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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20212022-0144
16-12-2021

BIJLAGE
Bijlage nr. 1

Fiche

Titel initiatief: ondersteuning VGC-speelpleinwerking 2022
Initiatiefnemer: vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Projectomschrijving
De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert samen met de Brusselse Nederlandstalige 
onderwijssector speelpleinen met een rijk en gevarieerd spel- en speelaanbod voor kinderen en 
jongeren die school lopen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel of in Brussel wonen en er buiten 
school lopen in het Nederlandstalig onderwijs. 

De vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bouwt samen met de VGC deze speelpleinwerking kwantitatief 
en kwalitatief verder ujt, met accent op werving, opleiding en behoud van 
speelplein(hoofd)animatoren.

Dit sluit aan bij de volgende actie van het VGC-meerjarenplan 2021-2025:
 Actie 2.5.4: De VGC organiseert speelpleinen, in samenwerking met de scholen, verspreid over het 

gewest.

Resultaten
De te bereiken resultaten kunnen als volgt worden omschreven:

§ 1 Vzw VDS organiseert in de herfstvakantie 2022 een bijkomende vorming ‘animator in het 
jeugdwerk’ voor minstens 30 deelnemers naast de bestaande jaarlijkse vormingstrajecten 
‘animator in het jeugdwerk’ en legt de focus op het bereiken van Nederlandstalige jongeren 
woonachtig of actief in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

§ 2 Vzw VDS verlaagt de drempels voor deelname aan animator- en hoofdanimatorcursussen:
1 ° Vzw VDS ontwikkelt cursusfolders op maat van Brussel. Deze folders zijn zowel op 

papier als digitaal beschikbaar. 
Elke speelpleinwerking in Brussel krijgt een pakket folders in verhouding met de 
grootte van de werking.
De cursusfolders worden door vzw VDS bezorgd aan middelbare scholen, 
gemeenschapscentra en andere relevante partners.
VGC verspreidt de folders naar gekende animatoren zonder attest.

2 ° Vzw VDS werkt samen met lokale partners om deelnemers van hun werkingen toe te 
leiden naar animatorcursussen (en nadien ook speelpleinwerk), bijvoorbeeld WMKJ’s, 
gemeenschapscentra, afdelingen van lokale jeugdverenigingen, …

§ 3 Vzw VDS ondersteunt de Brusselse speelpleinwerkingen en haar organisatoren in het opvolgen 
van (hoofd)animatoren die hebben deelgenomen aan een (hoofd)animatorcursus volgens het 
principe ‘coach de coach’.
In samenwerking met het Team Speelplein en de jeugddienst van de VGC wordt een plan 
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opgezet waar het aanmelden voor stageplaatsen centraal gebeurt. Dit systeem kan ook 
uitgerold worden voor andere initiatiefnemers die cursussen ‘Animator in het Jeugdwerk’ 
organiseren. Bij het toewijzen van de stageplaatsen zullen de Brusselse jongeren voorrang 
krijgen. Deze afspraak geldt ook voor jongeren die kunnen aantonen actief aan de slag te zijn 
in de Brusselse speelpleinwereld.
Vzw VDS biedt een specifieke vorming aan voor stagebegeleiders op vormingsmomenten en 
bezoekt de stageplaatsen om de vinger aan de pols te houden en de stagebegeleiders te 
ondersteunen. 

§ 4 Vzw VDS creëert een vormingsaanbod voor de Brusselse speelpleinanimatoren:
1 ° Vzw VDS organiseert - in de periode van 1 januari 2022 t.e.m. 31 december 2022 - 3 

vormingsmomenten die samenhangen met het speelpleinjaar (in de aanloop van de 
paasvakantie, in de aanloop van de zomervakantie en in de loop van het najaar).
Op ieder vormingsmoment worden minstens 3 verschillende vormingen georganiseerd. 
Er wordt gemikt op 24 deelnemers. Per 8 bijkomende deelnemers kan een extra 
vorming aangeboden worden.
Vzw VDS promoot de deelname aan vormingsmomenten door onder andere het 
verdelen van gadgets na een deelname, het bezorgen van een deelnamebewijs met een 
overzicht van komende vormingsmomenten en het koppelen van een 
ontspanningsmoment voor de deelnemers aan de vormingsmomenten.
De VGC levert logistieke ondersteuning voor deze vormingsmomenten en helpt mee bij 
de promotie ervan.

2 ° Jaarlijks krijgen animatoren de kans om thema’s aan te geven voor vormingen via de 
jaarlijkse animatorenbevraging georganiseerd door de VGC.
De inhoudelijke sturing aan het vormingsaanbod wordt gegeven door de stuurgroep 
(zie § 5 3°).

3 ° Vzw VDS biedt in overleg met de speelpleinorganisatoren vorming aan op momenten 
waarbij men van de gelegenheid gebruik kan maken om meerdere animatoren te 
bereiken (bijvoorbeeld startmomenten).

§ 5 Vzw VDS werkt in nauw overleg met het Team Speelpleinen van de VGC en het 
Onderwijscentrum Brussel (OCB):

1 ° Alle VGC Speelpleinen genieten automatisch van de voordelen van het lidmaatschap 
bij de vzw VDS in de periode van de overeenkomst. Dat betekent onder andere:
 Onbeperkte toegang tot de VDS-bibliotheek voor speelpleinen en hun 

animatoren;
 5 % korting op een bestelling bij het MateriaalMagazijn bvba;
 Verantwoordelijken ontvangen 4 keer per jaar de Pit. (vaktijdschrift voor 

speelpleinwerkers rond actuele speelpleinthema’s);
 Animatoren ontvangen de Pit 2x per jaar (met gadget in de zomervakantie);
 Alle voordelen zijn onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van de 

voordelen van een lidmaatschap bij vzw VDS.

2 ° Vzw VDS overlegt jaarlijks met het team speelpleinondersteuners van het OCB om 
informatie te delen. De aanpak en de inhoud van het overleg worden bepaald door 
het OCB;

3 ° Vzw VDS en VGC richten een stuurgroep op, bestaande uit de verschillende actoren 
die actief zijn in het Brussel speelpleinwerk.
De stuurgroep maakt jaarlijks een agenda op, geeft binnen de bestaande beleidskaders 
input voor het beleid van VDS in Brussel en het beleid van de VGC Speelpleinen. Ze 
speelt in op de noden van het Brussels speelpleinwerk en waakt over de uitvoering 
van de overeenkomst tussen de vzw VDS en de VGC.

§ 6 VDS Brussel is een op-en-top Brusselse organisatie:
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1 ° De ploeg die in Brussel aan de slag gaat bestaat uit Brusselaars en mensen die actief 
zijn (geweest) op Brusselse speelpleinwerkingen.

2 ° VDS Brussel opereert bij voorkeur vanuit een vaste stek in het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest. Indien een specifiek vraag wordt gesteld naar vergaderruimte of tijdelijke 
stockage, wordt onderzocht wat mogelijk is.

Wijze van meten 
De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de vereiste verantwoording indien deze 
niet gerealiseerd zijn, zullen blijken uit:

§ 1 Het aantal deelnemersplaatsen op de herfstcursus.

§ 2 Het aantal specifieke cursusfolders dat verstuurd werd naar speelpleinen en haar partners / 
aantal speelpleinen en partners dat folders ontving.
Een overzicht van partners waar VDS contact mee had in functie van het toeleiden van 
deelnemers van hun werking naar de animatorcursus.

§ 3 Het aantal ingevulde plaatsen op de speelpleinwerkingen door stagiairs;
Het aantal bezoeken aan stageplaatsen;
Het aantal deelnemers aan de specifieke vorming voor stagebegeleiders;
Ter kennisname: het aantal deelnemers dat in 2022 het attest (hoofd)animator behaalde.

§ 4 Overzicht van de aangeboden vormingen op de 3 vormingsmomenten;
Het aantal deelnemers op de vormingsmomenten;
Een overzicht en omschrijving van de uitgedeelde gadgets;
Het aantal vormingen in overleg (of op vraag van) de speelpleinorganisatoren;
De verslaggeving van de stuurgroep toont aan welke vormingsaanbod de stuurgroep 
adviseert.

§ 5 Het aantal speelpleinwerkingen van de VGC dat geniet van de voordelen van het lidmaatschap 
voordeel van vzw VDS;
De verslaggeving van het overleg tussen vzw VDS en het OCB toont de samenwerking tussen 
beide partijen aan;
Het aantal leden van de stuurgroep / het aantal vergaderingen en bijkomende verslaggeving 
van de stuurgroep tonen de structurele samenwerking tussen de vzw VDS, het Team 
Speelpleinen van de VGC, het OCB en de speelpleinverantwoordelijken aan.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de toekenning van een 
subsidie aan vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk voor  de ondersteuning van de VGC-
speelpleinwerking 2022 nr. 20212022-0144 van 16-12-2021

De collegeleden,

#collegelid01_90_140# #collegelid02_90_140# #collegelid03_90_140#
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