
Speelplaatsen van 
scholen hebben bijgevolg 
een groot potentieel 
om extra en duurzame 
speelkansen te creëren.
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Altijd speeltijd! 

Tekst Peter Bosschaert, beleidsmedewerker jeugdruimte en mobiliteit, De Ambrassade

Het belang van jeugdruimte in tijden 
van corona
We voelen vandaag beter dan ooit wat de waarde van 
ruimte voor ons betekent en niet in het minst voor kinderen 
en jongeren. 
Uit de corona-enquête van het Kinderrechtencommissariaat 
bleek dat bijna 1 op 4 kinderen en jongeren van de 44000 
deelnemers geen goede plek in de buurt heeft om naar 
buiten te gaan. Daarnaast spelen kinderen heel wat minder 
buiten in vergelijking met vroeger. Dat blijkt uit ‘Het grote 
Buitenspeelonderzoek’ van Kind en Samenleving, waarin ze 
cijfers vergeleken tussen 1983, 2008 en 2019. Een belangrijk 
aspect daarin blijkt de nabije inplanting van jeugdvriendelijke 
ruimte in een wijk te zijn. Vooral voor kinderen en jongeren 
in een kwetsbare situatie, in een moeilijke thuissituatie en 
met weinig ruimte thuis wegen de COVID-richtlijnen zwaar 
door.

Speelplaatsen breken open
De Ambrassade onderzoekt momenteel op welke manier 
scholen hun speelplaats kunnen openstellen voor de buurt 
en het jeugdwerk. We monitoren scholen die deelnamen 
aan een projectoproep van de Vlaamse Overheid en brengen 
mogelijke drempels in kaart. 
Zo startte in 2016 basisschool Sint-Paulus in Kortrijk aan 
een lang proces rond de herinrichting van de speelplaats. 
Alles begon met een droom om hun speelplaats van 
4000 m² te ontharden en meer spel- en leeruitdagingen 
aan de kinderen te geven d.m.v. een ‘extreme make-over’. 
Openstelling kwam er nadien bij. Projectoproepen beloonden 
indieners met een doordachte visie op het gedeeld gebruik 
van de speelplaats. Cedric Ryckaert, leerkracht Sint Paulus 
Kortrijk, licht toe: “Een projectoproep inspireert ook en 
zorgde bij ons voor een denkoefening rond gedeeld 
gebruik. Onze school is een speel- en leerplaats. Alles 
wat in de buurt is, geeft ook leerkansen. Als je impact 
wil hebben op die buurt, dan is openstelling zeker een 
meerwaarde.”

Omdat er weinig sociale controle is, heeft de school wel 
eens last van inbraak en vandalisme en zijn er weinig 
mogelijkheden voor een totale openstelling van het 
schooldomein. Vanuit die beginsituatie werd eerder een visie 
op gericht en achtereenvolgend gedeeld gebruik uitgewerkt 
en zal er vanaf dit jaar met een 4-tal gebruikersgroepen 
(ouders, gedeelde kinderopvang in vakanties, de lokale 
scoutsgroep en jeugdorganisatie Wildebras) gestart worden.
 
Hannes Vanmeenen, jeugdambtenaar en coördinator 
Kindvriendelijke stad Kortrijk: “Als stad hebben we in 
de eerste plaats de rol van stimulator en verbinder 

Speelplaatsen van scholen hebben bijgevolg een groot 
potentieel om extra en duurzame speelkansen te creëren. 
Door de speelplaats te delen of open te stellen voor 
collectief gebruik, genieten kinderen, jongeren, het 
jeugdwerk en andere gebruikers niet enkel tijdens de 
schooluren maar ook na schooltijd, in het weekend en 
tijdens de vakanties van deze waardevolle plekken. 
Op die manier ontstaat er extra ruimte én heel wat 
maatschappelijke winst, zeker in die wijken waar weinige 
andere speelmogelijkheden zijn.

Speelplaatsen breken open

De gemeenteschool in Zoersel stapte zelf naar de 
gemeente met de vraag om het parkje naast de school te 
kunnen gebruiken als extra speelplek. Het aangrenzende 
en onderbenutte park presenteerde zich als een ideale 
uitbreiding voor de speelplaats. Het parkje wordt deels 
heraangelegd en er komen speeltoestellen. 

Op vlak van jeugdruimtebeleid ligt er dus heel wat werk op 
de plank. Want wat corona ons dit jaar vooral geleerd heeft, 
is dat het goed is om de tijd te nemen om stil te staan 
bij hoe we onze samenleving organiseren. Na alle drukte, 
heropstart en exitstrategieën, is het nu hét moment om 
duurzame toekomstplannen te maken. 
Een reden te meer om nu de manier waarop we onze 
ruimte invullen en gebruiken te herdenken zodat deze 
meer kwaliteitsvolle plekken worden voor en op maat van 
kinderen en jongeren. In de exitstrategie jeugdruimte gaven 
we met Bataljong, de Ambrassade en de jeugdsector een 
aanzet om meer jeugdruimte te creëren, zowel formeel als 
informeel:

Private of semipublieke ruimten zoals scholen, cafés, 
winkelcentra of bibliotheken worden vaak eng gebruikt 
of gedomineerd door een beperkt aantal doelgroepen, 
terwijl andere groepen door middel van impliciete of 
expliciete regels, mentale barrières of afsluitingen 
geweerd worden. Door het gebruik van zulke ruimtes 
open te breken, kunnen zij evolueren tot collectief 
gebruikte ontmoetingsruimtes waar ook kinderen en 
jongeren welkom zijn.
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gespeeld. Via een intervisiegroep brachten we 
zowel leerkrachten, directies als ouderraden 
van verschillende scholen samen. Zo ontstond 
er een bottom-up dynamiek waarbij scholen 
elkaar vooruit stuwden in het vergroenen en het 
openstellen. Voor ons was het belangrijk om de 
echte drempels te kennen. Om daarna een nieuw 
ondersteuningsreglement te ontwikkelen op maat 
van de noden die Kortrijkse scholen zelf aangaven. 
Die ondersteuning focust op vier verschillende 
aspecten waar scholen mee worstelen: ontwerp, 
aanleg, beheer en openstellen.

Sommige scholen zetten een stap verder en breken 
letterlijk hun muren open. Terug in Kortrijk zal 
vrije basisschool Sint-Amands Zuid de komende 
jaren letterlijk haar ‘asfaltvlakte’ openbreken en 
wordt, na overleg met en inspraak van de buurt, 
haar speelplaats permanent toegankelijk voor de 
wijk. Op die manier komt er een extra groene en 
aangename plek bij in de buurt. 

Rol van de jeugdconsulent
Alhoewel het initiatief en de trekkersrol bij de scholen zelf ligt, kan 
je als gemeente een belangrijke rol spelen om de juiste dynamiek 
en een duurzame visie te creëren in dergelijke projecten. 
10 tips:

1.
Vertrek en versterk het geloof van scholen in de weerwaarde 
van het openstellen. Zo overtuig je hen om zelf de lijnen 
van het traject uit te zetten en het te trekken naar een 
oplossing op maat van de school en de buurt.

2.
Inspireer scholen om zoveel mogelijk uit de schoolmuren te 
breken en in relatie te gaan met de buurt. Niet elke vorm van 
gedeeld gebruik past in elke buurt of bij elke school.

3.
Treed op als verbindende (f)actor tussen scholen, de buurt, 
het jeugdwerk en andere partners om de herinrichting van en 
het gedeeld gebruik van speelplaatsen mogelijk te maken. 
Help indien nodig als initiator om scholen samen te brengen.

4.
Werk samen met andere diensten (onderwijs, stedenbouw, 
groenzorg, …). Zorg voor mandaten en maak afspraken 
tussen diensten hoe je werk kan maken van gedeeld gebruik 
en openstelling van speelplaatsen. 

5.
Communiceer daarom duidelijk naar elke school wie in 
de gemeente aanspreekpunt is voor het omvormen van 
speelplaatsen. 

7.
Formuleer als overheid je engagementen op vlak van 
onderhoud bij zo’n openstelling voor de buurt. Je kan hierover 
veel leren uit jurygesprekken met de indieners.

8.
Ontwikkel samen met de scholen een kader, waarin de 
verwachtingen worden afgestemd. De scholen bewaken 
de haalbaarheid voor de schoolwerking. De stad zoekt de 
(maatschappelijke) meerwaarde voor de buurt. 

9.
De beheersmatige ondersteuning (maaibeheer, keuring 
speeltoestellen, tussenkomen bij kosten van vandalisme of 
zelfs aankoop van infrastructuur, …) moet heel duidelijk zijn 
en giet je in een afsprakennota.

10.
Probeer en experimenteer. Werk aan je visie op gedeeld 
gebruik en collectiviteit vooral vanuit de opportuniteiten 
die zich voordoen in de gemeente. Werk met proeftrajecten 
die de verschillende pistes van gedeeld gebruik verkennen: 
het kan gaan om gedeeld gebruik, tijdelijk gebruik, collectief 
gebruik, hergebruik of intensivering.

6.
Werk samen met de scholen en betrokkenen om vanuit hun 
noden een ondersteuningsfinanciering op maat van zulke 
projecten uit te werken. Intervisiegroepen bewezen hiervoor 
reeds hun nut. Nieuwsgierig? 

Schrijf je dan zeker in!
Meer info en inschrijven: www.bataljong.be
of https://integratie-inburgering.be/

Kort nieuws

Meer info over programma en inschrijvingen: 
Joris Dekkers - 03 740 76 45 

 joris.dekkers@bataljong.be
www.bataljong.be

Online inspiratiemoment om lokaal aan de slag te gaan

Vrijetijd:  
ook voor jonge
nieuwkomers?

Woensdag 28 oktober 2020,
van 10u tot 12 u

Info:
• Voorstelling nieuwe info- en inspiratiebundel  

(een samenwerking tussen Bataljong en 
Agentschap Integratie en Inburgering).

• Aanbevelingen en inspiratie om lokaal aan  
de slag te gaan.

• Praktijkvoorbeelden aan het woord.

Jonge nieuwkomers
informeren en toeleiden

naar een passend
vrijetijdsaanbod.
Hoe doe je dat?


