


Bewegingsvriendelijke speelplaats 

Bewegen & spelen, een ‘buiten’kans 



• Bewegingsbeleid en visie op school 

• Centrale rol van de speelplaats 

• Speelwaarde & kenmerken van een 
goed speelplaats 

• Speelplaatsanalyse 

• Variatie in ruimte, materialen en 
organisatie 

 

Wat komt er aan bod ? 



Gezondheidsbeleid 

Bewegingsbeleid 

Bewegingsvriendelijke speelplaats 

Visie van het team op 

spelen 

Schoolvisie 
Zorgen voor draagvlak 

Alle neuzen in dezelfde richting  



Waar dromen we van ? 
Wat willen wij kinderen/jongeren bieden ? 
Hoever willen, kunnen en durven we gaan ? 

 
       

Visie van het team op spelen/pauzeinvulling 

Willen we kansen geven tot kampen bouwen ? 
Willen we kinderen laten zwaaien en zwieren ? 
Willen we dat kinderen zich kunnen verstoppen ? 
Willen we plekken geven waar kinderen zelf hun spel ontwikkelen ? 
Willen we dat de speelplaats uitnodigt tot fysieke uitdaging ? 



Waar dromen zij van ? 
Welke interesses hebben zij ? 

Hoever willen, kunnen en durven we gaan ? 
 

       

Visie van leerlingen op speeltijd/pauze 

Willen ze activiteiten/animatie of liever niet ? 
Hoe zien ze de ontmoetingskansen ? 
Mogen jongeren buiten de schoolmuren gaan ? Met of zonder begeleiding 
Welke fysieke prikkels kunnen aan bod komen ? 
GSM ja of neen ? 





** 



FYSIEKE  

VOORDELEN 

 

WELBEVINDEN 

 

LEERPRESTATIES 

 



 Angst : 

 Risico’s nemen wordt meer en meer taboe 

 Overbescherming 

 Tijd: 

 Gejaagd leven 

 Druk schema ouders en kinderen 

 Achterbankgeneratie 

 

Kinderen spelen veel minder buiten… 

 Plek: 

 Druk verkeer 

 Minder groen 

 Te weinig geschikte plaatsen om te spelen 

 Technologie: 

 Huidige digitale maatschappij: schermtijd 

 Overaanbod speelgoed 

 

Lichamelijke en motorische conditie is alarmerend ! 

+ 

Natuur-tekort-stoornis ! 
 





Kinderen brengen veel tijd door op school. 
 

School is plek bij uitstek om te werken aan een gezonde, 
actieve en fitte levensstijl. 

 

Bepalend op latere leeftijd 

 

Speelplaats > centrale rol > veel mogelijkheden 



• Meer dan de les L.O. 

• Alle momenten van de schooldag 

oVoor/na de lessen 

oTussen de lessen 

oTijdens de lessen   

  Beweeg-, speel- &leerkansen doorheen de dag 

SPEELPLAATS  

centrale rol  



  Een bewegingsvriendelijke speelplaats biedt: 

•Beweeg-, speel- & leerkansen 
 

•Avontuur & geborgen 
 

•Veiligheid 

 

 

 

Aandacht voor alle 

leeftijden 



  Beweeg- & speelkansen 

• Lopen, joggen en rennen 

• Vangen, werpen en slaan 

• Dribbelen, trappen en drijven 

• Glijden en rollen 

• Klimmen, klauteren en kruipen 

• Balanceren en steunen 

• Fietsen, steppen 

 

• Springen en landen 

• Zwaaien, zwieren, hangen, slingeren 

• Draaien en roteren 

• Heffen,dragen, bouwen en breken 

• Ritmisch en expressief 

• Sport & spel 

• … 

 

Beweeg-, speel- 
& leerkansen 



Doeners Dromers Beslissers Ondernemers  

Denkers Uitvinders Onderzoekers Verzamelaars 

 

  Voor elk wat wils… 

Beweeg-, speel- 
& leerkansen 



•Voor, tussen en na de lessen > speel’tijd‘> al spelend leren 

 

• Tijdens de lessen > speel’plaats’ > als leeromgeving  

  Spelen > leerkansen 

Beweeg-, speel- 
& leerkansen 



Intimiteit 

Gezelligheid 

Rust 

Warmte 

Welkom 

‘gevaarlijk’ 

Spannend 

Actief 

Avontuurlijk 

Ontdekking 

 

Geborgenheid & 
avontuur 



= risico’s opzoeken & leren inschatten 

= grenzen verleggen & er veilig mee om te gaan 

 

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

 

Niet aanvaardbare risico’s zijn risico’s die kinderen nog niet kunnen 
inschatten 

 

Risicocompetenties  



De meeste kinderen zijn risicocompetent 

 > overdreven beschermende houding van de maatschappij   
 > minder risicocompetente kinderen  

 

Dragen bij tot de natuurlijke ontwikkeling van een kind.  

 

 

 

Risicocompetenties  





 
Uitgangspunt : de speel- en beweegkansen van de kinderen/jongeren 

 

• Risicoanalyse  > controle > veiligheidstoets 

• Preventiemaatregelen nemen om risico’s tot een aanvaardbaar niveau te 
herleiden 

 

 >Zoek oplossingen waar speel- en beweegkansen bewaard blijven 
> verbieden kan iedereen 

 

 

Laat de preventieadviseur meedenken… 
       … van bij het begin 



Voldoende veiligheid = zo veilig als nodig  

 

NIET absolute veiligheid = zo veilig als mogelijk 

 

Veiligheid 



 
Elke school vertrekt  

vanuit een bestaande speelsituatie 
 

> Eigen speelcultuur 
>Eigen ruimtelijke situatie 



Maak een SPEELPLAATSANALYSE 
    de speelplaats als fysieke ruimte én als sociale ruimte 

 
• Vertrek van een plattegrond & bekijk speelzones en looplijnen maar ook 

kreukelzones en transitzones (=de ruimte) 

• Screen het aanbod van activiteiten & materialen 

• Observeer & bevraag leerlingen 

• Overdenk regels & afspraken 

• Reflecteer over toezicht & begeleiding 

 



 

 

 

 

 

•Wat spelen kinderen ? 

•Wie speelt waar ? 

•Waar wordt welk spel 

gespeeld ? 

•In groep of alleen ? 

•Waar hebben kinderen 

nood aan ? 

•Rustig of actief ? 



 

 

 

 

 

•Elke speelzone heeft een 

bepaald soort sfeer/spel 

 

•Waar liggen de 

populaire looplijnen ? 

•Langs welke deuren 

komen kinderen op de 

speelplaats ? 

 



Aan de slag met de SPEELPLAATSANALYSE 
      een make-over of kleinere ingrepen ? 

• Ruimte 

• Activiteiten  & materialen  

• Afspraken en regels 

• Toezicht en begeleiding 

 



 Verhard – onverhard  

 Natuurlijk groen > positief  

 Hoog – laag 

 Geborgen en veilig 

 Open en vrij > vlaktes !   

 Snelheid  

 Verveling 

 Verstopplekjes  

 ‘Verboden’ plekjes > vaak goede plekjes  

 

 

Ruimte Een goede 

speelplaats =  

variatie in ruimte 

Een goede inrichting van de ruimte 

kan bijdragen tot een betere sfeer en 

kan conflicten vermijden 



 Toegankelijkheid  

 Zoveel mogelijk alle ‘buiten’ ruimten 

 Zijn er muren die kunnen gebruikt worden ? 

 Speelplaats schilderen 

 Verschillende zones: vlekkenplan  
> speelzone, sportzone, rustige zone 

 Denk ook aan : 

 Verbindingszones (gang, inkomhal,…) 

 Kreukelzones (toiletten, fietsenstalling, onder 
de trap…) 

 

Ruimte Een goede 

speelplaats =  

variatie in ruimte 



> Tegenwoordig  veelal kunstmatige inrichting 
van de ruimte > Monofunctioneel 

 

Ruimte Een goede 

speelplaats =  

variatie in ruimte 











Vereisten aan de ruimte 

Lopen, joggen en rennen Open ruimte, sportveldjes, parcours, aanduidingen op de grond 

Rijden, fietsen, steppen, skaten Vlakke ondergrond, hellingen & reliëf, parcours 

Klimmen, klauteren, evenwicht, 
springen, landen,  

Klimtoestellen, boomstammen, klimboom, stapstenen, houden 
poefs, klimmuur, helling, trappen, muren, paaltjes, rioolbuis, 

gespannen touw, grondtekeningen 

Rollen, glijden Helling, glijbaan 

Zwieren, zwaaien, hangen, slingeren Schommels, touwconstructies, robuust groen 

Draaien, roteren Palen, rekstokken 

Balspelen Open ruimte 

Chillen en ontmoeten Trappen, muurtjes, grashelling, niet noodzakelijk een bank, zicht 
op actieve zones, wilgentenen 



 

 

Aanbod activiteiten en materialen 

Vrij spel – georganiseerd spel 

 Invulling van zones 

• Spel van de week/maand 

• Speelplaatsanimatie 

• Speelmaatjes - kinderen die het spel van de week organiseren 

• Middagsport 

• Spelkoffers 

 

 

 

 

 

 

Een goede speelplaats 

= variatie van 

activiteiten & 

materialen 

Wanneer een spelvorm de speelplaats domineert, 

gaat dit ten koste van andere vormen van spelen. 

De vrijheid van een spel houdt op waar het de 

vrijheid van een ander spel gaat beperken.” 



 

 

Aanbod activiteiten en materialen 

 Beurtrol (zonder verplichting) 

 Periodiek – indeling ‘tijd’  

Uitleensysteem 

Opbergsysteem 

Kijkwijzers 

 Infobord 

 

> Zorg voor variatie om de uitdaging en de kwaliteit te bewaken 

 

 

 

Een goede speelplaats 

= variatie van 

activiteiten & 

materialen 



• Groot motorisch – klein motorisch 

• Beschikbaarheid 

• Onbestemd – bestemd 

• Natuurlijke – artificiële  

• Losse – vaste 

• Materialen uit het ‘echte leven’ 

 

 

 

 

 
Fantasie tovert alles om in wat je wilt 

 

 

 

Aanbod activiteiten en materialen Een goede speelplaats 

= variatie van 

activiteiten & 

materialen  Materialen 







 

 

Afspraken en regels 

Ga voor een beperkt aantal regels die er echt toe doen 

 Regels = dingen mogelijk maken, niet beperken 

 Zorg voor heldere en afdwingbare regels 

 In samenspraak met leerlingen - gedragenheid 

 Laat regels evolueren met de tijd 

Verbieden kan iedereen, laat geen mogelijkheden tot beweeg- & 
speelkansen verloren gaan  

Ga het monopoliseren van ruimte of materiaal tegen 

 Communiceer met leerlingen, leerkrachten, ouders 

 

 



 

 

Toezicht & begeleiding 

 Informele babbel  

Ontdekken wat er leeft 

 Consequent reageren 

 Positief contact 

Op weg zetten 

 

 > Sleutelen inrichting  
 > sleutelen aan toezicht ? 

het leerkrachtenteam 
één keer per 
maand samen met 
de leerlingen 
pauze neemt op de 
speelplaats ? 

Wat als… 



TOEZICHT = MEER DAN BEWAKEN 

KINDEREN VERWACHTEN ACTIEF TOEZICHT ! 

 



 

 



 
Succes! 


