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Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Jantje Beton.
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Inleiding

Kinderparticipatie is een van de voorwaarden van de fondsen voor financiering van 
(her)inrichting van een speeltuin. Door deze werkwijze ontstaan er speelvoorzieningen  
die kinderen nog leuker vinden en waarvoor ze zich ook verantwoordelijk voelen. 
In deze brochure gaan we in op kinderparticipatie bij de (her)inrichting van de speeltuin.

Waarom kinderparticipatie en hoe doen wij dat?

Betrokkenheid
Kinderparticipatie is een manier om kinderen deelgenoot te maken van de totstandkoming van hun speelomgeving. 
Bij zaken die kinderen aangaan moet je ze ook betrekken. Spelen is juist een onderwerp, waar ze veel belang bij 
hebben en waar ze veel van weten. Als kinderen betrokken worden bij de ontwikkeling van speelplekken kan er 
beter aangesloten worden op hun wensen en zal de betrokkenheid bij 'hun' speelplek toenemen.

Leren
Daarnaast is kinderparticipatie ook een leerproces. Ze nemen kennis van informatie en leren het verwerken ervan. 
Ze leren samenwerken (ook met volwassenen), argumenten mee afwegen en meebeslissen.

Maar ook kan kinderparticipatie leiden tot nieuwe ideeën en andere gezichtspunten; het kan de blik van de volwassen 
professionals verbreden.

Informatie
Voorwaarde voor het slagen van kinderparticipatie is wel dat het meer moet zijn dan alleen een vragen 'wat willen 
jullie'? Het zal ook moeten beginnen met een verbreding van de horizon van kinderen, het geven van informatie en  
kennismaken met randvoorwaarden als budget en ruimtelijke mogelijkheden.

Kwaliteit van het proces
Het inspraakproces zal duidelijk en controleerbaar moeten zijn. De wensen van kinderen kunnen dan een echte rol 
spelen bij het ontwikkelen van de speelplek. De verschillende leeftijdsgroepen zullen ieder op hun eigen wijze een 
bijdrage moeten kunnen leveren.

De kinderparticipatie is daarnaast van belang bij het werven van fondsen. Een aantal landelijk werkende fondsen 
heeft kinderparticipatie hoog in hun vaandel staan en achten de inbreng van kinderen terecht een voorwaarde bij 
het ter beschikking stellen van gelden.

Na de eerste verkennende schetsen, voortvloeiende uit de ruimtelijke inventarisatie en de gesignaleerde  
knelpunten, zouden de verdere ontwerpactiviteiten mede plaatsvinden aan de hand van een samen te ontwikkelen 
programma van eisen. Dat moet in belangrijke mate mee bepaald moeten worden door de werkelijke gebruikers, 
de kinderen. De ervaring heeft immers geleerd dat het meepraten door kinderen een positieve invloed heeft op  
de resultaten.
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Kinderparticipatie kan variëren van vrij globaal tot specifiek:

1. informatie inwinnen in algemene zin;
 eens luisteren naar wat zij te vertellen hebben over hun speelomgeving;
�. mee laten denken over mogelijkheden;
 hier komt iets: wat zou je het liefst willen?
�. mee laten beslissen over de uiteindelijke keuze;
 kinderen op hun niveau informeren over de verschillende mogelijkheden en beperkingen van verschillende  

alternatieven en medeverantwoordelijkheid geven in de uiteindelijke plannen.

Praktijkvoorbeeld

Kinderinspraak bij buurt- en speeltuinvereniging West End Groningen

In drie leeftijdsgroepen is er gewerkt aan een Programma van Eisen.
De kinderinspraak in Groningen bij buurt- en speeltuinvereniging West End kent aspecten uit alle drie de boven-
genoemde categorieën.

De ontwerper staat nog helemaal open: er liggen bijvoorbeeld nog geen voorlopig ontwerpen en geen verkennende 
schetsen. Dat betekent ook dat de kinderparticipatie in dit stadium nog vrij algemeen gehouden moet worden.  
Het zal vooral om het geven van informatie gaan en het boven water krijgen van wensen. De kinderen zullen wel 
zelf schetsen gaan maken van hun ideale speelplek.

Er is samen met de Speeltuincentrale in Groningen een scenario ontwikkeld, om maximaal profijt uit de inspraak te 
halen en de kinderen daarbij een plezierige en leerzame middag te bieden.
De Bredeschoolorganisatie zorgde voor de ruimte en voor de nodige materialen. Daarnaast waren er per groep 
ook enkele begeleiders. 
Vooraf kregen alle begeleiders en de kinderen een korte instructie: kijk en luister goed naar elkaar, vraag door wat 
er precies bedoeld wordt; maak aantekeningen; probeer iedereen aan bod te laten komen; denk eraan dat het 
niet gaat om wie het eerst klaar is, wie het beste idee heeft, of wie de mooiste tekening heeft, het gaat ons vooral 
om het verzamelen van informatie, als het dan nog mooi kan zijn is dat meegenomen. Niet alles kan uitgevoerd  
worden, er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Na voorstellen en een korte inleiding werd er door de kinderen van de twee oudste groepen naar een diaserie 
gekeken. De diaserie leek niets met spel van doen te hebben, maar leverde wel voldoende gespreksmogelijk-
heden over spelen op. Bedoeling van de dia's was om de kinderen los te maken van stereotypebeelden van 
speeltoestellen en hun fantasie te prikkelen en nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken. De jongste groep had 
inmiddels  in een kringgesprek de voor hen belangrijkste activiteiten kenbaar gemaakt en gingen verder aan de 
slag met tekeningen.
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De kinderen noteerden de gewenste spelactiviteiten. Ze gingen dan gegroepeerd volgens de leeftijdscategorieën 
hun wensen bespreken en moesten dan tot een gezamenlijke keuze komen van de belangrijkste. De begeleiders 
zorgden er intussen voor dat er werkelijk werd geluisterd en overlegd  en dat er democratisch beslissingen werden 
genomen.
Na deze gespreksronde met besluitvorming ging men aan de slag met het maken van tekeningen van de door de 
kinderen gewenste activiteiten. Tijdens het tekenen van de gewenste functies ontstonden er dan als vanzelf weer 
nieuwe ideeën die dan ook een plaats konden krijgen in het plan.

Op een tweede dag zijn de resultaten van de eerste inspraakdag aan de kinderen voorgelegd en met hen  
bediscussieerd. In het algemeen konden zowel de kinderen als het bestuur van de speeltuin zich vinden in het  
ontwerp.

De betrokkenheid van de kinderen bleek groot tijdens de gehouden bijeenkomsten.
Zoals reeds gesteld is dat ook een effect van participatie. Ook tijdens de werkelijke realisatie en later bij het beheer 
is een dergelijke betrokkenheid nodig. Het is een garantie voor een welslagen van het in gang gezette project.  
Wij zijn ervan overtuigd dat met de gehouden kinderinspraak daartoe een goede basis is gelegd

Scenario aanpak Kinderparticipatie

Algemeen

Voor de inrichting van de speelruimte zal er met een groep kinderen worden gewerkt in de leeftijdsgroep van  
� t/m 1� jaar. Deze groep zal naar leeftijd worden opgesplitst in drie groepen waarmee afzonderlijk gewerkt zal 
gaan worden. De opbouw van deze groepen is als volgt:

Groep 1: � tot 6 jarigen (groepsgrootte max. 1� personen)

Groep �: 7 tot 11 jarigen (groepsgrootte max. 1� personen)

Groep �: 1� jaar en ouder (groepsgrootte max. 1� personen)

Hoe wordt er gewerkt met  groep 1 (4 tot 6 jarigen)?

• Aan de kinderen zal een eenvoudig verhaal worden verteld, waarin spelen een rol speelt, of er wordt een  
kringgesprek gehouden.

• Vervolgens wordt ze gevraagd te reageren en “wat doen jullie het liefst?” (in verschillende omstandigheden).
• Daarna worden er in overleg keuzes gemaakt.
• Tijdsduur: ca. 1 uur.
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Hoe wordt er gewerkt met groep 2 (7 tot 11 jarigen)?

• Algemene inleiding (� min.)
• Er wordt een serie dia’s aan de kinderen getoond. Aan de hand van de bij elke dia gestelde vraag: “wat zou je 

hier doen?”; beschrijven ze alleen activiteiten. (duur ca. �0 min.).
• De groep wordt opgesplitst in groepjes van vier (tot zes) personen, waarvan er één wordt aangewezen als 

woordvoerder  van de groep. Binnen deze groepjes wordt eerst een totaallijst van alle individueel genoemde 
activiteiten gemaakt (duur ca. � min.).

• Vervolgens vindt er binnen de groepjes onderhandeling plaats, teneinde 10-1� kernactiviteiten over te houden.
• Hierna mag elke groep � concrete speelfuncties aan hun lijst toevoegen. Hierbij kan worden gedacht aan 

schommelen, glijden, spelen met zand, etc. (duur ca. 1� min.).
• Eventueel PAUZE (ca. 10 min.).
• Per groepje werken aan een tekening of knutselstuk m.b.t. de aankleding van het terrein (duur ca. �0 min.).
• Tot slot presenteert de woordvoerder van elke groep het plan aan de gehele groep (ca. � min. per groep), en er 

is ruimte voor het geven van een eerste reactie.

Aandachtspunten

• De opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte waar de kinderparticipatie zal plaatsvinden.
• De opdrachtgever zorgt voor teken- en knutselmaterialen. A� en A� vellen papier, schrijfmateriaal, dia scherm.

Verwerking van de gegevens; naar een ontwerp

De kinderparticipatie maakt onderdeel uit van het programma van eisen. Het programma van eisen vormt voor  
de ontwerpers de basis en randvoorwaarden voor het ontwerp. De ruimtelijke analyse en de wensen van de 
opdrachtgever zijn ook elementen in dit programma.
Nadat de kinderparticipatie, de ruimtelijke analyse en het gesprek met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden zal 
op grond van de verkregen gegevens een eerste ontwerp gemaakt worden. Tijdens een tweede gesprek zal er een 
terugkoppeling plaatsvinden tussen de ontwerpers en de betrokken kinderen over het voorlopige ontwerp. Hierna 
volgt nog een afsluitend gesprek met de beleidsmakers. Het ontwerp wordt daarna bijgewerkt.

Deze uitgaven werden mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Jantje Beton


