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PASCAL SMET
VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL

Vraag nr. 864
van 3 september 2013
van MARIJKE DILLEN

Jeugdbeleidsplan - Speelkansen jonge kinderen
Naar aanleiding van het thema “Maatschappelijk kwetsbare kinderen jonger dan 6 jaar hebben meer
ontwikkelingskansen” in het Vlaams Jeugdbeleidsplan, werd als een van de doelstellingen bepaald dat
de speelkansen van kinderen jonger dan zes jaar moesten worden verhoogd en meer toegankelijk gemaakt.
1. Welke initiatieven zijn er genomen om peuters en kleuters meer aan te zetten om buiten te spelen?
Welke actoren zijn hierbij betrokken? Wat zijn de concrete resultaten?
2. Op welke wijze worden kleuters gestimuleerd om kennis te maken met het aanbod bewegen en
sporten voor kleuters? Op welke wijze is het aanbod naar kleuters vergroot om vanuit een speelse
en multidisciplinaire aanpak hen kennis te laten maken met bewegen en sporten?
3. Welke initiatieven zijn er genomen om spelen in de stad verder te ontwikkelen en te promoten
door ingrepen in de publieke ruimte en de ontwikkeling van pedagogische activiteiten? Graag een
gedetailleerd overzicht en dit per provincie.
4. Wat is de budgettaire weerslag voor al deze initiatieven? Graag per begrotingsjaar.
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Vandeurzen (vraag nr. 806), Crevits (nr. 1429), Van
den Bossche (nr. 691), Schauvliege (nr. 864), Smet (nr. 864) en Muyters (nr. 1080).
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Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 8.4 van het Vlaams Jeugdbeleidsplan
(“De speelkansen van kinderen jonger dan 6 jaar worden verhoogd en zijn meer toegankelijk
gemaakt”). Over de uitvoering van deze doelstelling werd door de Vlaamse Regering aan het Vlaams
Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 28 van dit rapport
(Stuk 2158 (2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g21581.pdf).
De in het rapport opgenomen “projecten Kinderarmoede” vallen onder de bevoegdheid van de minister
bevoegd voor armoedebestrijding.
Sport
De budgettaire weerslag van het experimentele project ‘Multimove voor kinderen: een gevarieerd
bewegingsaanbod voor het jonge kind’. Dit project is bovendien zeer laagdrempelig opgevat en moet
in afgeleide vorm op termijn zelfs in de gezinscontext kunnen toegepast worden.
Jaar
2011
2012
2013

Budget
222.000 euro
337.000 euro
567.000 euro

Onderwijs
Om peuters en kleuters meer aan te zetten om buiten te spelen en om hen te laten kennis maken met
sport en bewegen is er de beheersovereenkomst van de Vlaamse regering met de Stichting Vlaamse
Schoolsport (SVS), die nog tot eind 2014 loopt. Via de beheersovereenkomst worden verschillende
activiteiten voor kleuters opgezet, zoals onder meer Rollebolle: een spel- en bewegingsinstuif voor
vier tot zesjarige kleuters of het ‘IJsparadijs, een spel om schaatsen en ijspret te stimuleren. Voor
Rollebolle is er ook een ondersteunend pakket voor kleuterjuffen om in de klas kleuters voor te
bereiden op de effectieve deelname aan Rollebolle. Daarnaast ontwierp SVS, al dan niet in
samenwerking met partners, heel wat andere ondersteunende activiteiten en didactisch materiaal om de
beweging op scholen bij peuters en kleuters te ondersteunen zoals onder meer het project Hopsakee,
een project waarbij scholen een koffer met sport- en beweging stimulerende materialen kunnen
uitlenen en die te gebruiken is bij kleuters in de eerste kleuterklas of het pakket ‘GIZI’ waarmee
kleuterjuffen aan de kleuters van vier tot zes jaar impulsen kunnen geven om te experimenteren met
lichaamsbewegingen. Er is ook Dippel Doppel, een pakket met informatie en oefeningen voor
eenvoudige bewegingstussendoortjes.
Scholen worden ook gestimuleerd om deel te nemen aan de Buitenspeeldag (zie
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/thema_buitenspelen_buitenspeeldag.aspx) en om het Charter
‘Goe Gespeeld’(zie http://www.goegespeeld.be/nieuws/lees-het-charter-spelen-een-kinderrecht) mee
te onderschrijven.

Wij hebben geen overzicht van de kosten voor elk pakket afzonderlijk. Zoals vermeld is er de
beheersovereenkomst met SVS. Hiervoor wordt er een budget van 4.931.000 euro op jaarbasis
voorzien.
Steden
Minister Van Den Bossche ziet het aantrekkelijk maken van de stad als één van de belangrijkste
hefbomen tot stedelijke vernieuwing en de verbetering van het wonen in de stad. Daarom verleent ze
in dit kader subsidies aan instellingen en verengingen die innoverende en experimentele projecten
opzetten die wonen en leven in de stad aantrekkelijker maken.
Projecten die in aanmerking komen voor subsidiëring, moeten de volgende doelstellingen nastreven:
- duurzaamheid
- het beperken van de woon- en leefkost (bv. door het omgaan met de hoge dichtheid of beperkte
ruimte in de stad) en
- bijdragen aan een warme/sfeervolle samenleving.
De projecten moeten inspelen op de demografische en maatschappelijke evoluties van steden:
- de toename van de bevolking en het aantal gezinnen,
- verjonging, verkleuring en vergrijzing van de bevolking
- de stadsvlucht van jonge gezinnen
- de klimaatverandering.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende initiatieven die zich richten op
kinderen en speelkansen. Telkens worden de betrokken actoren, de locatie en de kostprijs meegegeven.
Locatie

BAZART

Antwerpen
Leuven
Antwerpen

Mooss

2012

7.550,00

Antwerpen Averechts
Citylabo

2013

26.530,00

Antwerpen

Jes Antwerpen

2013

26.530,00

Antwerpen
Gent
Gent
Gent
Gent

Buurtwerk Posthof
Crea Musica
Rocsa
zZmogh
Jong

2013
2011
2012
2012
2012

26.530,00
23.270,00
26.750,00
16.950,00
26.750,00

Gent

Netwerk Bewust
Verbruiken

2013

24.830,00

Hasselt
Leuven
Antwerpen
Leuven

Villa Basta
Mooss

2013
2012

17.680,00
7.550,00

Ecolife

2013

26.300,00

Nieuwstedelijk wonenmet-kinderen in de 20e
eeuwse gordel
Tampico-site als
creatieve uitvalsbasis
voor jongeren
Moestuinen in Berchem
De Toverbol
Speel/Tuig
De Kunstfabriek
Gaan we samen wortels
plukken…. ?
Op wielekes, naar een
deelsysteem voor
kinderfietsen
Basta TV
BAZART
Jong 'gedeeld' is oud
gedaan! Leren uit
'sharing' met en door
kinderen van het

Jaar

Bedrag (in €)

Origineel en innoverend
project

Leuvense
basisonderwijs
GOK op de fietsbus!
Gelijke onderwijskansen
op de fietsbus
Als een vis in de stad
Project Overmorgen vrijhaven voor creatieve
jongeren en
avontuurlijke kinderen
Duurzame voeding in
een dure stad
Chicago vaart een
andere KOERS!
Project > som van de
deelwerkingen
L'Echappée en
Drootbeek:
kruisbestuiving
Ontwerplabo Kanaal Ontwerpwedstrijd voor
een gedeelde publieke
ruimte

Leuven

Mobiel21 Leuven

2013

20.760,00

Kortrijk
Turnhout

Katho
Jeugdhuis Wollewei

2012
2013

26.750,00
26.530,00

VGC
Brussel
VGC
Brussel
VGC
Brussel
VGC
Brussel

Atelier Groot Eiland

2011

8.740,00

Chicago

2012

26.750,00

Scogimo scouts en
gidsenvlaanderen
L'Echappee

2012

26.750,00

2012

9.610,00

VGC
Brussel

Architecture Work- rooms
Brussels

2013

24.310,00

