zowel gericht is naar andere kinderen als naar de animatoren.  

“Het respect naar de animatoren is verminderd. Het is pas wanneer je dreigt hun ouders op 

de hoogte te brengen dat ze terug beleefd doen.” 

3.2.2. Hoe gaan animatoren om met probleemgedrag? 

Rustig blijven, afzonderen, afleiden en goed gedrag belonen zijn strategieën die animatoren 

doorgaans het meeste gebruiken, maar er zijn situaties die om een andere aanpak vragen. Zo zijn 

elkaar steunen, de ouders goed informeren en grenzen trekken cruciaal voor een goed draaiend 

speelplein.  
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Scheldpartijen vinden frequenter plaats en worden intenser ervaren door jongere animatoren, terwijl 

ervaren animatoren meer immuun zijn geworden voor deze woorden. Elkaar ondersteunen en 

beschermen is dan ook essentieel. Een rustperiode kan noodzakelijk zijn voor een animator.  

Informeren en communiceren naar ouders is een belangrijk onderdeel in het omgaan met 

probleemgedrag. De juiste informatieoverdracht zorgt voor een efficiëntere aanpak. Het is een sterke 

hulpbron die vaak gebruikt wordt door hoofdanimatoren. Zij geven op hun beurt de gepaste 

informatie door aan de animatoren in kwestie. Deze hulpbron kan in het gedrang komen vanwege 

diverse uitdagingen, zoals onze multiculturele samenleving die gepaard gaat met taalbarrières en 

een andere manier van opvoeden. Daarnaast staan ouders ook niet vaak open voor een gesprek. 

Zeker tegen het einde van de zomer merken de respondenten dat ouders weigerachtiger staan 

tegenover informatie en communicatie. 

Wanneer kinderen zichzelf of anderen in gevaar brengen, kan het gebeuren dat in overleg met de 

directie het kind naar huis wordt gestuurd – voor een dag of definitief. Elke respondent ervaart het 

wegsturen anders, maar beschouwt het wel als noodzakelijk. 

3.2.2.1. Welk probleemgedrag vinden animatoren het moeilijkst? 

Hoewel persoonlijke ervaring hier vooropstaat, werden bepaalde thema’s toch meer naar voor 

geschoven dan andere.  

Verbale agressie wordt de laatste jaren meer als problematisch ervaren. Respondenten geven aan 

dat deze agressievorm vaak onderschat wordt. Wegens de frequentie en intensiteit ervan kunnen 

animatoren het moeilijker loslaten. Daarnaast komt deze vorm van agressie voor in elke 

leeftijdscategorie en is het begrenzen van het gedrag zeer moeilijk. Het volstaat tegenwoordig niet 

meer om je grenzen aan te geven en het gedrag een halt toe roepen, waardoor negeren vaak de 

enige manier is om het gedrag te doen stoppen. Dit gedrag is moeilijk aan te kaarten bij de ouders, 

waardoor het taboe rond deze vorm van agressie versterkt wordt. Zoals hiervoor al eens werd 

aangehaald, is er een verschil merkbaar tussen ervaren en jonge animatoren. Ervaren animatoren 

zijn meer immuun geworden voor de harde woorden van de kinderen en hebben een harde huid 

gekregen, waardoor ze het gemakkelijker kunnen loslaten.  

“Wanneer je aangeeft dat hun uitspraken kwetsen, negeren de kinderen dit en doen ze 

gewoon verder. Uitspraken als “hoe zie jij er nu uit?” en “mottige trien” hebben ze me al 

gezegd.”  

“Deze zomer was er een kleuter die mij bedreigde, en hier wist ik echt niet hoe ik moest 

reageren. Hij zei: “ik ga straks de auto van mijn papa pakken en dan ga ik u overrijden!”, en 

even later zei hij: “ik pak straks een mes van de keuken en dan steek ik u neer!”. 

Woedeaanvallen komen frequenter en intenser voor bij het speelplein Kabaal. De agressie neemt 

verschillende vormen aan, zoals slaan, stampen, bijten en spuwen. Ze is zowel gericht op de 

animatoren als de andere kinderen. Op dergelijke momenten is het de hoofdanimator of 

pleinverantwoordelijke die het conflict moet oplossen. De respondenten gaven echter aan dat ook zij 

niet altijd weten wat te doen en in noodsituaties fysieke fixatie durven toepassen.   
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“Voor mij is heel zware agressie naar de animator of andere kinderen het moeilijkste. Dan 

gaat er bij mij een alarm af dat hij/zij geen andere kinderen mag pijn doen, want dan hebben 

we een groot probleem. En het is dan erg, maar ik ben daar vaak op gaan zitten, omdat ik 

niet weet hoe ik het anders moet doen. Ik duw ze dan tegen de grond aan. Het probleem is 

dat ze nu ouder en sterker zijn dan 5 jaar geleden.” 

Niet alleen de agressie zelf zorgt voor uitdagingen, maar vooral de onduidelijkheid rond de aanpak 

maakt het handelen moeilijk. Het verhoogt de onbesproken regels rond bestraffen en de onzekerheid 

bij de animatoren over het afgrenzen van fysieke agressie. Kinderen beschermen of begeleiden naar 

een time-outruimte tijdens een crisis is noodzakelijk. Doordat er echter nog steeds een taboe heerst, 

wordt er alleen repressief opgetreden en wordt er nog niet genoeg gefocust op preventie. Hierdoor 

treden veel animatoren pas op als er gevaar is voor de andere kinderen. De kinderen zijn zich ook 

bewust van het taboe en gebruiken het als wapen, zoals verdraaide verhalen vertellen tegen de 

ouders, straffen niet uitvoeren en niet luisteren. Doordat ouders vaker het kind geloven dan de 

animator, zijn animatoren hulpeloos in dergelijke situaties en durven ze kinderen minder snel 

aanspreken op onaanvaardbaar gedrag – waardoor crisissituaties voorkomen zouden kunnen 

worden.  

“’s Ochtens kwam een kind samen met een vriend naar mij en vertelde dat hij geslagen was 

door een zwarte man en daarom een bloedneus had. Als hoofdanimator onderzocht ik de 

situatie en bleek dat hij tegen een boom was gelopen. Ik gaf hier verder geen aandacht meer 

aan. Maar voor ik het wist ontstond er een heksenjacht naar een zwarte man met een 

ooglapje. Ik werd zelfs de volgende ochtend gebeld door de streekkrant. Ondanks ik de 

kinderen had verzekerd dat die man niet bestond, waren ze wel met het verhaal naar huis 

gegaan. Er ontstond een Facebook-pagina van ouders die in paniek waren, maar ze zijn het 

nooit eerst komen checken bij ons.” 

Weglopen is gedrag waarbij de respondenten machteloosheid, frustratie en boosheid ervaren. 

Kinderen die er niet willen zijn of weglopen van een conflict zijn op dat moment moeilijk te bedaren. 

Ook citeren de respondenten van speelplein Kabaal huilkinderen en automutilatie als lastig 

probleemgedrag. Ze beschouwen extreem huilen vanuit twee perspectieven: een middel en een 

resultaat. Beide vinden ze moeilijk te hanteren. Alle animatoren vinden het lastig om de oorzaak van 

het gedrag te achterhalen. Ze vinden het echter wel belangrijk, omdat het doorslaggevend is voor 

hun handelen.  

“Ik vind Y. het moeilijkste. Hij bijt zichzelf en dan weet ik niet wat ik moet doen. Je kan hem 

niet vasthouden, want dan bijt hij u ook, maar je kan hem ook niet loslaten want dan bijt hij 

zichzelf. Ik had deze zomer dus veel bijtwonden.”  

Het idee dat de reden achter gedrag het handelen bepaalt, is iets waar alle respondenten achter 

staan. Door de diverse doelgroep die Kabaal aantrekt, krijgen ze sporadisch persoonlijke verhalen te 

horen. Dit kan gaan over mishandeling, pesten of andere moeilijke topics. Dergelijke gesprekken 

ontstaan tijdens persoonlijke momenten of na een conflict. De animatoren beschouwen het gesprek 

als een compliment en als resultaat van de vertrouwensrelatie die met het kind werd opgebouwd en 

die hen de kans geeft het kind in zijn geheel te leren kenen en het gedrag te begrijpen. Toch wordt 
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in zulke gevallen de persoonlijke emotionele draagkracht van de animatoren op de proef gesteld. 

Een mooi evenwicht zoeken tussen de gepaste afstand en nabijheid in een relatie is voor veel 

animatoren een knelpunt.  

“Er zijn kinderen die je hebt zien openbloeien. Ze gedragen zich doorheen de dagen beter en 

beter, en ze groeien elke week. Een jongen had verteld dat zijn vader in de gevangenis zat, 

en hij hem daarom maar om de x aantal weken zag. Na een weekend kwam hij terug naar 

speelplein en hij had zijn vader gezien. We moesten toen terug vanaf nul beginnen, en dan 

breekt uw hart.” 

Beide speelpleinen hebben ervaring met moeilijk gedrag. Hoewel ze soms onwetend handelen, stellen 

ze de veiligheid van de groep en het kind voorop. Dergelijke situatie proberen ze dan ook te 

vermijden door tijdig in te grijpen. Zelfkennis halen de respondenten aan als een cruciaal punt, want 

dankzij zelfkennis kan je grenzen aangeven en hulp vragen, indien nodig.   

3.2.2.2. Heeft de leeftijd van het kind invloed op de graad van moeilijkheid? 

Elke leeftijd heeft zijn uitdagingen en indicaties, maar daarom is een ouder kind niet direct 

gemakkelijker te hanteren dan een jonger kind. Als concreet voorbeeld gaven de respondenten 

groepsdruk aan; een fenomeen dat vanaf de tienerjaren steeds belangrijker wordt. Bijgevolg kunnen 

conflicten wekenlang nazinderen en dus blijvende invloed hebben op de relaties tussen de kinderen 

onderling en met de animatoren. Doordat dit fenomeen gekend is bij tieners, houden de animatoren 

hier ook rekening mee. Deze indicatie is doorslaggevend bij het classificeren van moeilijk gedrag. Zo 

ervaren animatoren gedrag dat niet aansluit bij de leeftijd automatisch als problematischer dan 

‘normaal’ moeilijk gedrag. Wanneer een kleuter een animator met de dood bedreigt, ervaren ze dit 

bijvoorbeeld als drastischer dan wanneer een puber dit doet.    

Bij fysieke agressie wordt een kleuter wel als gemakkelijker ervaren dan een tiener. Het verschil zit 

in de intensiteit en de drijfveer. Zo ervaren de animatoren het gedrag van een kleuter eerder als 

impulsief en dat van een tiener als berekend en intens. Een kleuter is bijgevolg gemakkelijker fysiek 

tegen te houden, terwijl er bij een tiener meer plaats is voor communicatie. Via deze weg is er ruimte 

voor een gesprek dat een conflict kan bedaren of oplossen.  

De leeftijd en de ontwikkeling van het kind hebben er zeker mee te maken, maar dit is slechts een 

factor en geen richtlijn. Deze conclusie kwam bij beide focusgroepen naar boven.  

“In de loop van de jaren heb ik geleerd dat wanneer er iets gebeurt in week 1, de kinderen 

het in de 6de week nog weten. Er zijn dan nog steeds woede-uitbarstingen en pesterijen die 

daaraan terug te koppelen zijn. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe langer het blijft hangen en 

dus hoe langer het conflict aanwezig is.” 

“Het gevaarlijke bij de tieners is voor uzelf. Zij kunnen je echt pijn doen als je niet oplet, 

terwijl als een kleuter je schopt, je gewoon een blauwe plek hebt.” 

3.2.2.3. Heeft jouw leeftijd invloed op de ervaring en omgang met moeilijk gedrag? 

Ervaring helpt met de omgang met moeilijk gedrag, en ervaring staat niet los van leeftijd. Leeftijd 

geeft een indicatie over de levenservaringen die een persoon kan hebben, maar het is volgens de 

respondenten geen zekerheid.  
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Levenservaring is cruciaal volgens de respondenten. Het zorgt ervoor dat een persoon op een 

bepaalde manier handelt wanneer ze met een probleem wordt geconfronteerd. De vroegere 

ervaringen en belevingen bevorderen de zoektocht naar een persoonlijke begeleidingsstijl. De 

respondenten vinden het echter belangrijk dat jonge animatoren ook hun leerkansen krijgen, 

waardoor ze geen leeftijdsverhoging willen bij de animatoren. Leeftijd geeft een idee, maar is geen 

zekerheid van efficiënt handelen. Er zijn ook jonge animatoren die vanuit hun buikgevoel en intuïtie 

werken, en beter handelen dan ervaren animatoren. Er waren ook respondenten die ervaring niet als 

doorslaggevend aangaven, maar eerder de erkenning die ze krijgen van de kinderen als animator. 

Dit hangt vaak samen met de invulling van verwachtingen die de kinderen geven op basis van vorige 

jaren.  

3.2.3. De overheid wil speelpleinen toegankelijker maken voor elk kind. Hoe kijken 

animatoren daarnaar? 

Beide speelpleinwerkingen zijn overtuigd dat dit idee momenteel niet haalbaar is, maar de 

argumentatie achter deze mening is verschillend.  

Het praktische aspect en de bijhorende visie van Weyenshof worden als barrières genoemd. Het kind 

van de stad terug in het bos brengen is hun kernidee. Vanuit dit idee zouden ze het praktisch niet 

haalbaar vinden om iemand in een rolstoel te ontvangen. Het weigeren van zulke kinderen doet wel 

weer afbreuk aan het idee van inclusie, volgens bepaalde respondenten. Inclusie is een aspect dat 

volgens bepaalde animatoren zou kunnen afschrikken, maar ook juist nieuwe animatoren zou kunnen 

aantrekken doordat dit nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.   

De respondenten van Kabaal kijken vanuit hun ervaring anders naar deze vraag. Ze zien het 

potentieel van inclusie, maar verwijzen naar sterkere omkadering als beslissende schakel. Een 

omkadering die een groter aantal animatoren, een specifiekere opleiding en een duidelijke definitie 

van inclusie bevat. Er is een tekort aan animatoren, wat zorgt voor een hoge druk en overbelasting, 

wat op zijn beurt nieuwe animatoren afschrikt. Dit is een vicieuze cirkel die steeds versterkt wordt. 

Ze trachten een inclusiespeelplein te zijn, maar dit wordt verhinderd doordat ze soms kinderen 

moeten weigeren of naar huis moeten sturen na een crisis. Ook worden sommige kinderen niet 

toegelaten tijdens bepaalde uitstappen omdat er niet genoeg structuur of animatoren zijn. Hoewel 

ze het gebrek aan structuur aangeven als argument, ervaren ze dit ook als een persoonlijk falen. De 

faalangst en onwetendheid schrikken volgens de respondenten mogelijk nieuwe animatoren af. Dit 

is dus een belangrijke reden voor het tekort aan animatoren.  

3.2.4. Hoe zouden ze jullie, animatoren, beter kunnen ondersteunen in de omgang met 

kinderen met moeilijk gedrag?  

De drie belangrijkste aspecten die de speelpleinen Weyenshof en Kabaal aangeven waarbij hulp nodig 

is zijn het tekort aan animatoren, te weinig ervaren en opgeleide animatoren en de gebrekkige 

informatie-uitwisseling. 

Moeilijk gedrag is niet meer weg te denken uit het speelpleinlandschap. Beide speelpleinen hebben 

elk hun eigen manier om hiermee om te gaan. Kabaal heeft een inclusiewerkgroep. De groep moet 

de inclusievisie levend houden en informatie erover verspreiden. Weyenshof had eveneens een 

inclusiewerkgroep. Zij hadden een intakeformulier opgesteld, waarna beslist werd of kinderen wel of 

niet werden toegelaten. Door te weinig interesse van vrijwilligers is deze werkgroep echter al vijf 
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jaar inactief. Ook de respondenten van Kabaal geven aan dat er een tekort is aan vrijwilligers 

hiervoor, aangezien deze werkgroepen werken op initiatief van, en afhankelijk zijn van, vrijwilligers 

en hun interesses.  

Door een mooi evenwicht tussen ervaren en onervaren animatoren, kan ervaring gedeeld worden. 

Ervaring, goede samenwerking en ondersteuning is voor de respondenten essentieel voor een goed 

draaiend speelplein. Het schept ruimte voor animatoren waarin ze kunnen experimenteren en zich 

kunnen ontwikkelen. Doordat er een gebrek is aan oudere/ervaren animatoren, is het tekort echter 

moeilijk aan te vullen bij Kabaal. Ze vinden het dan ook belangrijk om gemotiveerde en opgeleide 

animatoren te vinden. Als het tekort zou worden aangevuld met willigkeurige vrijwilligers, komt dit 

het evenwicht niet altijd ten goede. Nu moeten jonge animatoren soms de rol van hoofdanimator op 

zich nemen, waardoor ze onder heel zware druk komen te staan. Doordat de basis niet stevig is, 

blijft er nog weinig ruimte over voor kinderen met specifieke noden. Hierdoor worden er soms 

kinderen naar huis gestuurd en zien animatoren dit soms als een persoonlijk falen. Ook Weyenshof 

beklemtoont de meerwaarde van een cursus voor animatoren rond de omgang met kinderen. Beide 

ijveren voor een verplichte cursus en het promoten van bijkomende opleidingen. 

Volgens de respondenten is de informatie-uitwisseling een knelpunt op de speelpleinen. Het is 

moeilijk in verschillende richtingen; van de ouders naar het speelplein, maar ook tussen de 

speelpleinen zelf. Informatie hoeft niet een diagnose te zijn, enkele tips en tricks kunnen al wonderen 

doen. Een duidelijke, gestructureerde manier van informatie-uitwisseling is essentieel. Toch wordt 

het belang van informatie onderschat, waardoor het verzamelen van informatie zeer sporadisch en 

ongestructureerd gebeurt. Er is niet alleen een tekort aan persoonlijke informatie namens de ouders, 

maar ook een tekort aan globale informatie rond de passende omgang met kinderen. Zo doet 

Weyenshof elke zomer wel beroep op de vormingen die VDS geeft. Kabaal daarentegen doet dit niet. 

Een aantal respondenten van Kabaal kenden VDS via de cursus voor (hoofd)animatoren, maar 

hadden hier geen gebruik van gemaakt – en dit ondanks het feit dat ze hier via e-mail reclame voor 

hadden gekregen. Toch beklemtonen ook zij de meerwaarde van een vorming, maar ze beschouwen 

dit niet als het redmiddel. Concrete informatie en handelingsalternatieven worden pas noodzakelijk 

geacht in moeilijke situaties. Desgevallend is er echter vaak geen informatie voorhanden of geen tijd 

voor opzoekingswerk.   

Kortom, er is nood aan een duidelijke structuur die te allen tijde wordt gerespecteerd. Informatie 

geeft animatoren een houvast in het omgaan met probleemgedrag. Een persoonlijke, 

gestructureerde manier om informatie te bewaren en verspreiden zou in elke organisatie mogelijk 

moeten zijn. Daarnaast moet er ingezet worden op het verspreiden van bondige, globale informatie 

en leidraden – dit door eventueel de opleidingen en cursussen die animatoren zouden moeten volgen 

verplicht te maken. 
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3.3. Diepte-interview 

3.3.1. Beno Schraepen  

Beno Schraepen doceert de bacheloropleiding orthopedagogie aan de Artesis Plantijn Hogeschool 

Antwerpen. Hij is een van de oprichters van het IncEna, het studiecentrum voor inclusie en 

enablement. Het ondersteunt inclusieprocessen binnen verschillende domeinen zoals ‘vrijetijd’, 

waarvoor hij verantwoordelijk is. Tijdens het interview werd er stilgestaan bij de noodzaak van 

inclusie en de mogelijkheden die het brengt, en bij de essentie van gepaste veranderingen om de 

inclusiegedachten te kunnen verwezenlijken.  

3.3.1.1. Nood aan inclusie ? 

In de Vlaamse maatschappij vergemakkelijken ze de zorgen door op een categoriserende manier te 

werken. Zo worden alle kinderen met dezelfde problematiek in hetzelfde hokje geplaatst. Een aanpak 

die geen meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het kind, dixit Beno. Het is een systeemfout 

waarbij kwantiteit primeert over kwaliteit. Zo worden kinderen vanaf hun diagnose en prognoses 

bekeken en benaderd vanuit een medisch standpunt. Hoewel dit geen referentie is voor de verdere 

ontwikkeling van het kind, gebruiken de ouders en de omgeving vaak de medische wereld om 

antwoord te vinden op hun vragen. De diagnose is vaak het vertrekpunt voor de omgang met het 

kind, met als gevolg dat kinderen zich gaan gedragen naar die diagnose en er self-fulfilling prophecy 

kan optreden. Hij benadrukt dat bij deze manier van denken de persoonlijkheid altijd na de beperking 

komt, en dat hierdoor kinderen een lager zelfbeeld creëren. Hij stelt vast dat kinderen vanuit dit 

medische perspectief al op een jonge leeftijd in heel specifieke netwerk en georganiseerde zorg 

terechtkomen. Hierdoor creëren ze een onafhankelijkheid, waarmee kinderen niet de kans krijgen 

om zelfstandig te worden. Specifieke scholen en minder vrijetijdsmogelijkheden maken het bijna 

onmogelijk om een toekomstig netwerk op te bouwen. Op deze manier wordt er een groep gecreëerd 

die afhankelijk is van anderen, terwijl elke volwassen persoon een eigen netwerk en vrienden nodig 

heeft om zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen functioneren in de maatschappij.  

 

Niet alleen de maatschappij, maar ook de ouders staan vaak weigerachtig ten opzichte van inclusie. 

Dit is een normale reactie volgens hem, als je het in de huidige maatschappij bekijkt. De angst dat 

uw kind niet de zorgen krijgt die hij nodig heeft of gepest kan worden, is aannemelijk. Toch leeft 

Schraepen in de overtuiging dat dergelijke problemen in een inclusieschool halveren. In zo’n scholen 

staat zich goed voelen centraal en wordt elke prestatie evenwaardig geschat. Het is dus ook 

belangrijk om ouders mee te krijgen in het inclusieverhaal. Ook speelpleinen kunnen hun advies 

vragen en op hun steun rekenen om de inclusiegedachten te integreren.   

3.3.1.2. Wat is inclusie ?  

Beno Schraepen verwijst naar de diversiteit die het begrip ‘inclusie’ bezit. Zo hangt de betekenis 

sterk af vanuit welke context het benaderd wordt. Hij duidt op twee concrete voorbeelden die 

toepasbaar zijn op speelpleinen. Ten eerste heeft inclusie een ethisch aspect waarin 

gelijkwaardigheid centraal staat. Vragen zoals: “Hoe willen wij omgaan met elkaar?”, “Hoe willen wij 

leven?” en “Hoe willen wij dat mensen opgroeien met elkaar?” horen hier thuis. Daarnaast heeft het 

ook een juridisch aspect waar discriminatie een cruciale rol inneemt. Als je niet actief werk maakt 

van inclusie ben je exclusief, en dit werkt discriminatie in de hand. Voor de speelpleincontext is voor 

hem de betekenis van inclusie heel simpel: “Iedereen is welkom, ongeacht wat”.  
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3.3.1.3. Mogelijkheid om inclusie te verwezenlijken.  

Op de vraag of inclusie mogelijk is, weet Beno Schraepen momenteel geen antwoord. We weten 

echter evenmin of wereldvrede of de klimaatverandering mogelijk zijn, en toch zijn dat nu de 

streefdoelen in onze maatschappij. Inclusie moet volgens hem ook een streefdoel worden. Er moet 

een verandering plaatsvinden waarbij inclusie wordt beschouwd als een uitgangspunt en niet meer 

als een variapunt. Nu vertrekt jeugdwerk vanuit een categoriale definitie, waarbij elke verschillende 

groep een eigen vorm van werken krijgt. Deze structuren zijn historische gegroeid, maar dragen bij 

tot uitsluiting en discriminatie. Hij benadrukt het belang van een verandering, waarbij we afstappen 

van het verhaal van: ‘inclusion by chance, but not by choice’.  

Voor deze verandering benadrukt hij het belang van de koepelorganisaties die de 

speelpleinwerkingen ondersteunen. Hij wijst naar de overheid die de kaart ‘wij zijn inclusief’ kan 

spelen. Zij spelen een essentiële rol in het invullen van de maatschappelijke rol van speelpleinen. 

Het benadrukken dat speelpleinwerking meer is dan simpelweg kinderopvang en dat inclusie het 

uitgangspunt is voor speelpleinwerking, is cruciaal voor de evolutie van speelpleinen. De overheid 

ondersteunt de speelpleinwerking, maar momenteel vooral in financiële zin. De vraag is hoe inclusie 

gemeten wordt. Ook dit gebeurt ook op een categoriserende manier, waarbij middelen vasthangen 

aan labels. Een manier van denken die volgens hem de inclusiegedachten ontkracht.    

Hij wijst de overheid op hun verantwoordelijkheid als steunfiguur, waarbij zij verantwoordelijk zijn 

voor het ondersteunen en kaderen van het begrip inclusie bij moeilijk gedrag. Een 

verantwoordelijkheid die niet bij de ondersteunde organisaties of bij de animatoren ligt. De overheid 

moeten jeugddiensten een extra duwtje geven en hen inspireren met de inclusiegedachte. 

Animatoren kunnen pas zorgen voor de kinderen wanneer er ook iemand voor hen zorgt. 

Jeugddiensten dienen de inclusiegedachten centraal te zetten in de animatorencursus, zodat inclusie 

verstaanbaar en toepasbaar is voor de animatoren. Aanleunend bij het concept inclusie is de term 

agressie, een topic dat meer belangstelling eist. Hierbij moet de focus liggen op het begrijpen van 

het gedrag en niet het oplossen ervan – dit door rekening te houden met erkenning, communicatie 

en reflectie. Ten eerste verwacht hij dat de jeugddienst herkent dat gedrag iets doet met een mens 

en dat ze die bijhorende gevoelens herkennen. Ten tweede is het belangrijk dat ze benadrukken dat 

het een manier van communiceren is waarbij er geen specifieke handleiding bestaat, maar wel 

aandachtspunten en waarden die de animatoren kunnen ondersteunen. Ten derde wijst hij naar hun 

cruciale ondersteuningsrol op vlak van reflecteren. Een methodiek die de mogelijkheid biedt om het 

gedrag van het kind en hun eigen animatorenstijl te analyseren, en die zelfzorg stimuleert.   

Op het niveau van het speelplein moet volgens hem de drietrapsraket centraal staan. Dit bestaat uit 

zich welkom voelen, volwaardige participatie en van betekenis zijn. Iedereen is welkom op het 

speelplein en dat moeten de speelpleinwerkingen ook uitstralen. Dit houdt voor Schraepen in dat 

iedereen bereid is om uit te zoeken wat een persoon nodig heeft om deel te nemen aan alle 

activiteiten, óók kinderen met een ondersteuningsvraag. Een belangrijke nuance die hij hier aanhaalt 

is: ‘iedereen is uniek’. Iedereen draagt een rugzak. Alleen is die van een kind met een label vaak 

meer zichtbaar. De vraag die animatoren zich moeten stellen is bijvoorbeeld “wie is Pieter?” en niet 

“Wie is die jongen met het syndroom van Down?”. De tweede stap is volwaardige participatie. Dit 

betekent dat animatoren op zoek gaan naar hoe kinderen een spel beleven en hoe je met inclusie de 
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essentie van het spel kunt bereiken. Bijvoorbeeld als bij voetbal de essentie van het spel rennen over 

het veld is, dan zal de essentie van het spel niet bereikt worden als het kind alleen de doelman mag 

zijn. Bij een bosspel zal het kind de beleving van natuur en bos niet kunnen ervaren als het in het 

kamp moet blijven zitten. Animatoren zijn meesters in het verzinnen en bedenken van activiteiten, 

een kracht die deze uitdaging nodig heeft. Niet alleen animatoren dragen echter bij tot participatie, 

ook de andere kinderen spelen hierin een rol. Hen betrekken bij deze stap is essentieel voor 

volwaardige participatie. Vanaf het moment dat je volwaardig participeert, kan je betekenis krijgen, 

en dit brengt ons bij de derde stap van inclusie. Op deze manier ervaren de inclusiekinderen een rol 

en krijgen ze betekenis binnen hun speelplein. Vaak wordt deze derde stap beantwoord door het 

implementeren van een inclusieanimator die alleen verantwoordelijk is voor dat specifiek kind. Dit 

velcroprincipe verhindert echter de derde stap, want eens de inclusieanimator wegvalt, vallen het 

netwerk, de rol en betekenis van het kind weg en loopt het kind verloren op het speelplein. Om van 

deze benadering af te stappen, is er een nieuw visie rond participatie nodig. Dit is een uitdaging die 

animatoren niet alleen kunnen aangaan. Hiervoor hebben ze de hulp van jeugddiensten nodig.  

Samengevat heeft hij vooral geduid op de noodzaak van inclusie voor kinderen met een label. Op 

deze manier krijgen ze de kans om een netwerk op te bouwen en zich sociaal en persoonlijke verder 

te ontwikkelen. Deze vorm van inclusie is alleen haalbaar mits animatoren en speelpleinen financieel 

en beleidsmatig ondersteund worden door de koepelorganisatie. Tevens moet de koepelorganisatie 

inclusie beschouwen als streefdoel, en niet als een variapunt.  

Schraepen moet echter erkennen dat inclusie vandaag nog onvoldoende concreet is. Daarom houdt 

zijn drietrapsraket aanpak de nodige risico’s in. Twee belangrijke elementen hierin zijn de animator 

en het vrije karakter van speelplein. Er moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden en 

draagkracht van animatoren. Niet elke animator heeft de wil en het potentieel, geven de huidige 

structuur, om de uitdaging rond inclusie aan te gaan. Daarnaast kan de identiteit van 

speelpleinwerking in het gedrang komen wanneer we interfereren en (op termijn) eisen zouden 

stellen omtrent professionalisering of verplichtingen in de vorm van onvoorwaardelijke 

toegankelijkheid of quota’s. 
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3.3.2. Kristien Van Camp 

Kristien Van Camp is directrice van vzw Akindo en ervaringsdeskundige in het organiseren en 

begeleiden van animatoren binnen een inclusiewerking. Eerst wordt de werking van Akindo kort 

geschetst, vervolgens Kristiens visie op inclusie en de omgang bij animatoren en tot slot hoe van 

uitdaging naar kracht te bewegen. 

3.3.2.1. VZW Akindo  

Vzw Akindo bestaat reeds 53 jaar, maar is pas sinds 2019 erkend als sociale toeristische vereniging 

en landelijke georganiseerde jeugdvereniging. De organisatie wilde aanvankelijk zomerkampen 

organiseren voor kinderen in financiële armoede. Vandaag bestaat de doelgroep echter voor 70% uit 

kinderen uit residentiële organisaties en worden er naast zomerkampen ook 85 jongeren in hun 

kracht gezet in een doorlopende jaarwerking. Vzw Akindo legt de nadruk op kwaliteitsvolle en 

laagdrempelige vakantiekampen, waar spel en zorgeloosheid centraal staan. 

3.3.2.2. Inclusie  

Kinderen voelen zich beter in een groep getekend door kinderen uit een gelijkaardige situatie en met 

een gelijkaardige problematiek. Dit zorgt voor een veilige sfeer, waarin ze het masker van 

maatschappelijke schone schijn niet hoog hoeven te houden. Een comfort dat voor veel kinderen een 

verademing is. Dit comfort is een van de oorzaken waarom niet elke kind vanuit de doelgroep van 

Akindo zou kunnen aarden in een gewone werking. Daarnaast hebben de organisaties vaak het 

draagvlak niet om animatoren te ondersteunen in de uitdagingen die deze doelgroep met zich 

meebrengt, met lege inclusieplaatsen in deze organisatie tot gevolg. Toch vindt Van Camp het 

belangrijk dat inclusie een streefdoel moet blijven. Akindo is een inclusiewerking die vanwege haar 

doelgroep van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren een mooie diversiteit bezit. Voor 

Van Camp was dit niet voldoende en ze poogt met inclusieanimatoren de cirkel rond te maken en 

het sociale engagement te verhogen. Op deze manier geeft Akindo Akindo-jongeren de kans om zich 

te vormen tot animator. Daarnaast poogt Akindo het begrip ‘iedereen welkom’ ook echt toe te passen 

door geen zwarte lijst te hebben. Het zijn immers vaak die kinderen die het meeste nood hebben 

aan zulke kampen.  

3.3.2.3. Good Pratices 

Om inclusie voor kinderen met ‘probleemgedrag’ mogelijk te maken met vrijwillige, niet-

professionele begeleiders, zijn structuur en visie uiterst belangrijk volgens Van Camp. De visie is de 

drager van de organisatie. Ze moet de kijk op de kinderen verduidelijken en het handelen van de 

animatoren kleuren en ondersteunen. De visie biedt animatoren enige houvast in de omgang met 

moeilijk gedrag. Deze opportuniteit wordt amper benut volgens Van Camp. Organisaties bekijken de 

visie nog te vaak vanuit een beleidsmatig standpunt. Hierdoor leren animatoren de visie pas kennen 

doorheen hun ervaring. 

Volgens Van Camp is inclusie er in feite voor zorgen dat iemand zich ergens goed voelt. Deze zorg 

kan volgens haar echter niet worden verleend als er geen zelfzorg is. Door het respecteren van de 

krachten en de grenzen van het individu, hou je een animatorenteam in balans. Een balans die 

gewaarborgd wordt door het respecteren van de structuur en de opgestelde profielen. Op deze 

manier geef je animatoren een zekere basis waarop ze kunnen terugvallen als ze geconfronteerd 

worden met uitdagingen. Voor Van Camp gaat ondersteunen echter nog een stap verder, want we 

mogen niet vergeten dat we veel verwachten van animatoren. Door het geven van attenties en het 



 

26 

 

inlassen van dagelijkse reflectie wordt er een sfeer gecreëerd waarin respect, veiligheid en openheid 

vooropstaan. Dit stimuleert eerlijke communicatie tussen de verschillende niveaus die de zelfzorg en 

de groepsdynamiek verstrekken. Deze elementen scheppen een context waarin ruimte is voor 

exploratie en experimenteren omtrent de begeleiding van moeilijk gedrag.   

Naast het bieden van structuur en het respecteren van profielen, moet er ook oog zijn voor 

individuele ondersteuning. Dit start bij het verplicht maken van de animatorenopleiding. Deze 

opleiding geeft een basis rond spelontwikkeling, maar mist diepgang rond moeilijk gedrag en de 

bijhorende uitdagingen. Dit is een aandachtspunt voor de verantwoordelijke organisatie (VDS, Don 

Bosco,..) en de speelpleinwerkingen zelf. Professionalisering van de animatoren zal de 

inclusieproblematiek echter niet oplossen. Een kind wil als kind bekeken worden. Het wil ontsnappen 

aan de dagelijkse realiteit met bijhorende geprofessionaliseerde begeleiders. Volgens haar moeten 

we stoppen met oplossingen te zoeken bij diagnose en de bijhorend informatie. Een label vertelt 

niets over wie het kind is in deze context. Wél moet de hulpvraag van de animatoren rond moeilijk 

gedrag aangehoord worden – en dit door concrete richtsnoeren te geven die zowel praktisch als 

relationeel kunnen worden gebruikt in de omgang met elk kind. Animatoren dienen niet geëvalueerd 

te worden, maar gecoacht. Hierbij moeten ze worden aangemoedigd elke opportuniteit te benutten 

om aan hun werkpunten te werken. Elk gesprek moet hen motiveren en hen de kracht geven om 

zich verder te ontplooien.  

Akindo heeft hierin een lange weg afgelegd om de balans tussen de vrijwillige en specifieke doelgroep 

te vinden. Deze balans is het resultaat van een goede samenwerking tussen de vaste werknemers 

en de vrijwilligers van Akindo. Deze participatie maakt een toepasbaar beleid dat samenvalt met de 

realiteit van de dagelijks werking. Het voorkomt eveneens herhaling en cirkelredeneringen, doordat 

de communicatie en bewegingsreden van elke beslissing naar elke niveau gecommuniceerd worden. 

In de bijlage 7 worden er een aantal ‘Good Practices’ toegelicht. Deze bieden antwoorden op de veel 

voorvoorkomende uitdagingen waarmee inclusiewerking gepaard gaat. Het is een inspirerend 

document waarin aanbevelingen worden geformuleerd en haalbaar worden gemaakt.  Tegen 2020 

hoopt Akindo zich als ervaringsdeskundige te profileren en met haar nieuw Gokbeleid anderen te 

inspireren.  

Akindo Vzw trekt met zijn doelgroep gemotiveerde animatoren aan vanuit heel België. Waar deze 

animatoren bewust kiezen voor de doelgroep en zijn bijhorende uitdagingen, is het voorlopig nog 

maar de vraag of deze visie, structuur en de intensiteit dat dit met zich meebrengt, haalbaar is in 

de bredere speelpleinwerking.  
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4. Discussie en conclusie 

4.1. Bespreking/ kernbevinding 

4.1.1. Welke tools bezitten de animatoren en speelpleinverantwoordelijke om de 

toegankelijkheid voor kinderen met gedragsproblemen te waarborgen?   

Uit observatie is gebleken dat het begrip ‘probleemgedrag’ beter moest worden omkaderd alvorens 

we deze onderzoeksvraag konden uitdiepen. De literatuurstudie legde hiervoor de basis. Het 

onderscheid tussen gedragsstoornis en probleemgedrag werd verduidelijkt op basis van de oorzaak 

ervan (Nederlands jeugdinstituut, 2018). Vervolgens gaven de respondenten van de focusgroep hun 

kijk op dit begrip. Ze citeerden fysieke, mentale en verbale agressie als de drie meest voorkomende 

vormen van moeilijk gedrag. Beide speelpleinen gaven aan een stijging te voelen in de frequentie en 

intensiteit van verbale agressie; een vorm die vooral machteloosheid en frustraties oproept bij 

animatoren. Speelplein Kabaal gaf daarnaast ook aan wekelijks geconfronteerd te worden met 

fysieke agressie, die ze via fysieke fixatie pogen te bedaren. Op de vraag “Wat is ‘het’ moeilijkste 

gedag?” bestaat geen universeel antwoord. Dit hangt af van persoonlijke ervaring, waardoor het ene 

gedrag door een bepaalde persoon intenser wordt ervaren dan het andere. Vanuit dit perspectief 

worden de begrippen ‘moeilijk gedrag’ en ‘inclusie’ als containerbegrippen beschouwd. 

Diagnosticering is voor de respondenten een soort hulpmiddel, dat het containerbegrip tastbaar en 

realiseerbaar maakt. Het helpt animatoren doeltreffender te handelen en gerichter te reageren op 

de uitdagingen die gepaard gaan met moeilijk gedrag. De informatie die voor deze efficiënte aanpak 

zorgt, wordt vooral verkregen door communicatie in het kader van diagnosticering. Het zijn de tips 

en tricks die de ouders communiceren die samen met de diagnose de aanpak bepalen. Volgens 

Schraepen is dit de gekende maatschappelijke redenering, die ook gebruikt wordt door de ouders en 

organisatie. Ook zij zoeken de oplossingen voor moeilijk gedrag binnen de medisch wereld, maar 

gedrag zit complexer in elkaar. Een diagnose kan het persoonlijk gedrag niet in zijn geheel verklaren 

en leidt niet rechtstreeks tot de juiste behandeling (Hellinckx, 2009).   

Hoewel deze redenering veel bedenkingen oproept rond diagnosticering en de maatschappelijke 

aanpak van moeilijk gedrag, onderstreept Van Camp de hulpvraag van animatoren. De respondenten 

zeggen angst te voelen in situaties die gepaard gaan met verbale en fysieke agressie. Deze angst 

wordt vooral veroorzaakt door onmacht en faalangst. Animatoren weten vaak niet hoe ze het kunnen 

oplossen. Ook vrezen ze dat het gedrag van het kind uit de hand zou lopen. Daarnaast staan in 

dergelijke situaties vaak het ‘moeilijke gedrag’ en het kind zijn veiligheid centraal. Van zelfzorg is er 

weinig sprake, wat de druk op (jonge) animatoren verhoogt. Het is volgens Van Camp dan ook 

belangrijk dit topic te benaderen als een ondersteuningsvraag, waarvoor louter extra vormingen rond 

probleemgedrag niet volstaan.  

Om in te spelen op de ondersteuningsvraag van animatoren, mogen we volgens Schraepen de 

krachten van animatoren niet onderschatten. Ze zijn volgens hem meester in het verzinnen en 

bedenken van activiteiten. Uit dit onderzoek bleek overigens dat beide speelpleinen een eigen manier 

hebben ontwikkeld om met moeilijk gedrag om te gaan. Een verschillende visie die telkens stoelt op 

de ‘wij’-cultuur van het speelplein. De ‘wij-cultuur’ schept veiligheid binnen het animatorenteam, 

waardoor animatoren elkaar steunen en op elkaar bouwen. Een sfeer die ook de persoonlijke 

ontwikkeling van de animatoren ten goede komt (Schouppe, 2010). Toch bezitten beide visies 
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gemeenschappelijke pijnpunten, zoals onduidelijkheid rond het begrip ‘inclusie’, de aanpak van 

moeilijk gedrag en miscommunicatie. Dit schept onduidelijkheid rond wat animatoren mogen en 

kunnen doen rond probleemgedrag; en dit heeft vooral bij jongere animatoren een verlammend 

effect. De respondenten geven aan dat deze pijnpunten niet kunnen worden opgelost door de 

leeftijdsgrens te verhogen, maar wel door meer ondersteuning en duidelijkheid over wat er van hen 

wordt verwacht om kinderen met moeilijk gedrag te integreren.  

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat moeilijk gedrag een containerbegrip is, waarbij de 

ervaring van moeilijk gedrag afhankelijk is van de verzender en de ontvanger. Net zoals elke kind 

uniek is, heeft ook elke animator zijn eigen krachten en grenzen. Animatoren bezitten teamspirit, 

communicatievaardigheden en een grote hoeveelheid creativiteit en leergierigheid om met de 

uitdagingen van probleemgedrag aan de slag te gaan. Toch moet de ondersteuningsnood op vlak 

van moeilijk gedrag worden herkend. Door louter vormingen te verstrekken, wordt de problematiek 

in stand gehouden. Zowel VDS als de experten halen aan dat de professionalisering van animatoren 

de unieke visie van speelpleinen en de inclusiegedachten zou vernietigen. Vanuit deze redenering is 

het dan ook cruciaal dat we niet meer inzetten op instrumenten, maar vooral op de ondersteuning 

van animatoren die op hun manier de toegankelijkheid van kinderen met gedragsproblemen kunnen 

waarborgen.  

4.1.2. Welke invloed heeft de ondersteuning van de VDS op het zetten van stappen die 

speelpleinen ondernemen om de drempels weg te werken bij kinderen met 

gedragsproblemen?  

Uit onderzoek blijkt ondersteuning de missende schakel te zijn in de omgang met moeilijk gedrag. 

Toch ligt de verantwoordelijkheid hier niet alleen bij VDS.  

Om animatoren te kunnen ondersteunen, moet bijgevolg een concreet kader worden opgesteld rond 

de verwachtingen op vlak van inclusie en de omgang met moeilijk gedrag. De verantwoordelijkheid 

hiervoor ligt bij de overheid, die het begrip ‘inclusie’ door het masterplan poogt te introduceren 

(Departement Cultuur, Jeugd & Media. 2018). Een begrip dat daarom sterk leeft binnen derdelijns 

jeugdwerk, maar nauwelijks eerste- en tweedelijnsjeugdwerk bereikt.  Op dit niveau is de concrete 

betekenis van dit begrip dus nog erg vaag. Er heersen nog veel vragen, zoals: “Mogen er kinderen 

geweigerd worden?”, “Wat mogen animatoren doen met fysieke agressie?”, “Moet elke speelplein 

inclusief zijn?", enz. Dit maakt het voor VDS moeilijker om hier concrete richtlijnen rond te geven, 

waardoor VDS inclusie momenteel als een variapunt of mogelijkheid blijft beschouwen. Toch mag er 

van VDS niet verwacht worden dat ze deze containerbegrippen helemaal concretiseren. Speelpleinen 

bezitten een uniek en divers karakter en bepalen zelf hun aspecten, zoals hun de doelgroep, aanbod 

en visie(Tack, 2009). Bij het bedenken van een kader rond inclusie en moeilijk gedrag, moet 

bijgevolg rekening worden gehouden met dit uniek karakter, zodat speelpleinen zelf het idee kunnen 

personaliseren en implementeren in hun visie.   

Ondanks deze bedenkingen rond inclusie, ondersteunt VDS al meer dan 70% van de 

speelpleinwerkingen (Vlaamse dienst speelpleinwerking, 2019). De respondenten kennen VDS vooral 

via hun animatorencursus. Van Camp benadrukt de meerwaarde van de animatorencursus, die vooral 

een goede basis geeft rond spelontwikkeling. Volgens de experten en respondenten mist deze 

basiscursus echter concrete richtsnoeren en een coachende visie. Dit zijn doorslaggevende 
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elementen die jonge animatoren nodig hebben om met de uitdagingen van inclusie en moeilijk gedrag 

aan de slag te gaan. VDS biedt wel specifieke vormingen en expertise aan rond inclusie en moeilijk 

gedrag, maar de respondenten doen hier zelden beroep op. Een gemiste kans volgens de experten, 

want animatoren zouden kunnen leren beter om te gaan met moeilijk gedrag. De respondenten zien 

dit anders: een vorming is voor hen moeilijk in te plannen en daarnaast hebben ze vooral nood aan 

korte, duidelijke boodschappen én informatie en persoonlijk advies om tijdens en na moeilijke 

conflicten te kunnen raadplegen. Van Camp herkende deze ondersteuningsbehoefte en benadrukt 

het belang van coaching; een methodiek die openheid en persoonlijke reflectie stimuleert, waardoor 

communicatie binnen het team wordt geoptimaliseerd en persoonlijke ontwikkeling wordt 

gestimuleerd. Schraepen rekent vooral op de ondersteuningsorganisatie voor deze coachende rol. 

Zij hebben de scholing en achtergrond om de (hoofd)animatoren hierin te sturen. 

4.2. Beperkingen eigen onderzoek 

Het speelplein is een ruim begrip en kent – afhankelijk van de locatie en visie – een andere invulling. 

Een tekortkoming van het onderzoek is dat om praktische redenen maar twee soorten 

speelpleinwerkingen bevraagd werden. Deze twee speelpleinen kunnen het diverse speelpleinveld 

onmogelijk vertegenwoordigen.  

Daarnaast mag de integratie van kinderen met probleemgedrag niet louter op de animatoren 

berusten. Het kind zelf, andere kinderen en ouders spelen hierin ook een belangrijke rol. Hun kijk, 

visie en ervaring werden niet bestudeerd, waardoor hun behoeften en verwachtingen ten opzichte 

van kinderen met probleemgedrag niet in kaart werden gebracht.  

Een laatste beperking is uiteraard de bias van de onderzoekersrol. De onderzoeker neemt steeds zijn 

eigen achtergrond/visie/ideeën mee. Ook hebben de respondenten mogelijk sociaal wenselijk 

geantwoord. Voorgaande element kunnen invloed hebben op het onderzoek. 

4.3. Aanbevelingen verder onderzoek 

Deze thesis is een verkennende studie, die de kijk op moeilijk gedrag van twee speelpleinen 

verduidelijkt. Dit kan zeker een vertrekpunt zijn voor vervolgonderzoek rond probleemgedrag en 

inclusie op het speelplein. Hiervoor zouden andere speelpleinen van andere regio’s bevraagd kunnen 

worden, zodat er een divers kader bestaat over hoe het speelplein en animatoren deze problematiek 

aanpakken. Een andere aanbeveling is het bevragen van andere belanghebbenden (ouders en 

kinderen). Op die manier kan een beter beeld verkregen worden van hun ervaringen en meningen 

rond inclusie. Een ander perspectief dat in de toekomst verder kan worden onderzocht, is de 

meerwaarde van aparte inclusiewerkingen. Inzichten in de drijfveer en ontstaansreden zouden 

speelpleinen kunnen informeren en inspireren om ook deze groepen beter te kunnen te bereiken.  
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4.4. Praktische en beleidsaanbeveling 

4.4.1. Beleidsaanbevelingen 

We zien dat er op beleidsmatig niveau hoog wordt ingezet op inclusie in het jeugdwerk, bijvoorbeeld 

met het masterplan. Maar uit dit onderzoek blijkt echter dat dit op animatorenniveau nog niet het 

geval is. In de praktijk wordt inclusie beschouwd als een modewoord, dat vanuit het beleid naar de 

praktijk als variapunt geprojecteerd wordt. Een abstract begrip dat in de praktijk wordt ingevuld 

vanuit eigen ervaringen. Inclusie wordt wel aangemoedigd, maar niemand weet hoe en wat ervan 

verwacht wordt. Het is daarom aan de overheid om van dit variapunt een streefdoel te maken; 

waarbij de richting van inclusie wordt verduidelijkt en zo duidelijkheid wordt geschept over de 

grenzen en mogelijkheden van inclusie. Het is ook belangrijk dat de visie op moeilijk gedrag binnen 

dit kader van inclusie een plaats krijgt, want het is het doorslaggevend element dat de respondenten 

van Weyenshof tegenhoudt om mee in het inclusieverhaal te stappen. Zodra dit kader verduidelijkt 

is, kunnen de ondersteuningsorganisaties aan de slag om het abstract begrip te concretiseren vanuit 

de speelpleinvisie. Zij zullen het containerbegrip vormgeven en tastbaar en toepasbaar maken, zodat 

speelpleinen het idee kunnen personaliseren en implementeren in hun visie.   

Niet alleen is er onduidelijkheid over de verwachtingen van inclusie, ook de subsidiëring wordt door 

de experten bekritiseerd. Dit gebeurt vanuit het gekende medische perspectief: hoe zwaarder de 

diagnose, hoe meer middelen – een aanpak die volgens de experten niet strookt met de 

inclusiegedachte. De respondenten van Kabaal, waarvan enkelen in de werkgroepen zitten, gaven te 

kennen niet te weten of hun inclusiespeelplein meer middelen toegewezen kreeg dan een niet-inclusie 

speelplein. Met dit onderzoek wordt gepleit voor een transparante subsidiëring die strookt met de 

vooropgestelde visie op inclusie.  

Een andere aanbeveling, die ook sterk uit het werkveld weerklinkt, is om zowel de wervingsprocedure 

als de animatoren beter te ondersteunen. Het animatorentekort is volgens de respondenten een 

frequent probleem. Het zorgt ervoor dat de ideale structuur niet wordt gerespecteerd, met een 

onstabiel team tot gevolg. Animatoren raken oververmoeid en de vaste structuur die kinderen met 

moeilijk gedrag nodig hebben wordt niet gerespecteerd. In dergelijke situaties blijft er weinig ruimte 

over om aan preventie te doen, nieuwe animatoren te coachen en conflicten voldoende aandacht te 

geven en te bespreken. Vooral jonge en nieuwe animatoren worden hierdoor afgeschrikt. Animatoren 

geven aan deze vicieuze cirkel niet zelf te kunnen doorbreken. Het verhogen van de lonen zou 

volgens de respondenten niet het juiste doelpubliek aantrekken. Ze willen vooral ondersteund worden 

om meer jongeren warm te maken voor de speelpleinwerking.  

Tot slot moet worden onthouden dat inclusie geen proces is dat zich in slechts een domein afspeelt. 

Daarom moet zoveel mogelijk domeinoverschrijdend gewerkt worden, om de inclusiegedachte te 

normaliseren en integreren.  Ook moet op een minder klassieke manier gekeken worden naar 

kinderen met probleemgedrag.  
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4.4.2. Praktische aanbevelingen 

4.4.2.1. Vlaamse Dienst Speelpleinwerking  

Gelijkaardige aanbevelingen rond het verduidelijken van de visie op inclusie en moeilijk gedrag 

kunnen ook naar de VDS vertaald worden. Concreet houdt dit in dat VDS deze containerbegrippen 

vormgeeft en tastbaar en toepasbaar maakt. Zo kunnen alle speelpleinen het idee personaliseren en 

implementeren in hun visie – en niet alleen inclusiespeelpleinen.  

Ook de nood aan meer informatie over ‘probleemgedrag’ wordt vaak aangehaald in het werkveld. 

VDS biedt hierrond al verschillende brochures aan, maar die blijken de twee speelpleinen niet te 

bereiken. De brochure bevat te veel tekst volgens de respondenten, die vooral nood hebben aan 

korte en krachtige boodschappen. Daarnaast zijn ook de vormingen moeilijk in te plannen in het 

speelplein in de zomer. De respondenten vragen dan ook expliciet naar een aanbod dat binnen de 

flexibiliteit van hun speelpleinstructuur past en waar de nadruk wordt gelegd op coaching.   

Om de toegankelijkheid van kinderen met gedragsproblemen te waarborgen, hebben animatoren 

een veilige ruimte nodig. Een ruimte waarin ze kunnen falen en durven experimenten. Een ruimte 

met coachende relaties die zich kenmerken door vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid. Wegens 

een frequent animatorentekort, tijdgebrek en prestatiedruk vanwege de mogelijke evaluaties, is een 

dergelijk vertrouwensklimaat onbestaande. De experten hebben dan ook hun bedenkingen bij de 

(eind)evaluaties die de hiërarchie en prestatiedruk in stand houden. Zij benadrukken de rol van VDS, 

die het speelplein moet ondersteunen bij het aanpakken van deze pijnpunten. 

4.4.2.2. Speelplein  

Elk speelplein heeft zijn unieke visie, waarin de kijk op het kind en de manier van spelaanbod worden 

verduidelijkt. De respondenten benadrukken dat ze de visie van het speelplein pas in de praktijk 

leren kennen. De experten beschouwen dit als een gemiste kans. De visie biedt immers duidelijkheid 

rond de juiste aanpak en benadering voor moeilijk gedrag. Daarom luidt een volgende aanbeveling 

dat het speelplein samen met hun werkgroep op zoek zou gaan naar een interactieve manier om hun 

visie te verduidelijken aan (nieuwe) animatoren, om zo de werkwijzen rond moeilijk gedrag te 

verduidelijken. 

Elk speelplein heeft zijn eigen structuur die vanuit zijn visie is vormgeven. De respondenten gaven 

aan dat, door het animatorentekort, de structuur vaak niet wordt gerespecteerd. Uit dit onderzoek 

bleek dat dit niet alleen moeilijk gedrag in de hand werkt, maar ook zorgt voor overprikkeling van 

animatoren. Nochtans is – volgens de experten – structuur een doorslaggevend element voor een 

goed draaiend speelplein. In de toekomst moeten speelpleinen daarom op zoek naar manieren om 

deze veilige structuren te waarborgen, zodat er niet alleen zaken van animatoren worden verwacht, 

maar ook dingen worden teruggegeven, zoals coaching en een luisterend oor.  

Vanuit de focusgroep bleken er heel wat problemen te zijn rond communicatie op de speelpleinen. 

Vaak zijn ouders niet op de hoogte van het belang van juiste informatie en gebeurt 

informatieoverdracht heel sporadisch, waardoor de juiste informatie niet altijd op de juiste plaats 

terechtkomt. De respondenten vragen dan ook met spoed om een systeem waarin dergelijke 

informatie, zoals medicatie en tips en tricks, op wettelijke wijze kunnen worden bewaard. Zo kan bij 

twijfel of aan nieuwe animatoren de juiste informatie worden verstrekt. Daarnaast suggereerden de 

respondenten ook een informatiedag voor de ouders. Op deze manier leren ze de mogelijkheden en 
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grenzen van speelpleinwerkingen kennen. Dit biedt ruimte om aandacht te vragen voor 

informatieoverdracht en terugkoppeling wanneer animatoren voor uitdagingen komen te staan.  

De huidige speelpleinhiërarchie belemmert en kleurt de communicatie tussen de animatoren. Deze 

hiërarchie schrikt animatoren af, waardoor ze zich minder emotioneel openstellen na 

ar elkaar toe. De experten adviseren om af te stappen van deze gekende hiërarchie en te streven 

naar een systeem waarin iedereen door iedereen gecoacht wordt. Dit schept vertrouwen en gelijkheid 

en blijkt vanuit de ‘good practices’ van Akindo ook te werken. Zoals uit onderzoek bleek, is het 

immers niet de leeftijd die de omgang met moeilijk gedrag vergemakkelijkt, maar wel levenservaring 

die een bepaalde situatie kan verhelderen.  
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4.5. Conclusie 

Het masterplan 2018 ‘diversiteit in/en het jeugdwerk’ tekent een doorstart voor de thematiek 

‘inclusie’ binnen het jeugdwerk. Na kritiek van de raad van Europa, moest de Vlaamse minister van 

Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz, aan de slag om de toegang te garanderen aan kinderen 

en jongeren ongeacht hun afkomst, sociaal-economische situatie en lichamelijke of psychische 

toestand. Het beoogd resultaat is dat jeugdwerk niet enkel ontspanning en ontwikkelingskansen 

biedt, maar ook als motor dient voor sociale integratie en verbinding in de samenleving (Departement 

Cultuur, Jeugd & Media. 2018).  Kortom spelen is belangrijk voor elke kind, ongeacht de 

ondersteuningsnood.  

Voor speelpleinwerking betekent dit in de praktijk de laagdrempeligheid te waarborgen door vooral 

in te zetten op de praktische toegankelijkheid. In de realiteit blijken kinderen met gedragsproblemen 

echter een verminderde toegang te hebben tot de speelpleinwerking. Vanuit deze problematiek werd 

onderzocht welke instrumenten animatoren bezitten om toegankelijkheid van kinderen met 

probleemgedrag te waarborgen en hoe VDS animatoren hierin ondersteunt. Om een zo genuanceerd 

mogelijk beeld te hebben omtrent deze vraagstelling, werd gestart met een observatie, vervolgens 

werden focusgroepen met de animatoren georganiseerd en tot slot twee diepte-interviews met 

experten op vlak van inclusie en jeugdwerk afgenomen. 

Op basis van de empirische data komen drie conclusies naar voren: inclusie is onvoldoende gekaderd 

om in de praktijk uit te rollen, animatoren hebben geen nood aan instrumenten, maar eerder 

structuur en ondersteuning en inclusie moet een brede maatschappelijke thematiek zijn in plaats van 

een verantwoordelijkheid van het jeugdwerk. 

Inclusie wordt door animatoren als een vaag omschreven containerbegrip ervaren dat niet 

vertaalbaar is naar de praktijk. Dit uit zich zowel op vlak van doelgroep: ‘Valt moeilijk gedrag binnen 

inclusie?’, als concrete verwachtingen die een speelpleinwerking moet invullen om inclusie te 

bevorderen. Op de vraag wat een animator nodig heeft om drempels te verlagen, blijkt het antwoord 

niet concrete instrumenten te zijn, maar eerder structuur en ondersteuning. Zo leeft er een algemene 

vraag naar betere interne communicatie en een antwoord op het structureel animatorentekort. Een 

wederkerende thematiek is ondersteuning in de vorm van coaching tijdens en na de 

speelpleinperiode. Tot slot is er een noodzaak om de thematiek van inclusie open te brengen naar 

een breder maatschappelijk niveau. Experten getuigen dat inclusie geen opdracht van speelpleinen 

of jeugdwerk in het algemeen mag zijn, maar vragen om een integrale aanpak doorheen alle 

levensdomeinen van het kind. Niet enkel binnen het domein ‘vrijetijdsbesteding’. 
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Bijlage 1 – Afkortingslijst  

 

  

ADD Attention Deficit Disorder 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

CD conduct disorder 

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EHBO Eerste hulp bij ongevallen 

ODD, oppositional defiant disorder 

VDS Vlaamse dienst speelpleinwerking 

VK Verenigd Koninkrijk 

VS Verenigde Staten 
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Bijlage 2 – begrippenlijst 

 

Animator Een persoon, doorgaans tussen 16 en 25 jaar, die de dagelijkse activiteiten 

op het speelplein begeleidt. Hij is verantwoordelijk voor de kinderen, het 

spel en de ervaring van het speelplein in de brede zin. 

 
 

Coachen Coachen is een manier van begeleiden, waarbij de coach het leerproces van 

de coachee( de leerling) ondersteunt. Dit houdt in dat de coach helpt bij het 

stellen van doelen en het behalen ervan.  

 
 

diagnosticering de oorzaak van een probleem achterhalen, gekoppeld aan/ door een label. 

 
 

Evaluatie Na afloop van een activiteit/speelpleinperiode zowel het proces als het 

resultaat bepreken en coderen vanop een ‘objectieve afstand’ met als 

oogpunt werkpunten te identificeren. 

 
 

Hoofdanimator Een persoon, doorgaans ervaren animator, die de overkoepelende taken en 

administratie van het speelplein op zich neemt. Hij is eindverantwoordelijke 

van de dagelijkse werking en stuurt de animatoren bij en bemiddelt bij 

conflicten met kinderen en/of animatoren wanneer nodig. 

 
 

Inclusie Duidt om het int en participeren van kinderen die probleemgedrag stellen. 

  
 

Inclusieanimator Twee betekenissen: enerzijds een direct aanspreekpunt voor kinderen 

binnen de inclusiedoelgroep, anderzijds een animator die doorgroeit vanuit 

de inclusiedoelgroep. 

 
 

Meldingsplicht Wanneer een animator inschat dat de veiligheid van het kind primeert op de 

privacy van het kind en zijn context, is hij verplicht melding te maken van 

het voorval waarin de veiligheid van het kind in gedrang komt.  

 
 

Pleinverantwoordelijke Een persoon die instaat voor de continuïteit doorheen de speelpleinperiodes 

en praktische zaken op de werking zoals administratie, knutselmateriaal, 

ehbo, etc. 

 
 

Probleemgedrag Onwenselijk gedrag op niet-systematische basis. 

 
 

Toegankelijkheid De praktische en emotionele ervaring omtrent de toegang tot 

speelpleinwerking.  
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Bijlage 3- Duidelijke kenmerken van Speelplein 

 

De zes duidelijke kenmerken die speelplein onderscheidt van de andere jeugdwerkvormen.  

1. Kinderen zijn de doelgroep van het speelpleinwerk, met een bereik van kleuters tot en met 

tieners. Dit brede bereik in leeftijd geeft het speelpleinwerk een unieke plek binnen het 

Vlaamse jeugdwerk.  

2. Het speelpleinwerk stelt een heldere maatschappelijke functie voorop: speelkansen bieden 

aan kinderen. Het wil een context creëren waar kinderen ‘goed kunnen spelen’. Het 

speelpleinwerk wil met andere woorden kinderen ondersteunen in hun recht op spel.  

3. Speelpleinwerk speelt zich af op een specifieke locatie. De werking is georganiseerd in de 

buurt waar de doelgroep woont (i.e. lokale inbedding). Daarnaast wordt op deze locatie veel 

belang gehecht aan buiten spelen. Idealiter is een speelpleinwerking dan ook gehuisvest op 

een plek die expliciet gevarieerde speelruimtekansen buiten biedt. 

4. Net zoals in andere vormen van jeugdwerk zet speelpleinwerk jongeren in als begeleiding. 

Jongeren worden gezien als gepaste spelpartners voor kinderen, maar dragen ook de 

dagelijkse organisatie van het speelaanbod en de hele werking zelf. Tegelijk is het 

speelpleinwerk ook een setting waar lokale jongeren initiatief leren nemen, verantwoordelijke 

taken leren opnemen. 

5. Speelpleinwerk gaat door in de vakantieperiode, waaraan de vroegere term 

‘vakantiespeelpleinwerk’ duidelijk refereert. Tegelijkertijd speelt het speelpleinwerk ook een 

rol in de lokale opvangthematiek, zonder daarom haar bestaansreden te laten herleiden tot 

de nood aan opvang.  

6. Speelpleinwerkingen doen inspanningen om laagdrempelig te zijn. De meeste 

speelpleinwerkingen werken niet met inschrijvingen vooraf, er is geen lidmaatschap, en 

kinderen kunnen de ene dag wel en de andere dag niet naar het speelplein komen. De 

toegangsprijzen blijven over het algemeen laag 

(Berten, Dekeyser, Meiren, Van Breda, Piessens, & Schaybroeck, pg13) 
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Bijlage 4 – De 10 uitdagingen van de buitenspeelheld.  

Dit is een extract van document “ de 10 uitdagingen van de buitenspeelheld”. (Meire, 2018, 2-12)  

1. Met elkaar leren omgaan, én opkomen voor jezelf :  

Vrienden maken, ruzie hebben en oplossen, opkomen voor jezelf: dat alles zit in 

buitenspelen. Want door rekening te houden met elkaar kan je samen je spel verderzetten. 

2. Het avontuur opzoeken en zo risico’s leren inschatten:  

Zonder uitdaging is buitenspelen maar saai. In hun spel zoeken kinderen bewust naar 

uitdagingen en naar een balans tussen plezier en angst. Door risico’s op te zoeken gaan 

kinderen ze ook steeds beter beheersen.  

3. Creatieve oplossingen verzinnen:  

Spelen gaat uitdagingen aan met de nodige verbeelding. Kinderen zoeken naar 

alternatieven en proberen die uit om te zien of het werkt: spelen is trial & error. 

4. Ontdekken wat je goed kan en graag doet: 

Spelen doe je omdat je graag speelt, niet omdat het moet. Zonder druk van buitenaf 

krijgen kinderen alle ruimte om dingen uit te proberen en hun eigen passies en talenten te 

ontdekken. 

5. Bewegen, bewegen! En daar alle ruimte voor nemen:  

Groter, complexer en dus uitdagender: bij kinderen zorgen buitenruimtes vaak als vanzelf 

voor meer intensieve beweging.  

6. Je buurt leren kennen: 

Kinderen leren hun eigen buurt vooral kennen door er buiten te spelen. Zo worden steeds 

meer plekken en mensen voor kinderen vertrouwd, en bouwen kinderen een band op met 

de wereld rondom hen. 

7. Één worden met de natuur:  

Spelen in de natuur biedt volop kansen tot rijke fysieke en zintuiglijke ervaringen die 

nergens anders te vinden zijn.  

8. Veerkracht ontwikkelen  

Spelen geeft kinderen positieve ervaringen van plezier en voldoening, zelfredzaamheid en 

verbondenheid. Die helpen kinderen om veerkrachtig om te gaan met tegenslagen.  

9. Je leven zelf in handen nemen (en eigen plekjes maken): 

In hun spel hebben kinderen de vrijheid om hun eigen wereld vorm te geven: tijd en 

plekjes waar hun eigen regels gelden.  

10. Buitenspelen, je wordt er superblij van:  

Spelen geeft plezier en voldoening. Buitenspelen blijft voor kinderen een favoriete tijd.  
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Bijlage 5- informed consent ( respondenten focusgroep)  

Geachte jongeheer, jongedame 

Mijn naam is Laure Meneve, masterstudent agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel. In het kader van mijn masterproef ben ik een samenwerking aangegaan met het 

departement Cultuur, Jeugd, sport en media. Samen trachten we een betere kijk te krijgen op de 

toegankelijkheid van kinderen met al dan niet gediagnosticeerde probleemgedrag binnen de Vlaamse 

speelpleinwerking. Hiervoor verzamel ik informatie aan de hand van een observatie, focusgroepen 

en twee diepte interviews.   

Tijdens de focusgroepen komt de stem van de animatoren aan bod. Meer precies de persoonlijke kijk 

en ervaring van animatoren rond de kinderen met (niet-)gediagnosticeerde probleemgedrag. Daarom 

nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de focusgroepen die zullen plaatsvinden op 13 februari 

in Leuven en op 13 maart Mechelen. Concreet vindt de samenkomst plaats in de speelpleinlokalen. 

We gaan omstreeks 18:30 uur van start. 

Indien je wenst deel te nemen, kan je mij steeds aanspreken of een mailtje sturen naar 

laure.menve@vub.be. Indien je minderjarig bent, gelieve een gedagtekende goedkeuring van je 

ouders te voorzien en hen mee in CC te zetten in geval je via mail communiceert. Gelieve ten 

laatste voor 15 januari je deelname te bevestigen. 

Deelname aan deze focusgroep is geheel vrijwillig . Je kan op elk moment, ook tijdens de 

focusgroep beslissen je deelname stop te zetten. Alle focusgroepen worden opgenomen met 

geluidsrecorders. De antwoorden worden in een later stadium getranscribeerd en geanalyseerd.  

Hierbij staat je privacy steeds voorop. Via de General Data protection verordening zal je naam 

omgezet worden naar een code, wat perfecte anonimiteit garandeert. Na het onderzoek zal alle 

data verwijderd worden. 

Indien je meer informatie wenst of vragen hebt over de focusgroep kan je me steeds contacteren 

via Laure.menve@vub.be of op het nummer 0479/93.28.64. 

Alvast bedankt voor je deelname. 

Vriendelijke groeten , 

Laure Meneve 
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Geïnformeerde toestemming  

Ondergetekende , ………………………………. Verleent zijn/haar toestemming voor deelname aan de 

focusgroep. Indien jonger dan 18  moet dit document ook ondertekend worden door ouder of 

voogd.  

Ik verklaar hierbij dat ik,  

(1)        De  uitleg  over  de  inhoud  en  werkwijze  van  de  opdracht  heb  gelezen  en  dat  me  

de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te verkrijgen 

(2)     Toestemming geef om mijn resultaten op een vertrouwelijke/anonieme wijze te bewaren, 

verwerken en rapporteren voor dit onderzoeksdoeleinden.  

(3)     Op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan de focusgroep op iedere 

moment stop te zetten.  

 

4)       Ik geef toestemming om een audio opname te maken tijdens de deelname aan dit 

onderzoek.  

 

Voor akkoord,  

 

Plaats en datum  Naam+ handtekening van de geïnterviewde  Naam + handtekening .  

…………………………… …………………………………… ……………………………………. 
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Bijlage 6 – Interview vragen-focusgroep  

 

Welke soorten moeilijk gedrag ondervinden jullie?  

- is moeilijk gedrag een universeel of een persoonsgebonden patroon? 

- Is er een verschil tussen gediagnosticeerd en niet gediagnosticeerd probleemgedrag? 

- Welke probleem gedrag zien jullie het vaakste terug komen?  

 

Hoe gaan jullie om met probleem gedrag ?  

- Welke probleem gedrag vinden jullie het moeilijkste te hanteren ?  

- Hoe proberen jullie dergelijke situaties dan toch optelossen ?  

- Heeft de leeftijd van het kind invloed op de graad van moeilijkheid ?  

- Heeft jou leeftijd invloed op de ervaring en omgang met moeilijke gedrag?  

Hoe zouden ze , jullie animatoren beter kunnen ondersteunen in de omgang met moeilijk 

kinderen?  

- Waar doen jullie nu al beroep op?  

- Wat zou er beter kunnen worden gedaan?  

- Hoe herkennen jullie VDS hierin ?  

- Wat is de toekomst van de VDS ?  
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Bijlage 7 – ‘Good Practices’ Akindo  

Duidelijke visie:  

Met de slogan ‘Omarm Warm’ wil Akindo elk(e) kind/jongere/vrijwilliger hartelijk en warm omarmen 

door hen op een respectvolle manier te benaderen en met elkaar om te gaan en elkaar 

onvoorwaardelijk graag te zien. Akindo staat erop dat iedereen de visie en de waarden van Akindo 

kent en toepast. Dit was voor nieuwe animatoren vaak een uitdaging, omdat Akindo’s visie het 

perspectief van het kind benadrukt. Samen met (hoofd)animatoren zijn ze op zoek gegaan naar een 

interactieve manier om de visie van Akindo te verduidelijken. Zo hebben ze de visie omgezet in de 

tien geboden. Daarnaast hebben ze ook een spel ontwikkeld dat de tien geboden verduidelijkt en 

waarmee de kennismakingsvergadering en het kamp worden aangevangen.  

1. Bovenal, zie mij graag 

2. Geef niet alles wat ik vraag 

3. Leg de lat niet al te hoog 

4. Maak steeds tijd voor mijn betoog  

5. Roep niet, wees een rolmodel 

6. Hecht belang aan herstel  

7. Ben ik boos dan help je mij  

8. Wees nooit ver weg, blijf dichtbij 

9. Doe wat je zegt, wees consequent  

10. Laat me kind zijn, elk moment 

Duidelijke structuur:  

De laatste jaren werden ze geconfronteerd met de beperkte draagkracht van vrijwilligers. De grootste 

oorzaak was de manier van werving van de animatoren. Door het animatorentekort werden de laatste 

plaatsen vaak ingevuld met onervaren animatoren of nieuwe animatoren die de visie van Akindo niet 

kenden – een methode die een negatieve invloed had op de kinderen en de animatoren. Zo waren 

er kampen waarin de animatoren overbelast raakten en de noden van de kinderen niet meer konden 

invullen. De laatste jaren zette Akindo sterk in op het omkaderen van de vrijwilligerswerking. Dit 

gebeurde op een interactieve manier, waarbij de vrijwilligers en animatoren participeerden en 

adviseerden. Nu is de vrijwilligerswerking duidelijk omkaderd en onderbouwd met behulp van 

profielen en structuren, maar met de nodige ruimte voor de flexibiliteit die de doelgroep vergt. Deze 

onderbouwde structuur werpt zijn vruchten af, want nu weet iedereen wat hij kan verwachten.   

De wervingsperiode is tijds- en structuurgebonden. Het wervingsproces begint met de permanentie.  

Dit zijn 2 mensen die werken bij Akindo of die pedagogisch geschoold zijn en de werking kennen. 

Van september tot december worden er gediplomeerde hoofdanimatoren gezocht, die vertrouwd zijn 

met de waarden van Akindo. Vanaf januari dragen zij mee de verantwoordelijkheid voor de werving 

van het team. Omdat Akindo met een veeleisende doelgroep werkt, is de balans van het 

animatorenteam essentieel. Hierdoor mogen er per kamp maar 2 stagiairs en 2 nieuwe animatoren 

zijn. Dit geeft nieuwe animatoren kansen om zich te ontwikkelen en de ondersteuning te krijgen die 

ze nodig hebben. Het wervingsproces gaat nauw samen met het inschrijvingsproces van de kinderen. 

Zo worden er pas kinderen toegelaten naarmate ze voldoende animatoren hebben. Toch geldt er een 
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vaste richtlijn, die ze doorgaans halen. Van Camp haalt de kinderkampen van Akindo aan als 

voorbeeld. Op deze kampen zijn er: een 40-tal kinderen, 10 animatoren, 3 flexanimatoren, 2 

hoofdanimatoren en 2 permanentie. De drie flexanimatoren worden flexibel ingeschakeld in moeilijke 

situaties, maar zijn ook een buffer moesten er animatoren wegvallen. Ze streven naar een strikte 

balans van 1 animator op 4 kinderen. Afhankelijk van de probleemgraad van de kinderen, kan een 

verhouding van 1 op 3 worden gehanteerd.  

Ondersteuning van animatoren.  

De vrijwilligers zijn het hart van Akindo, want zonder hun toewijding zouden er geen kampen 

bestaan. Zij zetten zich volledig vrijwillig in: afgezien van voeding en verblijf wordt er geen 

bijkomende vergoeding voorzien. Toch vereisen dergelijke kampen diverse competenties en worden 

jonge mensen gedurende het kamp geconfronteerd met hun eigen identiteit, talenten en werkpunten. 

Van Camp wijst op de doelgroep die met zijn diverse uitdagingen de kampen nóg zwaarder maakt. 

Dit is een belangrijk factor, die de behoefte aan ondersteuning benadrukt en eveneens een 

doorslaggevend element is voor een uitgeblust animatorenteam. Akindo zet hier dan ook bewust op 

in met de volgende elementen: zorg dragen voor elkaar, opleiding en coaching.  

Met ‘Omarm Warm’-momentjes, jokers, bedankmomenten en een wellnessmoment worden de vaste 

werknemers en vrijwilligers bedankt en ondersteund. Van Camp benadrukt het belang van zelfzorg 

in de omgang met kinderen en duidt groepsdruk aan als drempel voor het vervullen van zelfzorg bij 

animatoren – een punt dat ze onder andere door de jokermethodiek probeert aan te pakken. Ook 

animatoren hebben immers een verschillend draagvlak en sommigen hebben bijvoorbeeld een 

rustmoment nodig tijdens het kamp. Via het jokersysteem is dit mogelijk en pogen ze het taboe 

hierrond te doorbreken. Na de dagelijkse vergadering komt heel het Akindo-animatorenteam samen 

en doen ze een avondactiviteit. Dit moment is cruciaal voor de samenwerking van het team. Het 

wellnessmoment en het bedankmoment werden ingelast om animatoren een hart onder de riem te 

steken en aan te moedigen.   

Opleiding:  

In de profielen van de animatoren is een animatorencursus een vereiste. Hoewel de cursus 

tekortschiet op vlak van de doelgroep, geeft ze volgens Van Camp wel een goede basis rond 

spelontwikkeling. Om die tekortkoming op te vangen, wordt van nieuwe animatoren een extra 

inspanning verwacht. Door middel van een kennismaking en een extra vorming op de 

voorbereidingsdag, worden de visie en de aanpak van moeilijk gedrag verduidelijkt. Van Camp wijst 

op het feit dat, ondanks de uitdagende doelgroep, ze geen professionele hulpverleners zijn en dit 

evenmin wordt verwacht van de animatoren. Kinderen komen naar hier om kind te zijn. Deze non-

professionele aanpak schept een veilige en vertrouwde sfeer, die kinderen die met persoonlijke 

verhalen zitten op hun gemak stelt. Zulke verhalen moeten volgens haar dan ook gedeeld worden, 

maar in afgebakende gespreken. Wanneer een verhaal verontrustende elementen bezit, wordt het 

aanspreekpunt ‘integriteit’ via de permanentie verwittigd.  
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Coaching:  

In de animatorencursussen wordt de nadruk gelegd op het evalueren en de eindevaluatie. Een 

denkfout volgens Van Camp, want evalueren is belangrijk, maar aan het einde van een kamp heeft 

de animator daar geen boodschap aan. Het kamp is voorbij, en dat geldt ook voor de kans om 

werkpunten bij te schaven. We mogen volgens haar ook niet vergeten dat animatoren zich vrijwillig 

een week uitsloven voor de kinderen. Afsluiten met werkpunten is niet motiverend. We moeten ze 

op dat moment juist bedanken voor hun inzet. Vanuit dit perspectief evalueert Akindo alleen de 

stagiairs, maar iedereen wordt wel gecoacht door iedereen. Bij coachen bestaat er volgens Van Camp 

geen hiërarchie. Hierdoor kunnen de openheid en reflectie niet belemmerd worden door ingevulde 

rolverwachtingen, zoals de hoofdanimator. Tijdens het gesprek wordt een wederkerigheid verwacht, 

waarin beide partijen vragen stellen – een methodiek waarbij tevens wordt getracht de uitwisseling 

van informatie tussen de animatoren en hoofdanimatoren te versterken. Toch blijkt dit een van de 

moeilijkste uitdagingen voor animatoren en daarom trachten ze dergelijke gespreken al wandelend 

te doen. Een natuurlijke manier voor een wederzijds gesprek, waarin de hiërarchische ladder niet 

wordt benadrukt. Dergelijke coaching zorgt ervoor dat evaluaties onnodig zijn. Animatoren en andere 

teamleden kunnen aan het einde van het kamp zelf hun krachten, vorderingen en werkpunten 

benoemen. 

Omkadering van het kinderen 

De doelgroep van Akindo telt ook kinderen en jongeren die in onze Vlaamse maatschappij gelabeld 

zijn met psychische en gedragsstoornissen. Van Camp vindt het dan ook belangrijk om de juiste 

informatie te bezitten, en zeker tips en tricks die animatoren kunnen helpen in moeilijke situaties. 

Daarom organiseert Akindo een infodag voor de verwijzers* (personen die de kinderen inschrijven). 

Deze infodag biedt hen de mogelijkheid om het concept Akindo beter te leren kennen en de 

mogelijkheden en grenzen van Akindo af te tasten. Aanwezigheid op de infodag geeft voorrang bij 

het inschrijven en zo pogen ze verwijzers aan te moedigen om te komen. Van Camp duidt op het 

belang van de terugkoppeling van informatie, want zo kunnen er thuis problemen worden aangepakt 

en kan de definitieve weigering van het kind worden vermeden. Deze terugkoppeling gebeurt vóór 

15 september en uitsluitend bij bedenkelijke voorvallen.  

Hoewel Akindo inzet op het verwerven van informatie, wordt niet alle informatie aangekaart tijdens 

de animatorenvergadering. Bedplassers en andere praktische problemen wel, maar bewust diagnose 

niet. Op die manier wil Akindo vermijden dat kinderen zelfs tijdens de vakantie in hokjes worden 

geplaatst en dienovereenkomstig behandeld worden. Vaak komen kinderen heel zwaar over op papier 

en schrikt dit de animatoren af, terwijl deze kinderen soms de braafsten zijn van het kamp. Daarom 

bezit de permanentie de informatie en diagnose van de kinderen en wordt dit alleen vermeld wanneer 

dit noodzakelijk is.   

Van Camp zegt meermaals gediscussieerd te hebben met (hoofd)animatoren over het topic van 

informatieoverdracht. Hoewel ze van mening blijft dat een diagnose geen oplossingen brengt, erkent 

ze wel het probleem van beperkte en foutieve informatieoverdracht in de omgang met 

probleemgedrag. Daarom is ze samen met de werkgroep een GOK-beleid beginnen te ontwerpen. 

Met dit beleid poogt Akindo duidelijke richtlijnen te geven die een houvast bieden in de omgang met 
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moeilijk gedrag. Het beleid omvat verklaringen over de oorzaak van gedrag en reikt preventieve 

handelswijzen aan. Het GOK-beleid heeft ook een praktische kant. Zo biedt het met behulp van 

pictogrammen een duidelijke structuur aan de kinderen, vb. ochtendroutines, dagverloop, enz.  De 

gestructureerde methodiek biedt voor elke kind een houvast, ongeacht de diagnose.   

De visie, structuur, coaching en aanpak van moeilijk gedrag vertrekt altijd vanuit de krachten van 

de kinderen en animatoren. Van Camp wijst op het feit dat wat je aandacht geeft, groeit. Vanuit deze 

insteek focust Akindo dan ook bewust op het positieve, zodat het kind en de animator hun sterke 

punten verder kunnen ontwikkelen.  
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