


Netwerk Speelplaats met toekomst tracht invloed te hebben op:
- alle beleidsniveaus 
- het duurzaam inrichten, openstellen, vergroenen en het stimuleren 

van bewegen, spel en educatie



vergroening
natuur 
plan van aanpak naar scholen 

FOCUS 



biodiversiteit, 
educatie en buiten leren, 
leerlingenparticipatie 
plan van aanpak naar scholen 

FOCUS 



spelen & al spelend leren 
bewegen & bewegend leren
plan van aanpak naar scholen  

FOCUS 



VISIETEKST ‘Speelplaats met toekomst’

Een speelplaats van de toekomst is groener en meer 
biodivers, klimaatrobuuster, een pak dynamischer en biedt 
meer leer-, speel- en bewegingskansen en wordt bij 
voorkeur mee vormgegeven door kinderen en jongeren.



1. Een school met visie, van binnen en van buiten

Overlant – Regionaal Landschap Rivierenland

Diepenbeek, VBS Lutselus – MOEV

MOS Provincie Antwerpen, Basisschool De Vuurtoren.



2 Variatie, voor ieders welbevinden

Groenman - www.groenman.be

www.regionalelandschappen.be



3 Elke dag natuurlijk

Provincie West-Vlaanderen - MOS West-Vlaanderen

Annuntia Instituut – RL de VoorkempenProvincie West-Vl. - MOS West-Vl.

Plassen zullen er zijn
Spelen in verdiepen zorgt voor infiltratiecapaciteit

Ontharden is meer dan gras



4 Gezond, en goed voor het leefmilieu



5 Van buiten leren



6. (Speel)plaats voor kunst, creativiteit en techniek



7 Dynamisch en co-creatief



8 Gedeelde ruimte is meer ruimte



https://www.moev.be/
beweeg-mee/
aanbod-tussen-de-lessen/
speelplaats/
inrichting-speelplaats
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‘Zit nu eens stil’



Of wacht even… 

BEWEGEN is toch belangrijk? 





Elke stap telt



'Gezonde' portie beweging op school

School is dé plek om alle kinderen en jongeren te bereiken

Beweging als leermiddel én leerdoel

Centrale rol 
speelplaats

Sleutelcompetenties



Gezondheidsbeleid

Bewegingsbeleid

Bewegingsvriendelijke speelplaats

Visie van 

team op 

bewegen

Schoolvisie

Alle neuzen in dezelfde richting

Zorgen voor draagvlak

Aanpak hele schoolteam



Moment Plaats

Voor, tussen, tijdens en na 
de lessen

Schoolomgeving, speelplaats, 
klas 

Centrale rol 
van de speelplaats

Moment & plaats op de school

‘spelen’ zonder voorwaarden, zonder regels, 
‘leren’ zonder het te weten

bewegend en spelend ‘leren’, alle zintuigen betrekken > leerstof ‘beklijft’. 
De buitenomgeving gebruiken om het curriculum te versterken

Leertijd        Speeltijd Speelomgeving     Leeromgeving



Rol van MOEV

Elke school vertrekt 
vanuit een bestaande situatie

eigen speel- en beweegcultuur
eigen ruimtelijke situatie

> Verkennend gesprek



Samen met de leerlingen:
• speelzones en looplijnen bekijken, vertrekkend van een plattegrond
• screenen van  het aanbod van activiteiten & materialen
• overdenken van regels & afspraken

Observeren
Bevragen leerlingen, leerkrachten en ouders
Reflecteren over toezicht & begeleiding

Speelplaatsanalyse
de speelplaats als fysieke ruimte én als sociale ruimte



Voor elk wat wils…

Doeners Dromers Beslissers Ondernemers Denkers Uitvinders Onderzoekers Verzamelaars

Voor ieders welbevinden
Aandacht voor alle leeftijden!



Alle soorten spel

• Receptief spel 

• Sociaal spel     

• Fantasie- en rollenspel

• Constructiespel

• Exploreren/experimenteren spel  

• Herhalend bewegen 

• Muzisch spel 

• Regel- en wedstrijdspel

Bedreigde 

soorten

Zorg voor variatie om 
de uitdaging en de 
kwaliteit te bewaken



Alle soorten bewegingsvaardigheden

Objectcontrole

• Werpen en vangen

• Slaan

• Trappen

• Dribbelen

• Heffen en dragen

• Trekken en duwen

• Bouwen en breken

…

Locomotief

• Gaan, lopen, balanceren

• Klimmen, sluipen, kruipen, klauteren

• Roteren, rollen, duikelen

• Glijden

• Springen en landen

• Zwaaien, hangen, slingeren, schommelen 

• Fietsen en steppen

…



Bewegingsvaardigheden voor kleuters



Speel-, beweeg-, leerkansen

Goede inrichting van de ruimte zorgt voor 

een betere sfeer en kan conflicten vermijden.

De vrijheid van een spel houdt op waar het de vrijheid 

van een ander spel gaat beperken.



Speel-, beweeg-, leerkansen
‘Waarom zou je binnen over ‘vanalles’ leren 

als er buiten zoveel te vinden is ?



Speel-, beweeg-, leerkansen

• Verschillende zones: speelzone, sportzone, rustige zone en 

zoveel mogelijk in ‘t groen 

• Speelwaarde  

• Afbakening - liefst met grillige vormen 
Strakke lijnen zorgen voor ‘harder’ spel, zachte lijnen zorgen voor zachter spel



Vrij en georganiseerd spel

Baken de zone van het georganiseerd spel af

• spelkoffers 
• speelmaatjes
• spel of materiaal van de week/maand
• middagsport

Geef kinderen de ruimte om zelf hun spel te organiseren 

Zorg voor variatie om 
de uitdaging en de 
kwaliteit te bewaken



Bestemde en 
onbestemde materialen

Zorg voor variatie om 
de uitdaging en de 
kwaliteit te bewaken

• Vaste en losse materialen

• Loose parts

• Materialen uit het ‘echte’ leven

• Beter om niet met een specifiek ‘thema’ in te richten

> kinderen gebruiken de ruimte vaak op andere manieren

> kinderen zelf laten creëren, bouwen, aanpassen

•Ad hoc-materialen

Een tijdelijke 
zelfgebouwde speelsetting 

trekt de aandacht 



Geborgenheid en avontuur

• Hoog – laag – een helling, heuvel, put 

• Open en vrij > vlaktes !  

• Verstopplekjes - ‘keuvel’plekjes

• ‘Verboden’ plekjes > vaak goede plekjes

Zorg voor variatie om 
de uitdaging en de 
kwaliteit te bewaken



= risico’s & uitdagingen opzoeken

=  risico’s leren inschatten

=  grenzen verleggen & er veilig mee omgaan

Risicocompetenties opbouwen

Aanvaardbare  risico’s 
geven winst & worden door kind zelf als risico gezien

risico’s waarbij het gevaar kan leiden tot lichte, niet-blijvende letsels

Niet aanvaardbare risico’s 
kunnen kinderen nog niet inschatten

Ongevallen met blijvend letsel of dodelijke afloop

“ieder kind heeft 
recht op een 

bult”

Risicoanalyse 
→ speelwaarde is het uitgangspunt

→ balans tussen die speelwaarde en risico’s

Verbieden kan 
iedereen…

Preventie-adviseur vanaf 
begin betrekken !!



Risicovol spel in
voldoende veilige omgeving

= zo veilig als nodig
≠ zo veilig als mogelijk

Preventie-adviseur vanaf 
begin betrekken !!



Zoveel mogelijk groen en 
evolueren naar een 
klimaatrobuuste 
speelplaats

• Verhard – onverhard – verschillende soorten ondergrond/verhardingen 

• Klimaat in België
Zon, schaduw, wind, regen  

rustige hoek met warmte van de zon, actievere zone in de schaduw en de leeshoek overdekt ?



https://www.moev.be/bewegingsthemas/
aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats

Volg ons op Facebook 
‘Speelplaats met Toekomst’

https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats


Inspiratiesessie
Speelplaats met Toekomst

Zijn er nog vragen?



- Evaluatieformulier met een link in de chat

- Aanwezigheidsattest ontvangen jullie via mail

- Herbekijken van de sessie op onze website 

- Volgende inspiratiesessie:


