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In deze masterproef wil ik een bijdrage leveren aan het Vlaamse speelpleinwerk alsook aan de 

wetenschappelijke literatuur betreffende dit onderwerp. Dit onderzoek zet de bril op van de 

beginnende animatoren en kijkt vanuit hun standpunt naar de ontvangen begeleiding op basiscursus 

en tijdens de daaropvolgende stage. We gaan uit van drie onderzoeksvragen om een beeld te krijgen 

van de begeleiding. Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van instructoren tijdens de 

kadervorming en welke invloed heeft dat op de inschatting van hun eigen competenties en hun 

beeldvorming van het speelpleinwerk? Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van de 

stagebegeleiders tijdens de stage en welke invloed heeft dat op de inschatting van hun eigen 

competenties en hun beeldvorming van het speelpleinwerk. In welke mate is er sprake van een 

koudedouche-effect bij de instap op het speelpleinwerk? 

Het eerste luik van deze masterproef bestaat uit een literatuurstudie waarin we de begrippen 

speelpleinwerk, (kader)vorming, organisationele socialisatie, praktijkschok en mentorschap 

verhelderen om tot de onderzoeksvragen te komen. In een tweede fase worden deze 

onderzoeksvragen geoperationaliseerd in zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoeksluik. 

De data geven de mogelijkheid tot triangulatie wat de validiteit van de onderzoeksbevindingen ten 

goede komt. De kwantitatieve vragenlijstgegevens van 87 beginnende animatoren werden 

geanalyseerd met SPSS. De kwalitatieve focusgroepgegevens van 20 respondenten werden 

geanalyseerd door middel van een omzichtige, systematische analyse.  

To slot worden de resultaten van het onderzoek toegelicht. Ik beschrijf hierin de ervaringen van 

beginnende animatoren, de sterktes en gebreken van de begeleiding die zij hebben ontvangen. 

Besluiten doen we met enkele opvallende conclusies die als handvaten kunnen dienen voor 

speelpleinverantwoordelijken, hoofdanimatoren, stafmedewerkers in het speelpleinwerk, de 

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en andere geïnteresseerden. 
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Inleiding 
 

Elke zomer vinden 20.000 jongeren hun weg naar de speelpleinwerking. Zij engageren zich, vaak 

vrijwillig, om 140.000 Vlaamse kinderen de zomervakantie van hun leven te bezorgen (Jans, 2005). 

Al deze verschillende (hoofd)animatoren en speelpleinverantwoordelijken hebben ooit hun eerste 

stapjes binnen het speelpleinwerk gezet. Deze stapjes gaan vaak gepaard met knikkende knieën, veel 

onzekerheden en vragen. Het speelpleinwerk heeft gelukkig een stevige begeleidingsstructuur en 

traditie. Zo zijn er bijvoorbeeld de kadervormingen die georganiseerd worden om de jongeren voor 

te bereiden op hun taak als animator. Aan deze kadervormingen is een stageperiode gekoppeld die 

bij het succesvol beëindigen leidt tot een attest animator in het jeugdwerk. Zowel tijdens de 

kadervorming als tijdens hun stage kunnen de beginnende animatoren rekenen op begeleiding van 

instructoren, speelpleinverantwoordelijken en ervaren (hoofd)animatoren. In deze masterproef 

willen we nagaan hoe die begeleiding verloopt, wat de sterke en de eventuele werkpunten zijn. Op 

deze manier willen we het Vlaamse speelpleinlandschap verrijken, alsook het Vlaamse 

speelpleinlandschap wat meer wetenschappelijk onderbouwen.  

We willen in deze masterproef de bril van de beginnende animator zelf gebruiken. We willen  

achterhalen hoe zij de begeleiding ervaren en welke invloed dit heeft op de inschatting van hun eigen 

competenties en beeldvorming van het speelpleinwerk. Daarnaast ervaart de Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk (VDS) dat er soms sprake is van wat zij benoemen als het koudedouche-effect. 

Beginnende animatoren voeren weinig veranderingen door in hun speelpleinwerking, leven de visie 

op spelen die ze bij de kadervorming meegekregen hebben niet altijd na en maken opnieuw de 

fouten waartegen de cursus hen eigenlijk had moeten wapenen. Het is belangrijk voor VDS dat de 

beginnende animatoren gemotiveerd blijven om de opgedane kennis, ervaring, aanpak, enz. naar 

hun eigen speelpleinwerking over te brengen. Dit onderzoek wil vanuit het standpunt van de 

beginnende animator het koudedouche-effect belichten en eventuele oorzaken aan de oppervlakte 

brengen. 

In een eerste deel van deze masterproef zal de tijd genomen worden om een paar conceptuele lijnen 

uit te zetten. We bekijken concepten als speelplein, speelpleinwerk, (kader)vorming, praktijkschok, 

organisationele socialisatie, mentoring … We komen tot drie onderzoeksvragen die in een tweede 

deel geoperationaliseerd worden in enerzijds een kwantitatief luik (schriftelijke vragenlijst) en 

anderzijds een kwalitatief luik (focusgroepen). De secundaire data geven de mogelijkheid tot 

triangulatie wat de validiteit van de onderzoeksbevindingen ten goede komt. We staan stil bij de 

keuze en de uitwerking van de onderzoeksinstrumenten, de data verzamelingmethoden, de data-

analyse en ten slotte de methodologische kwaliteit. 

In een derde deel worden de onderzoeksresultaten uitgebreid gerapporteerd en geanalyseerd. In het 

vierde deel worden een aantal conclusies getrokken en een aantal discussiepunten aangeboord. 

Vooraleer ik jullie veel leesplezier toewens, wil ik nog te vermelden dat deze masterproef geschreven 
is volgens de APA-normen. 
 
Veel leesplezier!
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Deel I: Literatuuronderzoek 

In dit eerste deel van deze masterproef willen we ons oriënteren binnen het jeugd- en 

speelpleinwerk. We starten dit hoofdstuk met een uiteenzetting van de concepten jeugdwerk, 

speelpleinwerk, (kader)vorming, organisationele socialisatie, praktijkschok en het mentorschap.  

1. Speelpleinwerk 

 

Een speelpleinwerking wordt georganiseerd door en voor jongeren. Zij dragen de praktische 

organisatie van de speelpleinwerking en staan in voor de begeleiding van de kinderen (Vanmeenen, 

2005). In 2009 waren er 572 werkingen (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2009) te bemannen. 

Ongeveer 140.000 kinderen, met een leeftijd variërend tussen de 3 en de 15 jaar, vinden hun weg 

naar deze speelpleinwerkingen. Wanneer we Vlaams-Brabant bekijken, hebben we het over 1.000 

animatoren die 7.500 kinderen onder hun hoede nemen (Jans, 2005).  

 

1.1 Oriëntatie van het speelpleinwerk binnen het jeugdwerk 

Voor de absolute leek is er waarschijnlijk nauwelijks verschil te zien tussen de verschillende groepen 

kinderen die overal in Vlaanderen ravotten, spelen, liedjes zingen of op tocht zijn. Het jeugdwerk is 

nochtans een zeer verscheiden en divers landschap. Het is soms complex maar evenzeer boeiend 

aangezien het voortdurend verandert. Het creëert een ruimte waar kinderen en begeleiders naar 

hartenlust kunnen experimenteren.  Het is geen sinecure om, als leek, je weg te vinden tussen 

jeugddiensten, grabbelpassers, swappers, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen 

enzovoort. Voor dit onderzoek is het nuttig om  eerst even te focussen op het jeugdwerk en dan 

specifiek op het speelpleinwerk.  

Het jeugdwerk wordt gedefinieerd als: 

“Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, in de 

sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en 

integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis”. (Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, 2006, p. 35) 

De term ‘jeugd’ verwijst naar iedereen tussen 3 en 25 tot 30 jaar (Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, 2006; Vlaamse Overheid, 2006).  

Binnen het jeugdwerk is een opdeling mogelijk volgens territoriaal niveau en aard. Wat het 

territoriaal niveau betreft, kunnen er vijf werksoorten onderscheiden worden: landelijk 

georganiseerd jeugdwerk, regionaal georganiseerd jeugdwerk, lokaal georganiseerd jeugdwerk, 

verenigingen en initiatieven gericht op bijzondere doelgroepen en jeugdverenigingen met algemene 

opdracht (Redig, 2003). De speelpleinwerkingen zelf plaatsen we binnen het lokaal georganiseerd 

jeugdwerk. De koepelorganisaties die verder besproken worden, bevinden zich op het niveau van het 

landelijk georganiseerd jeugdwerk. De aard van het speelpleinwerk verwijst naar de pedagogische 

relatie en methode. In dit onderzoek wordt een verschil gemaakt tussen het eerste- en het 
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tweedelijns-onderzoek. In het eerstelijns jeugdwerk richten de organisaties zich direct naar de 

kinderen. De speelpleinwerkingen behoren tot het eerstelijns-jeugdwerk (Redig, 2003). Het 

tweedelijns-jeugdwerk ondersteunt, vormt, informeert en begeleidt het eerstelijns-jeugdwerk. 

Koepelorganisaties en ondersteunende diensten, zoals verder zal besproken worden, bevinden zich 

op deze lijn. 

 

1.2 Definitie speelpleinwerk 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk definieert het speelpleinwerk als volgt: ‘Een speelpleinwerking is 

een open vakantie-initiatief zonder de mogelijkheid tot overnachten, dat, onder deskundige 

begeleiding, kinderen tussen 3 en 16 jaar zo ruim mogelijke speelkansen biedt. Daartoe voorziet de 

speelpleinwerking een functionele infrastructuur, aangepast speelmateriaal en een gevarieerd 

speelaanbod’ (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2003). Daarnaast vult Lambert (2005) nog aan dat er 

doorgaans geen lidmaatschap vereist is waardoor kinderen elke dag opnieuw kunnen beslissen om te 

komen of niet. Zoals we ook in de definitie kunnen lezen staat het spelen om te spelen centraal. Een 

speelpleinwerking wil kinderen zo ruim mogelijke speelkansen aanbieden vanuit materiaal, 

infrastructuur en begeleiding. De doelstellingen zoals educatie, integratie en opvang zijn secundair 

aan het speelplezier (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006). De inbreng van de jongeren die deze 

kinderen begeleiden is zeer groot; vanuit een eigen inhoudelijk groeiproces geven ze zelf invulling 

aan het project. 

 

1.3 Speelpleinwerk, een jeugdwerkvorm met een eigen profiel 

Het speelpleinlandschap in Vlaanderen is erg verscheiden. Door haar uitgebreide voorgeschiedenis, 

de wijzigingen in de functies en het sterk lokaal karakter is het speelpleinlandschap zeer divers 

geworden. Een diversiteit die zich uit op verschillende vlakken: het statuut, de doelgroep, 

organisatiecultuur, de hoeveelheid en het soort speelkansen, de uitstraling, de begeleidersploeg, … 

Het speelpleinwerk heeft ondanks die grote verscheidenheid een eigen identiteit. Iets wat alle 

speelpleinvrijwilligers bindt: gemeenschappelijke kenmerken, uitgangspunten en een uitstraling die 

zorgen dat een organisatie (ook door outsiders) de term ‘speelpleinwerking’ aangemeten krijgt. Dit 

profiel kan een speelplein op twee manieren versterken. Het is enerzijds een afbakening van de 

sterke punten van het hedendaags speelpleinwerk. Door te focussen op zes elementen, die tot stand 

gekomen zijn door overleg met speelpleinmensen en door observaties op het speelplein zelf, werkt 

het speelpleinwerk aan een sterke eigenheid en profileert het zich verder als een ‘eigen’ 

jeugdwerkinitiatief met duidelijke doelen en een hoge lokale relevantie voor kinderen. Anderzijds 

legt dit profiel geen beperkingen op. Het laat speelruimte voor lokale experimenten en innovatie. De 

sterkte van het speelpleinwerk zit hem net in het experimenteren met andere doelgroepen, nieuwe 

speelmogelijkheden, speelinfrastructuur, aanbod, mengvormen, samenwerking, … Ze prikkelen 

anderen en liggen vaak aan de basis van vernieuwing binnen de speelpleinsector. 
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Laat ons even de zes basiselementen bekijken (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006). 

Kinderen als doelgroep 

Het speelpleinwerk is door zijn specifieke eigenheid uitermate afgestemd op kinderen. Zelfs de naam 

‘speelpleinwerk’ suggereert dat kinderen de primaire doelgroep van het speelpleinwerk zijn. Het 

speelpleinwerk biedt voornamelijk speelkansen aan kleuters, kinderen van de lagere school en 

tieners. Het speelpleinwerk blijft één van de weinige jeugdwerkvormen die zich openstelt voor 

kleuters (kinderen tussen 3 en 6 jaar). Kleuters vormen zelfs een aanzienlijk deel van de 

speelpleinpopulatie. Gemiddeld zijn er op een speelpleinwerking zo’n 33% (of één op drie) van de 

kinderen tussen drie en zes jaar (Jans, 2005). Een kleine minderheid van de speelpleinwerkingen zet 

haar deuren ook open voor kinderen vanaf twee en een half jaar. De groep lagere schoolkinderen 

(kinderen tussen zes en twaalf jaar) vormt de grootste doelgroep van het speelpleinwerk. Gemiddeld 

55% (meer dan de helft) van het doelpubliek van het speelpleinwerk bevindt zich in deze 

leeftijdscategorie. Daarnaast slagen speelpleinwerkingen er in om ook een boeiende werking op te 

zetten voor tieners (kinderen tussen twaalf en vijftien jaar). Gemiddeld 10% van het doelpubliek van 

het speelpleinwerk zijn tieners. Veelal met een eigen specifieke werking (begeleiders, aanbod, 

lokaal), aansluitend op hun leefwereld (Jans, 2005). 

Vakantie als actieperiode 

Een speelpleinwerking is een vakantie-initiatief en heeft haar openingsperiode gedurende de 

vakantie. Het hoogseizoen voor speelpleinen ligt traditioneel in de zomervakantie en in mindere 

mate (ruim 40% van de werkingen) in de paasvakantie. Een kleine minderheid van het 

speelpleinwerk opent ook haar deuren in één of meerdere kleine vakanties zoals de krokus-, herfst- 

en/of kerstvakantie. In de vakantie is de behoefte van kinderen om te spelen het grootst. Kinderen 

beschikken namelijk over meer vrije tijd, verplichte schoolverplichtingen zijn er niet, ze willen leuke 

dingen doen of samen met vriendjes spelen… (Toye, 2001). Het speelpleinwerk opent haar deuren 

precies in die periode(s). 

Spelen als hoofddoel 

De basisfunctie van een speelpleinwerking is, zoals de naam al doet vermoeden, spelen. Er hoeft op 

het speelplein niet gespeeld te worden om er iets bij op te steken of om bepaalde inzichten te 

verwerven. In essentie gaat het om het spelen zonder meer, het ‘spelen om te spelen’. Op het 

speelplein is spelen geen middel om een extern doel te bereiken, maar een doel op zich. Het gaat om 

‘vrije tijd’ van kinderen die ze zelf vorm kunnen geven. 

Jeugdwerk als filosofie en methodiek 

Speelpleinwerk is een sociaal-cultureel initiatief voor kinderen en door jongeren, met als doel 

kinderen een speelse vakantie te bezorgen. Het spelen van kinderen wordt op het speelplein 

begeleid door gevormde jongeren of speelpleinanimatoren met de nadruk op engagement en 

betrokkenheid. Speelpleinwerk wordt georganiseerd door particuliere initiatieven of lokale openbare 

besturen en wordt in vele gevallen professioneel gerund en ondersteund. Ondanks deze 

(toenemende) professionaliteit (zie eerder) blijft speelpleinwerk ook daadwerkelijk jeugdwerk. Een 

sterke speelpleinwerking staat of valt met een sterke ploeg speelpleinbegeleiders. De kwaliteit van 

de speelpleinwerking is rechtstreeks afhankelijk van het enthousiasme en de dynamiek waarmee de 
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speelpleinbegeleiders met kinderen spelen. Hun taak bestaat erin om dagelijks te zoeken naar een 

gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van activiteiten. Ze worden door hun enthousiasme deskundig in 

het uitlokken, ondersteunen, stimuleren en waardevoller maken van spelen op de maat van 

kinderen. Om haar speelfunctie optimaal te kunnen realiseren ziet een speelpleinwerking de uitbouw 

van haar animatorenploeg als een doel op zich. Een speelpleinwerking investeert daarom veel tijd en 

energie in het stimuleren van betrokkenheid, de verbondenheid en de participatie van haar 

animatorenploeg. Het speelpleinwerk creëert vanuit een ‘jeugdwerkfilosofie’ een omgeving 

waarbinnen jongeren kunnen groeien in de ploeg en in hun vaardigheden, kansen krijgen om zichzelf 

te ontdekken en volwaardig te participeren in de uitbouw van de werking (Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk, 2006). 

Een hoge graad van openheid 

Speelpleinwerk kenmerkt zich door de hoge graad van openheid en streeft een zo laag mogelijke 

drempel na. Een speelpleinwerking is principieel een initiatief waar elk kind terecht kan, los van elke 

filosofische of ideologische strekking, verstandelijk vermogen of beperkingen. Deze openheid vertaalt 

zich in de praktijk in een openheid naar deelname, gebruiksfrequentie, lage kostprijs en 

toegankelijkheid voor alle kinderen. Het speelpleinwerk voorziet geen lidmaatschap, maar profileert 

zich als ‘dienst aan de samenleving’, waar je gebruik van kunt maken (Lambert, 2005). 

Een sterk lokaal karakter 

Het speelpleinwerk heeft als kenmerk dat het sterk lokaal ingevuld is. Speelpleinwerkingen bestaan 

er in alle soorten, vormen, maten en gewichten. Het speelpleinlandschap is divers door een 

hoeveelheid aan plaatselijke invloeden en verwachtingen: enerzijds van de organisator zelf en 

anderzijds ook van kinderen, ouders, buurt, animatorenploeg, gemeentebestuur… Deze invloeden 

geven kleur aan het speelpleinwerk en geven haar een sterk lokaal karakter. Dit kan men 

voornamelijk merken op drie verschillende niveaus (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006). Ten 

eerste is er vaak een eigen uitstraling: het speelpleinlandschap is rijk aan kleurrijke namen, 

huisstijlen, logo’s, feesten, stunts, campagnes, folders, affiches… Ten tweede zijn er eigen accenten: 

Speelpleinwerkingen maken vanuit hun eigen overtuiging bewuste keuzes. Zo kiezen bepaalde 

werkingen voor een aparte kleuter- of tienerwerking, anderen maken de keuze om zich open te 

stellen voor kinderen met een handicap… Ten slotte is er de eigen speelcultuur: de 

speelpleinwerkingen spelen hun belangrijkste troeven uit. Zo is werking X avontuurlijker en wordt op 

werking Y meer geknutseld. 

 

1.4 Evolutie van het speelpleinwerk 

Het speelpleinwerk heeft reeds een lange en bewogen weg afgelegd. De doestellingen en functie van 

het speelpleinwerk zijn meerdere malen verschoven om tegemoet te komen aan bepaalde 

maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen (Jans, Van Daele, Steuperaert, & Toye, 2003).  

Toye (2001) en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (2006) geven een uitgebreide historiek van het 

speelpleinwerk en beschrijven de verschuiving van doelstellingen en functies. Wat volgt zijn de grote 

lijnen van het tot stand komen van het huidige speelpleinwerk (Toye, 2001; Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk, 2006). 
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In 1889 wordt de kinderarbeid afgeschaft en in 1914 wordt de leerplicht tot 12 jaar ingevoerd. Voor 

de kinderen bestaat er dan niet enkel meer ‘verplichte tijd’ maar ook ‘vrije tijd’. Na de Eerste 

Wereldoorlog worden initiatieven ingericht om de kinderen op een verantwoorde manier op te 

vangen. De eerste speelpleinwerkingen zijn een feit. 

De functie van deze eerste speelpleinwerkingen is aanvankelijk tweeledig. Enerzijds heeft het 

speelplein een preventiefunctie: de kinderen van de straat houden. Anderzijds is er een 

pedagogische functie: het contact met andere kinderen en samen spelen blijkt een positieve invloed 

te hebben op de sociaal-emotionele vaardigheden. Deze prille initiatieven zijn een succes en tussen 

1930 en 1950 kent het aantal initiatieven een sterke groei. 

Vanaf 1950 wordt er een derde functie toegemeten aan het speelpleinwerk, met name ‘de zorg om 

de lichamelijke gezondheid van de kinderen’.  

“De verenigingen voor vakantiespeelpleinwerk stammen oorspronkelijk uit een medisch 

geïnspireerde aanpak, nl. de “gezonde lucht” voor de ongezonde stadskinderen.” (Vlaamse 

Overheid, 2000, p. 13) 

Vanaf 1960 won de speelfunctie aan belang. De creativiteit en de vrije expressie van de kinderen 

werd opgenomen in het aanbod van de activiteiten. De aandacht voor de waarde die het kind zelf 

aan spelen toebedeelt, vergroot. Het speelplein geeft, met respect voor die eigenheid van kinderen 

en met de groeiende aandacht voor het spontane kinderspel, een concrete invulling van de rechten 

van het kind. 

Dit resulteert in een eigen decreet voor het speelpleinwerk in 1984. Het ‘Decreet houdende 

subsidiëring van verenigingen voor vakantiespeelpleinwerk en van verenigingen voor jeugdvakanties’ 

van 27 november 1984 verzekert de subsidiëring en herkenning van het speelpleinwerk. Het wil de 

uitbouw van een speelvriendelijke infrastructuur, aantrekkelijke materialen en deskundige 

spelbegeleiding door opgeleide animatoren stimuleren (Vlaamse Gemeenschap, 1984). 

Vanaf de jaren ’80 wordt door de ouders meer belang gehecht aan de socio-economische 

opvangfunctie. De speelpleinen verkondigen niet aan ‘kinderbewaking’ te doen maar de vrees dat de 

opvangfunctie de speelfunctie zal verdringen is reëel. Opvang kan en mag volgens de 

speelpleinwerkingen, maar het mag niet ten koste gaan van de speelsheid.  

Een nieuwe functie die het speelpleinwerk zich toe-eigent, is het inrichten van een 

engagementskader voor jongeren. De jongeren kunnen zich op een vrijwillige basis, meestal wel met 

een beperkte onkostenvergoeding, inzetten voor de kinderen. 

Naarmate we dichterbij het heden komen, stelt Toye (2001) dat het speelpleinwerk meer een 

voorziening voor, maar ook door, de lokale gemeenschap wordt. Er vindt een decentralisering plaats 

en de gemeentelijke overheid krijgt meer verantwoordelijkheid. Dit werd vastgelegd in het ‘Decreet 

houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het 

voeren van een jeugdwerkbeleid’ van 9 juni 1993. Dit decreet ging in werking vanaf 1 januari 1994 en 

het heeft de 308 Vlaamse gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie rond Brussel 

gestimuleerd in het voeren van een eigen en plaatselijk jeugdwerkbeleid (Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media, 2007). Als gevolg hiervan namen de gemeentelijke initiatieven toe (Toye, 

2001). 
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De aanvankelijke doestelling ‘kinderen van straat houden’, is in de evolutie van het speelpleinwerk 

omgebogen naar een vrijetijdsaanbod voor kinderen waar ze hun creativiteit en eigenheid ten volle 

kunnen beleven. Tegelijkertijd trachten de huidige speelpleinwerkingen ook aan de noden van de 

ouders te voldoen door aandacht te hebben voor de socio-economische opvangfunctie (Toye, 2001). 

Er is een toenemende professionalisering merkbaar. Speelpleinbegeleiders worden steeds meer 

tewerkgesteld, voornamelijk als jobstudent, maar hoe langer hoe meer ook in tijdelijke contracten 

(Beeckmans, 2007). Op dit ogenblik werken naar schatting twee op de drie speelpleinbegeleiders op 

vrijwillige basis. Het overige deel heeft een studentencontract. Ook vrijwillige begeleiders worden in 

toenemende mate vergoed voor hun prestaties op het speelplein (Vanmeenen, 2005; Koning 

Boudewijnstichting, 2003). 

 

1.5 Ondersteunende diensten 

1.5.1 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS) is een dienstverlenende organisatie voor de ruim 400 

speelpleinwerkingen in Vlaanderen en sinds 2003 de rechtmatige opvolger van het vroegere NDO, 

het Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind, sinds jaar en dag erkend als 

de landelijke jeugddienst (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006). In 2005 werden alle autonome 

provinciale vzw’s van VDS (de zogeheten provinciale steunpunten) ontbonden en opgenomen in de 

landelijke vzw VDS. Op die manier slaagt VDS er in zowel ten aanzien van de overheid als ten aanzien 

van het lokale speelpleinwerk een eenduidiger en doorzichtiger profiel aan te nemen. VDS blijft zich 

profileren als de belangrijkste dienstverlener en belangenbehartiger voor het speelpleinwerk in 

Vlaanderen. De VDS onderscheidt zich in haar werking door een onderbouwde visie op kinderen, 

haar streven naar deskundigheid, haar streven naar netwerkvorming en haar streven naar 

betrokkenheid van alle actoren. Bovendien ontwikkelt de VDS een speelse huisstijl doorheen al haar 

activiteiten, eigen aan het spelen met kinderen (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006).  

De ruim 400 speelpleinwerkingen die Vlaanderen rijk is, kunnen rekenen op:  

• advies, begeleiding en dienstverlening in de ruimste zin van het woord  

• een uitgebreid aanbod vorming en kadervorming voor al hun medewerkers  

• belangenbehartiging bij de overheid en publiek op elk niveau  

• een permanent streven naar vernieuwing en creativiteit  

 

1.5.1.1 Visie 

De Vlaamse Dienst speelpleinwerking wil kinderen als volwaardige mensen zien en als dé 

deskundigen op het vlak van spelen. Ze willen kinderen au sérieux nemen en hen de kans geven in 

het hier en nu te leven. VDS neemt ‘spelen’ zeer ernstig omdat het dé manier is waarop kinderen in 

het leven staan en omdat het voor kinderen zo’n belangrijke betekenis heeft (De Visscher, 2007).  

VDS wil spelen ruimer nemen dan ‘spelletjes spelen’. Het ‘spontane’ spelen van kinderen moet ook in 

rekening gebracht worden. Ze omschrijven spelen als volgt: 
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“Spelen is… voldoende vrijheid en geborgenheid ervaren om binnen een afgebakende tijd en 

ruimte controle te hebben over wat er gebeurt, die controle te delen met anderen en dikwijls 

‘lijfelijk’ te ondervinden hoe spannend, leuk of deugddoend dit is.” (De Visscher, 2007, p. 1) 

Hun visie sluit aan bij de hedendaagse stromingen die zich kanten tegen de verregaande 

pedagogisering van de afgelopen twee eeuwen. De relatie met kinderen wordt hier helemaal anders 

bekeken. Het spelen van kind en begeleider is ‘vervlochten’ in elkaar. Achteraf kan geen van beiden 

aanduiden wat nu van wie was. Deze manier van spelen biedt een kans op een eerlijke en 

gelijkwaardige ontmoeting, op echt samenzijn en samen dingen beleven (De Visscher & Vercruysse, 

2007). 

Het spelen kan een omgeving creëren waarin kinderen helemaal tot hun recht kunnen komen en dat 

is belangrijk, want spelen is een universeel recht van het kind (De Visscher, 2007). 

Veel hangt daarbij af van de animatoren en de manier waarop ze omgaan met hun opdracht: het 

spelen met kinderen. Begeleiders moeten binnen het speelsysteem, en dus van de 

(eind)verantwoordelijken, de ruimte krijgen om te experimenteren met spelen. Als animator je  eigen 

tijd beheren, resulteert in vrijheid. Dat geldt ook voor (spelende) kinderen. Een kind is zelfs zeer 

gewillig om die tijd aan iemand anders toe te vertrouwen, om die tijd uit handen te geven. Zo van: ‘Ik 

wil wel eens zien wat jij te bieden hebt.’ Natuurlijk wil een kind de garantie dat het steeds de vrijheid 

heeft om die tijd terug in eigen handen te nemen en opnieuw zijn eigen koers te gaan varen. Uit 

ervaring weten we dat wanneer kinderen die tijd gemakkelijker terug kunnen nemen, ze hem ook 

gemakkelijker uit handen gaan geven en dus met meer zin meespelen. We moeten dit bekijken als 

een soort wisselwerking: ‘Als de animator met mij wil meespelen, wil ik met de animator meespelen’ 

(Breugelmans, et al., 2008). 

We zien een speelplein als een plaats met zoveel mogelijk speelkansen, als een plaats die langs alle 

kanten uitnodigt om te spelen. Het speelplein biedt een goeie mix van vrijheid, interesse, comfort en 

uitdaging met een waaier aan mogelijkheden. Zo’n speelplein biedt volgens de VDS de beste 

kwaliteitsgarantie om een divers publiek aan kinderen een zomer lang een geweldige vakantie te 

bezorgen. Kinderen zullen het speelplein ongewoon plezierig vinden, het ervaren als echte vrije tijd, 

er zin aan geven en er zin in hebben. Pas dan wordt het speelplein echt vakantie, en kan je zeggen: 

goed gespeeld (Breugelmans, et al., 2008)! 

 

1.5.2 Andere diensten 

Naast de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking zijn er ook nog andere diensten die 

speelpleinondersteuning aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld verscheidene erkende jeugdorganisaties 

die jongeren vorming aanbieden o.a. Crefi, Don Bosco Jeugddienst, Koning Kevin, Kazou, Achilles, JES, 

Crejaksie… Deze organisaties kunnen net zoals VDS attesten voor het jeugdwerk leveren (zie later). 

Hoewel het attest eenvormig is en jongeren die deze cursussen volgen vaak op het speelplein 

belanden, richten deze organisaties zich – in tegenstelling tot VDS – niet exclusief op speelpleinen 

maar ook op vakantiekampen in binnen- en buitenland en op beeldende vorming. 
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2. Animator op het speelplein 
 

Wanneer we de animatorenploeg onder de loep nemen kunnen we dat doen met twee verschillende 

brillen (Heyrbaut & Steuperaert, 2004; Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2006). Enerzijds kunnen we 

de animatoren bekijken als goedkope, vervangbare werkkrachten en anderzijds als volwaardige 

participanten. Laat ons even deze twee perspectieven naast elkaar zetten. 

 

2.1 Animatoren als goedkope, vervangbare werkkrachten 

Men kan kiezen om jongeren in te schakelen als goedkope en vervangbare werkkrachten. Men 

betaalt hen een vergoeding en men stelt een duidelijke taakomschrijving op. De vergoeding zal 

ervoor zorgen dat jongeren zich engageren. Verwacht echter niet dat hun engagement zo ver reikt 

dat ze na de uren ook nog vrijwillig meewerken, voorbereiden en opruimen. Je creëert een ‘loon-

naar-werkmentaliteit’ waar de animatoren hun taak als een job gaan ervaren. Ze ‘staan’ niet op  het 

speelplein, ze ‘werken’ er. Dit blijkt geen goede basis (Beeckmans, 2007). 

Deze benadering zorgt op lange termijn voor een wij-tegen-zijcultuur. ‘Wij’ zijn de animatoren en ‘zij’ 

zijn de verantwoordelijken. ‘Wij’ komen om ons te amuseren, ‘zij’ moeten ons maar zeggen wat we 

moeten doen. Uiteindelijk geeft deze cultuur animatoren het gevoel dat ze ‘vervangbaar’ zijn. Zoals 

de speelpleinwerking hen vond, vinden ze elk jaar nieuwe jongeren die de job willen doen. Er is 

weinig binding met het speelplein en jongeren voelen de behoefte niet om echt te participeren. 

Veelal haken ze bij gebrek aan betrokkenheid af na één (of twee) vakanties. De verantwoordelijken 

voelen geen betrokkenheid en verwachten het ook niet meer (Heyrbaut & Steuperaert, 2004). 

 

2.2 Animatoren als volwaardige participanten 

Deze keuze impliceert dat de animatoren een volwaardige plaats krijgen binnen de organisatie. Men 

bouwt een speelpleinwerking op rond de animatorenploeg. Daarbinnen ziet men de animatoren als 

deskundigen om de speelpleinwerking mee vorm te geven. Men mag ook verwachtingen spiegelen 

aan de hoeveelheid energie die in de ploeg wordt gestopt. Hoe meer het speelplein investeert in 

haar ploeg, hoe groter de return (Beeckmans, 2007).  

Op lange termijn werk je op deze manier aan een ‘wij-cultuur’ (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 

2006). Je creëert omstandigheden waar animatoren zich goed thuis en op hun gemak gaan voelen. Ze 

komen graag naar het speelplein en willen er tijd en energie in investeren. Ze denken actief na over 

hoe de werking kan verbeterd worden en krijgen daar ook de ruimte voor. Ze worden naar waarde 

geschat en voelen zich geapprecieerd. Eenmaal deze ‘wij-cultuur’ is geïnstalleerd, versterkt die 

zichzelf.  

Een goede begeleiding leunt aan bij de visie van animatoren als volwaardige participanten 

(Beeckmans, 2007). We kunnen vermoeden dat we om animatoren een volwaardige plaats te geven 

binnen de organisatie, we moeten beginnen met een goede begeleiding van beginnende animatoren. 

Hierover kunnen we in de literatuur geen referenties terugvinden. We zullen in dit onderzoek 

trachten na te gaan of een goede begeleiding een opstap is naar de animatoren als volwaardige 

participanten binnen de werking. 
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3. Vorming in het jeugdwerk 
 

Er is in het jeugdwerk een heel uitgebreide waaier aan vorming. Deze laat zich waarschijnlijk 

verklaren doordat er veel (jeugdwerk)organisaties vorming en kadervorming aanbieden en dit zowel 

op lokaal, regionaal, provinciaal als Vlaams niveau. Anderzijds zijn er vormingen voor een zeer breed 

doelpubliek (van beginnende animatoren, over ervaren begeleiders, instructoren, tot 

intermediairen…) (Steunpunt Jeugd & Platform Kadervorming, 2006). 

De sterkte van het aanbod zit in een gezamenlijke basis. Vooreerst is er het aanbod dat kinderen en 

jongeren centraal plaatst. Er is aandacht voor engagement, betrokkenheid, openheid… binnen de 

visie op het ‘samen leven van mensen’. Er is de keuze voor het leren en leven in groep in combinatie 

met aandacht voor de ontplooiing en de ontwikkeling van het individu. Een positief klimaat die een 

gelijkwaardige behandeling en aandacht voor de mogelijkheden van de jongeren nastreeft. De 

vormingen zijn laagdrempelig, open en er is ruimte voor inspraak. Er gaat een grote gedrevenheid 

van de vele vrijwilligers die meewerken aan de vormingen uit. En tenslotte is er nog het speelse, 

dynamische en creatieve karakter van het aanbod (Steunpunt Jeugd & Platform Kadervorming, 

2006). 

 

3.1 Kadervorming 

Kadervorming richt zich specifiek tot de kaders (de begeleiding) van het jeugdwerk (Steunpunt Jeugd, 

Jeugdwerk en Jeugdbeleid vzw, 2007). Kadervorming is de ‘samenhangende opleiding en begeleiding’ 

van het ‘kader’ van het jeugdwerk. Het gaat dus om de vorming voor jongeren die ‘leidinggevende 

verantwoordelijkheid’ (willen) opnemen in het jeugdwerk en die erop gericht zijn om hun ‘taken’ 

beter te vervullen. Op die manier wil de kadervorming de kwaliteit van het jeugdwerk versterken 

(Steunpunt Jeugd & Platform Kadervorming, 2006). Met het in voegen treden van het decreet op 

Vlaams Jeugdbeleid van 2003 zijn er nog maar vier kadervormingen die officieel de term ‘erkend’ 

krijgen van de afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap: een cursus animator, hoofdanimator, 

instructeur en hoofdinstructeur (dit is nog de enige kadervorming met een erkenningsnummer) 

(Steunpunt Jeugd, Jeugdwerk en Jeugdbeleid vzw, 2007). 

Jongeren komen oprecht leergierig naar een cursus. Ze willen boeiende activiteiten maken, kunnen 

omgaan met moeilijk gedrag, hun bagage vergroten, ervaringen uitwisselen… De deelnemers willen 

er echt iets aan hebben. De cursusploeg zoekt naar inhouden waar de deelnemers van wakker liggen, 

zowel voor als tijdens de cursus. Een goede kadervorming is praktisch heel bruikbaar en speelt in op 

de concrete leergierigheid van de deelnemers. Aan de andere kant merken we wel dat de 

deelnemers soms heel vage en open verwachtingen hebben. Ze laten het allemaal wat op zich 

afkomen. De uitdaging bestaat erin om daaronder te graven en te ontdekken waar ze nieuwsgierig 

naar zijn (De Visscher, 2003).  

Kadervorming in het jeugdwerk is actief en ervaringsgericht. Hoewel dit een zeer ruim begrip is, komt 

het er vaak op neer dat de deelnemers zelf de inhoud aan de lijve mogen ondervinden: vaardigheden 

uitproberen, experimenteren, hun eigen ervaringen inbrengen… Saaie materie wordt op een speelse 

manier aangepakt. Deze actieve aanpak brengt een stevige dynamiek op gang en de inhoud wordt 

levensecht (De Visscher, 2003). 
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Jongeren beleven een cursus als een echt groepsgebeuren. Veel van de aandacht en de energie van 

de deelnemers gaat naar de groep. Samen een opdracht tot een goed einde brengen, in discussie 

treden, vrienden maken, kiezen uit diverse keuzesessies… Op kadervormingen kunnen deelnemers 

hun ervaringen en belevenissen uitwisselen met jeugdwerkers uit andere gemeenten (Steunpunt 

Jeugd, Jeugdwerk en Jeugdbeleid vzw, 2007). Je kan de beleving van jongeren niet losweken uit die 

groepsbeleving. Maar ook als de groepsvorming tegenvalt, heeft dit z’n impact op de cursus. De 

deelnemers komen minder uit hun schulp, trekken zich terug in ‘kliekjes’, iemand valt uit de boot… 

Sommige cursisten zijn dan meer bezig met ‘coping’ (emotioneel het hoofd boven water houden) dan 

dat ze eigenlijk tot leren komen. Vandaar dat in kadervorming heel wat energie geïnvesteerd wordt 

in die groepsprocessen. Ze vormen de voedingsbron van waaruit jongeren hun ‘grenzen’ kunnen 

weerleggen (De Visscher, 2003). 

Op een cursus worden de jongeren begeleid en onderricht door ervaren instructoren (Steunpunt 

Jeugd, Jeugdwerk en Jeugdbeleid vzw, 2007). Deze instructoren geven een stevige impuls aan de 

deelnemers. Vaak zijn instructoren zelf jonge enthousiaste begeleiders met een stevige ervaring en 

een prikkelende stijl. Instructoren kunnen echt ‘indruk’ maken op de deelnemers en hen op die 

manier stimuleren om hun kijk aan te scherpen en hun overtuigingen te versterken. Instructoren 

worden met argusogen gevolgd. Het is een permanent aandachtspunt dat de cursusgevers niet een 

soort ‘Übermenschen’ worden maar zich ook als gewone mensen kunnen presenteren (De Visscher, 

2003). 

De kadervorming in het jeugdwerk is een krachtig instrument. Ze bewijst bijna ieder weekend en 

iedere vakantie dat je jongeren echt kan stimuleren om op een betere manier met kinderen en 

jongeren om te gaan. De inhouden, de aanpak, het groepsproces en de instructoren hebben een 

stevige impact op de jongeren. De praktijksituaties waar deze jongeren terechtkomen, staan soms 

echter veraf van de ideeën die de instructoren de jongeren bijbrengen. Kadervorming blijft 

broodnodig. De Visscher (2003) vraag zich af of er misschien meer moet gewerkt worden aan een 

betere communicatie tussen de cursussen en de concrete praktijk. Hij stelt voor de kwaliteit van het 

jeugdwerk te verbeteren via concrete acties ‘ter plaatse’. 

 

3.2 Vorming 

Naast kadervorming is er in het jeugdwerk ook een brede waaier vorming voor jongeren, die zich 

noch strikt genomen richt op het ‘kader’ van het jeugdwerk noch op de specifieke jeugdwerk’taken’ 

die daarbij komen kijken. Deze vorming richt zich meer tot het individu en zijn persoonsontwikkeling 

(Steunpunt Jeugd & Platform Kadervorming, 2006). Aangezien dit onderzoek zich voornamelijk 

toespitst op kadervorming gaan we hier niet verder op in. 

 

3.3 Attesten in het jeugdwerk 

Sinds 1995 (aangepast op 01 april 2000) bestaat een regeling met ‘criteria voor het toekennen van 

attesten aan jeugdwerkers’ (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, 

2000). In deze regeling worden de voorwaarden bepaald op basis waarvan attesten van animator, 

hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk worden uitgereikt. Deze 

voorwaarden hebben onder andere betrekking op het aantal vormingsuren, de duur, de inhoud, de 



Deel I: Literatuurstudie 
 

21 
 

bevoegde leiding en het aantal deelnemers. De cursist moet een cursus volgen, een stage van 

minstens 60 uur lopen en een positieve evaluatie krijgen. 

Kadervorming die leidt naar een attest kan momenteel alleen worden georganiseerd door landelijk 

erkende jeugdorganisaties. De afdeling Jeugd en Sport van het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap levert de attesten en voert controle uit. 

Een kadervorming in het jeugdwerk is steeds een samenhangend geheel tussen vorming en 

praktijkstage en heeft tot doel begeleiders te vorming in het begeleiden en animatoren van kinderen 

en jongeren in het jeugdwerk. Er wordt in dit vormingsproces gewerkt aan inzichten, houdingen en 

vaardigheden. Er kunnen vier verschillende attesten worden behaald: animator in het jeugdwerk, 

hoofdanimator in het jeugdwerk, instructeur in het jeugdwerk, hoofdinstructeur in het jeugdwerk 

(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd en Sport, 2000). 

4. Begeleiding op cursus 

 

Een basiscursus animator in het jeugdwerk bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, steunpunt Vlaams-

Brabant, omvat steeds 45 cursisten die begeleid worden door zeven à acht instructoren. Dit 

instructorenteam is steeds heterogeen samengesteld qua geslacht en ervaring. Een twee tot drietal 

ervaren instructoren, een twee tot drietal tweede- en derdejaars instructoren, gecombineerd met 

één à twee eerstejaars instructoren. 

De begeleiding op cursus omvat een viertal fasen, elk met hun eigen karakteristieken en bijhorende 

rol van de begeleider (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2007) (cfr. bijlage I). We willen even stilstaan 

bij deze verschillende fases omdat de cursus op vlak van groepsvorming opgebouwd is rond deze vier 

fases. De instructoren houden hier sterk aan vast. Later in het onderzoek zullen we kijken of de 

beginnende animatoren in hun beleving van de begeleiding deze fases en bijhorende handelingen en 

houdingen kunnen onderscheiden. 

De inclusiefase 

In deze fase gaan de deelnemers voornamelijk nagaan wie er in de groep zit en hoe je jezelf moet 

gedragen. Op basis van uiterlijke overeenkomst of omdat ze al elkaar al kennen zoeken ze 

toenadering. De deelnemers gaan elkaar beter leren kennen door samen te werken, te praten tijdens 

de pauzemomenten en het beleven van het eerste barmoment ‘s avonds en de eerste nacht. 

Als begeleider komt het er voornamelijk op aan om de deelnemers voldoende veiligheid te bieden en 

hen vertrouwd te maken met de nieuwe situatie. Dit betekent: de kennismaking bevorderen, de 

locatie leren kennen, duidelijke verwachtingen scheppen, sfeer maken, dynamiek maken… 

De valkuilen in deze fase bestaan voornamelijk uit het links laten liggen van mensen enkel op basis 

van uiterlijke kenmerken en het manifestatiegedrag van sommige ‘haantjes-de-voorste’. 
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De controlefase 

Vanaf dag twee komt de groep geleidelijk in de controlefase. In deze fase krijgt de groep vorm. De 

deelnemers nemen een bepaalde plaats in de groep. De instructoren die de formele leiders zijn 

worden aangevuld met informele leiders. Deze kunnen zich zowel positief als negatief opstellen 

tegenover de cursus. Andere deelnemers maken zichzelf onzichtbaar of worden zelfs een stuk aan de 

kant geschoven. Soms zijn de deelnemers niet meer zo lief voor elkaar en ontstaan er spanningen. In 

deze fase wordt dus uitgemaakt hoe de ‘groep’ zich verder zal gedragen: als één groep, in 

verschillende kliekjes, met een paar ‘randgevallen’… 

Als begeleider moet ervoor gezorgd worden dat de groep blijft functioneren. Vooral 

samenwerkingsopdrachten en sfeermakers zijn belangrijk in deze fase voor het vormen van de groep. 

Wanneer de spanningen uit de hand lopen kan een evaluatie of persoonlijke feedback soelaas 

bieden. 

Valkuilen in deze fase zijn wederom het laten links liggen van bepaalde deelnemers, het ontstaan van 

kliekjes, het profileren van negatieve informele leiders(groepen), conflicten en spanningen tussen de 

deelnemers en een geforceerd en opgeklopt sfeertje. 

De affectiefase 

Vanaf het midden van de vierde dag ontstaan, wanneer het goed gaat in de hele groep (of in kleine 

groepjes) een ‘wij-gevoel’. Er ontstaat een sterke samenhang en de groepsleden worden een stukje 

‘intiemer’ met elkaar. Er ontstaat een vrolijk sfeertje met vriendschappen en zelfs verliefdheden. 

Soms dreigt dit de ‘taak’ van de groep in de war te sturen. De deelnemers willen vooral gezellig 

samen zijn en dreigen niet meer wakker te liggen van de vorming. 

De belangrijkste taak voor de begeleider is deze fase met ‘gezond verstand’ te lijf te gaan en te 

vermijden dat (groeps)gevoelens extreme vormen aannemen. De persoonlijke ontboezemingen en 

zeer close groepen worden best afgeremd. De begeleider moet trachten de groep terug ‘aan het 

werk’ te zetten. 

De valkuilen in deze fase bestaan uit het té gezellig worden onder de deelnemers en het uit de boot 

vallen van sommige individuen.  

De afscheidsfase 

De laatste dag van de cursus bevinden de cursisten zich in de afscheidsfase. Ze beseffen dat de 

cursus tot een einde komt en nemen de tijd om afscheid te nemen van elkaar, nog iets af te spreken, 

adressen uit te wisselen. Een week intensief samen zijn en samen spelen laat hen niet koud en is een 

ingrijpende belevenis (De Visscher, 2003). De deelnemers willen dit in schoonheid afronden, met hun 

‘vrienden’. 

Als begeleider moet er voldoende tijd gegund worden, zowel aan zichzelf als aan de cursisten om dit 

proces te doorlopen. Er kan een klein afscheidsmomentje georganiseerd worden. Alle praktische 

beslommeringen zijn dan best al achter de rug. 

De valkuil in deze fase is dat de sfeer wordt opgeklopt en men alles mooier (of juist slechter) 

voordoet dan het is. Een realistische kijk op de feiten lijkt hier aangewezen. 
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De methodieken, groepsopdrachten, activiteiten die in de cursus worden gebruikt zijn doelbewust, 

aan de hand van deze fases ingepland (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2010).  

5. Organisationele socialisatie 
 

Alvorens we stilstaan bij de stagebegeleiding op het speelplein, is het nuttig eens te kijken naar de 

socialisatie van nieuwkomers binnen een organisatie. De beginnende animatoren zijn stuk voor stuk 

nieuwe vrijwilligers die hun eerste stappen zetten binnen een organisatie, de speelpleinwerking. Zij 

willen opgenomen worden in de huidige animatorenploeg (socialisatie). Hoe komt deze socialisatie 

van nieuwkomers tot stand? Welke effecten brengt zo’n socialisatie met zich mee? Hoe ziet het 

proces eruit dat achter de socialisatie schuilgaat? In onderstaand deel trachten we een antwoord te 

formuleren op deze vragen. 

Een nieuwe job, en zo dus ook het engagement op een speelpleinwerking, komt met uitdagingen.  

Men moet de rollen ontdekken en de heersende relaties ondervinden en in zich opnemen. Daarnaast 

moet men de cultuur van een organisatie leren appreciëren (Louis, 1980). Nelson en Quick (1991) 

beschrijven dezelfde uitdagingen maar voegen er nog het onder de knie krijgen van de verschillende 

taken aan toe. Wanneer men het in de literatuur over deze uitdagingen heeft, spreekt men over de 

“organisationele socialisatie” (Haski-Leventhal & Bargal, 2008; Louis, 1980; Nelson & Quick, 1991).  

De organisationele socialisatie is een proces waarbij een individu de benodigde sociale kennis en 

vaardigheden - of concreter de waarden, kennis, normen en het verwacht gedrag - verwerft die nodig 

zijn voor het innemen van een rol en het functioneren binnen een organisatie (Haski-Leventhal & 

Bargal, 2008; Louis, 1980).  

Het is een essentieel proces, zowel voor de organisatie als voor de nieuwkomer, aangezien het de 

voortzetting garandeert van de waarden, cultuur en normen van de organisatie. Het helpt de 

nieuwkomer omgaan met de nieuwe taken en verhoogt de toewijding tot de organisatie. Ook al is 

het vrijwilligerswerk niet de hoofd-job voor de meeste mensen, toch kunnen ze een hoge 

betrokkenheid ontwikkelen voor de organisatie waarbij ze vrijwilligerswerk verrichten. Meyer e.a. (in 

Haski-Leventhal en Bargal, 2008) suggereren dat er drie verschillende soorten van organisationele 

betrokkenheid bestaan, die tegelijkertijd ook niveaus zijn. Een eerste is de ‘affectieve betrokkenheid’ 

die resulteert in een emotionele verbondenheid met de organisatie. Een tweede niveau is de 

‘continue betrokkenheid’ die zich laat kenmerken door de voortzetting van het vrijwilligerswerk 

omdat een eventueel vertrek een te grote kostprijs inhoudt. Deze kostprijs kan gaan van kleine 

dingen zoals het missen van de traktaties op vergaderingen, het gratis kunnen gebruik maken of 

ontlenen van materiaal van de organisatie tot een emotionele kostprijs die gepaard gaat met het 

verlies van vrienden door verminderd contact, het verlies van de band met de organisatie, het verlies 

van het contact met de doelgroep van de organisatie… Vertaald naar het speelpleinwerk kan dit gaan 

over het minder (of niet meer) zien van collega-animatoren, het afscheid nemen van de kinderen, 

geen verkleedkledij meer kunnen ontlenen, niet meer meekunnen op vormingsweekend, geen 

toegang meer hebben tot de animatorenwebsite…  Een derde niveau is de ‘normatieve 

betrokkenheid’ die voorkomt wanneer men gevoelens van verplichting krijgt. 
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Organisationele socialisatie en training verhogen de beheersing van de taakspecifieke vaardigheden, 

de roloriëntatie, de verbondenheid met de collega’s en het begrip van de organisatie (Haski-

Leventhal & Bargal, 2008).  

Het begeleiden en faciliteren van deze organisationele socialisatie kan dus leiden tot efficiënter 

presteren, welbehagen en een beter begrip van de organisatie.  Redenen genoeg om dit proces in het 

kader van dit onderzoek van naderbij te bekijken. 

 

5.1 Het proces van de organisationele socialisatie 

Voor dit onderzoek werd een socialisatiemodel uit de literatuur genomen als basismodel. Het gaat 

over het Volunteering Stages and Transitions Model (VSTM) (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). Dit 

model is interessant voor dit onderzoek omdat het op een mooie manier de verschillende fases en 

overgangen weergeeft die een vrijwilliger doormaakt tijdens zijn socialisatieproces. 

 

Figuur 1 - Het VSTM model (Haski-Leventhal & Bargal, 2008, p. 74) 

De socialisatie van een vrijwilliger begint wanneer deze zich kandidaat stelt voor het vrijwilligerswerk 

bij een bepaalde organisatie. Deze  persoon wordt dan betrokken bij de organisatie via de entrance-



Deel I: Literatuurstudie 
 

25 
 

overgang. Tenzij een vrijwilliger vroegtijdig de organisatie verlaat (‘ejection’) kan hij/zij een 

emotioneel betrokken vrijwilliger worden via de accomodation-overgang door het beleven van een 

betekenisvolle ervaring. Na een tijdje voltrekt zich de ‘affiliation’ wat wil zeggen dat men, doordat 

bijvoorbeeld anderen de organisatie verlaten, bekeken wordt als ervaren vrijwilliger. De 

establishedvolunteeringfase is dan begonnen. Vrijwilligers die binnen deze fase geen uitdagingen 

meer vinden, die kunnen leiden tot wat men ‘renewal’ noemt. Ze kunnen een burnout ervaren, 

minder betrokken raken en zo uiteindelijk de organisatie verlaten.  

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de overgangen tussen de verschillende fases niet 

noodzakelijk door het voorbijgaan van de tijd worden geïnitialiseerd, maar eerder door concrete 

ervaringen en processen die vrijwilligers meemaken en hen naar een volgende fase leiden. 

 

5.1.1 Fase 1 - De nominatie fase 

Deze fase begint reeds wanneer de vrijwilliger zijn aanvraag indient om vrijwilligerswerk te doen bij 

de organisatie. Dit kunnen we naar de context van het speelpleinwerk vertalen door te stellen dat 

deze fase begint wanneer een jongere zichzelf kandidaat stelt om als animator op de 

speelpleinwerking aan de slag te gaan.  

Terwijl de vrijwilligers nog steeds ‘buitenstaanders’ zijn, anticiperen ze in gedachten al op de 

organisatie waar ze binnenkort deel van zullen uitmaken. Tijdens deze periode ontwikkelen ze 

verwachtingen over hun leven in de organisatie en hun taken. Het is op dit moment dat 

onrealistische verwachtingen vorm krijgen (Louis, 1980). Onderzoek van Haski-Leventhal en Bargal 

(2008) wijst uit dat in deze fase de vrijwilligers niet goed voorbereid zijn en dat ze angsten en 

onrealistische verwachtingen hebben. 

Wanneer ze tot het speelplein toegelaten worden maken ze de ‘entrance’ overgang en belanden ze 

in de fase van de ‘new volunteer’. 

 

5.1.2 Fase 2 – De nieuwe vrijwilliger 

Dit is zonder twijfel een belangrijke fase op het vlak van begeleiding. Louis (1980) stelt het als volgt: 

“It is assumed that newcomer are rational beings who enter unfamiliar organizational 

settings with preformed conscious expectations about their new jobs and organizations, 

which, if met, lead to satisfaction and, if unmet, lead to voluntary turnover.” (Louis, 1980, p. 

229) 

Het komt er in deze fase op aan om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de nieuwe 

vrijwilliger opdat er geen ‘ejection’, of in de woorden van Louis (1980) ‘turnover’, zou plaatsvinden. 

Wanneer de nieuwe vrijwilligers aankomen (bijvoorbeeld op het speelplein) zijn ze veelal bezig met 

hun fantasieën, dromen en angsten (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). De ervaringen die de 

vrijwilligers in deze periode opdoen zijn cruciaal in het vormgeven van hun langetermijntraject 

binnen de organisatie. Hun verwachtingen worden getest tegenover de realiteit. Wanneer er 

verschillen optreden kunnen deze bijdragen tot een ware realiteitsschok (Louis, 1980) (zie ook verder 

vanaf p.30, de praktijkschok). 
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Onderzoek heeft uitgewezen dat ervaren vrijwilligers vaak een jargon of inside jokes gebruiken die 

refereren naar, voor de nieuwkomers, onbekende namen, voorwerpen of locaties. Daarnaast krijgen 

de nieuwe vrijwilligers een introductie die te kort of niet informatief is. Op deze manier blijven de 

nieuwe vrijwilligers hun rol als marginale leden van de groep houden (Haski-Leventhal & Bargal, 

2008).  

De vraag die nu opgeworpen wordt is hoe men hieraan kan tegemoet komen zodat het risico, dat 

nieuwe vrijwilligers voor een ‘ejection’ kiezen, wordt geminimaliseerd. Laat ons daarom eerst even 

stilstaan bij de oorzaak van ‘ejection’. 

Een eerste reden voor vrijwilligers om te kiezen voor een ‘ejection’ is de confrontatie met hun 

onrealistische verwachtingen. Een tweede reden is de vaststelling dat de organisatie niet tegemoet 

komt aan hun verwachtingen.  

“Newcomers will experience some unmet expectations and, more generally, surprise in 

entering unfamiliar organizational settings.” (Louis, 1980, p. 247) 

Het gaat niet zozeer om wat de vrijwilligers op voorhand verwachten, maar wel in hoeverre de 

organisatie eraan tegemoet komt, besluit Louis (1980).  

“Strategies based on the present framework would aim to intervene in the newcomer’s cycle 

as sense is made of surprise, rather than merely attempting to prevent one form of surprise, 

the unmet conscious pre-entry job expectation.” (Louis, 1980, p. 247) 

De reactieve socialisatie faciliteert het aanpassen effectiever dan een proactieve socialisatie. Het 

haalt weinig uit om te trachten vrijwilligers te verhinderen met foute verwachtingen naar het 

speelplein te komen. Het is krachtiger om hun foute verwachtingen de eerste momenten en dagen te 

weerleggen (Louis, 1980).  

In vergelijking met de situatie van de ervaren vrijwilligers hebben nieuwkomers waarschijnlijk nog 

geen relaties met elkaar ontwikkeld waarin ze hun percepties en interpretaties kunnen aftoetsen. 

Aangezien het aftoetsen ten opzichte van de realiteit als een belangrijke input wordt gezien voor het 

betekenis geven van de ervaringen, lijkt het bijzonder belangrijk voor nieuwkomers om een ervaren 

vrijwilliger te hebben die als klankbord kan dienen en hem/haar kan leiden naar belangrijke 

achtergrondinformatie om verrassingen en ervaringen correct te begrijpen.  Wanneer een ervaren 

vrijwilliger de primaire hulpbron is voor het informele socialiseren, zal dit proces vlotter verlopen, 

eerder dan dat de nieuwe vrijwilliger hiervoor een peer uitkiest (Louis, 1980). Het voorzien van een 

buddy (informeel) of een mentor (formeel) voor de nieuwe vrijwilligers lijkt een faciliterende stap in 

het proces. 

Dit idee wordt nog verder uitgewerkt door House (1981) die eveneens stelt dat nieuwkomers zich 

trachten aan te passen en daarbij sociale steun en hulp zoeken bij anderen. Hij onderscheidt vier 

vormen van sociale ondersteuning die dat proces kunnen faciliteren. Een eerste vorm is de 

‘emotionele’ ondersteuning. Deze staat voor het zorgen voor het emotionele welbehagen van de 

nieuwe vrijwilliger. Een tweede vorm is de ‘bekrachtiging’. Dit verwijst naar de nood aan bevestiging 

en evaluatieve feedback. Een derde vorm is de ‘informatie’. Het aanreiken van suggesties en 

leidraden valt hieronder. En ten slotte is er nog de ‘instrumentele’ vorm die wijst op het aanpassen 

van de context of omgeving opdat de nieuwkomer zich makkelijker kan inwerken (House, 1981).  
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Een goede begeleiding begint met een informatieve kennismaking waarbij de begeleider de 

verwachtingen van de nieuwe vrijwilligers bespreekt en, in de mate van het mogelijke, daarover 

onderhandelt. Het is een goede strategie om al van bij de kennismaking, in het geval van een stage, 

als stagebegeleider het concrete verloop van de stage uiteen te zetten en de stagiair mee te delen 

wat de evaluatiecriteria en evaluatiemethoden zijn die de organisatie hanteert (De Waele, De Luca, & 

De Visscher, 2004). Een andere grote hulp in deze fase is het voorzien van waarderingsprocessen. De 

ervaren vrijwilligers (bijvoorbeeld hoofdanimatoren) voorzien best op bepaalde tijdstippen formele 

en informele feedback over de prestaties van nieuwe vrijwilligers (bijvoorbeeld stagiairs). Dit 

vermindert de nieuwe vrijwilligers hun stress veroorzakende onzekerheid van het “niet weten hoe je 

het aan het doen bent” en vervangt mogelijke onjuiste zelfbeelden met gegevens van ervaren 

vrijwilligers (Louis, 1980). 

De nieuwe vrijwilligers streven ernaar om volwaardig deel uit te maken van de organisatie en de 

groep. Ze zijn hierin echter beperkt door de kennis en vaardigheden die ze op dat moment 

verworven hebben. De nieuwe vrijwilligers moeten wat tijd krijgen om ‘op snelheid’ te komen. Dit 

betekent dat ze de basis van de job moeten leren beheersen zodat ze een minimaal prestatieniveau 

halen. Dit proces noemt men de ‘accommodation’ en leidt tot de volgende fase (Haski-Leventhal & 

Bargal, 2008). 

 

5.1.3 Fase 3 – Emotional involvement 

In deze fase is de stage reeds afgerond en is de vrijwilliger ervaren genoeg om zijn taak op een 

behoorlijke en succesvolle manier uit te voeren. De vrijwilliger is nog enthousiast als nieuwkomer. De 

emotioneel betrokken vrijwilligers willen geen enkele activiteit missen en zijn zeer betrokken bij de 

organisatie. Ze zien de groep als samenhangend en positief en beschouwen zichzelf als een belangrijk 

radertje in het grotere geheel (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). 

Wanneer meer ervaren vrijwilligers stoppen worden de emotioneel betrokken vrijwilligers vanzelf  

bekeken door de nieuwe lichting(en) als ervaren vrijwilliger. Het steeds beter verwerven van de 

vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van het takenpakket legitimeren de overstap naar 

de volgende fase (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). 

 

5.1.4 Fase 4 – Established volunteering 

Na het opbouwen van ervaring wordt de vrijwilliger een ervaren vrijwilliger die alle vaardigheden 

onder de knie heeft en efficiënt zijn/haar taak kan uitvoeren (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). Ze zijn 

insider geworden, zijn volledig geïntegreerd in de informele netwerken, krijgen vragen om advies en 

worden gevraagd om de speelpleinwerking te vertegenwoordigen (Louis, 1980). Het gevaar in deze 

fase is dat de vrijwilligers misschien uitgeblust raken en dreigen in een burnout te vervallen (Haski-

Leventhal & Bargal, 2008). 

Om burnout tegen te gaan is het belangrijk dat de organisatie zorgt voor uitdagingen voor deze 

mensen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe rol. Een ervaren animator kan de stap 

zetten naar hoofdanimator of speelpleinverantwoordelijke. Een andere manier om uitdagingen te 

vinden is zelfreflectie. Wanneer ervaren animatoren nadenken over hun traject van nieuwkomer tot 

ancien, hun persoonlijke groei en de door hen bereikte doelen, beseffen ze misschien dat ze nodig 
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zijn voor de organisatie. Uit dit besef kunnen ze dan nieuwe energie en motivatie putten. Een derde 

manier is het inlassen van een pauze. Wanneer vrijwilligers even de organisatie vanaf de zijlijn volgen 

is het mogelijk dat ze na een tijdje er met vernieuwde energie en uitdagingen terug instappen (Haski-

Leventhal & Bargal, 2008). 

Wanneer de ervaren vrijwilliger er niet in slaagt zichzelf te motiveren om zijn taak nog verder uit te 

oefenen komt hij in wat door Haski-Leventhal en Bargal (2008) beschreven wordt als de ‘exiting 

transition’. Het is de overgang naar de laatste fase. 

 

5.1.5 Fase 5 – The retirement 

In deze fase scheidt de ervaren vrijwilliger zichzelf emotioneel en psychisch van de organisatie, de 

andere vrijwilligers en de doelgroep. Desondanks dat ervaren vrijwilligers hier misschien via een 

burnout terecht komen is het toch een moeilijke en emotionele stap (Haski-Leventhal & Bargal, 

2008). 

6. Stagebegeleiding binnen de speelpleinwerking 
 

Nu we een beter zicht hebben op het socialisatieproces van nieuwe vrijwilligers kunnen we de 

praktijk van het speelpleinwerk, en dan vooral de stagebegeleiding, van wat dichterbij bekijken.  

De stagebegeleiding gebeurt niet op een eilandje. Het gebeurt door alle animatoren bewust of 

onbewust. Nieuwe animatoren kijken hun ogen uit, ze zien hoe andere, ervaren animatoren – zich al 

dan niet – verkleden, hoe ze een conflict aanpakken, een spel uitleggen, enz. Die concrete 

voorbeelden maken dikwijls indruk. Werken aan een goede stagebegeleiding is dus ook werken aan 

de totale kwaliteit van de animatorenploeg (De Waele, De Luca, & De Visscher, 2004). Daarbij speelt 

de cultuur van een speelplein een belangrijke rol. Aangezien deze cultuur van speelplein tot 

speelplein verschilt (Louis, 1980), is het onmogelijk om een ‘op maat’ stagebegeleiding uit te 

schrijven. Er zijn evenwel voor het speelpleinwerk een paar universele en praktische tips (De Waele, 

De Luca, & De Visscher, 2004). Deze worden hieronder uiteengezet op drie verschillende niveaus: de 

keuze van een stagebeleider, het verloop van de stage en de begeleidershouding van de 

stagebegeleider. 

 

6.1 Keuze van een stagebegeleider 

Volgens VDS is de taak van stagebegeleiding weggelegd voor een hoofdanimator of 

speelpleinverantwoordelijke.  De Luca, De Waele en De Visscher (2004) adviseren om voornamelijk 

iemand te nemen die aan bepaalde eisen voldoet. De beste keuze is iemand die tijd heeft om de 

stage te begeleiden. Je kiest best iemand die de juiste afstand kan bewaren (Toye, 2003). Een beste 

vriendin ‘evalueren’ is om problemen vragen. Wie anderzijds mijlenver af staat van de nieuwe 

animator zal ook moeilijk een vlotte babbel kunnen hebben. Een derde criterium is dat er bij 

voorkeur geopteerd wordt voor iemand die de stagiair aan het werk kan zien of die er mee 

samenwerkt. Als stagebegeleid(st)er kan je in zo een gevallen ook weinig concrete feedback en 

ondersteuning geven. 
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6.2 Verloop van de ‘ideale’ stage 

Een ideale stage binnen het speelpleinwerk bestaat voor VDS uit drie grote delen. Vooreerst is er de 

kennismaking en de praktische afspraken in het begin van de stage. Hier worden best ook de 

verwachtingen en concrete evaluatiemethoden besproken. Dan volgt de tussentijdse feedback die 

best kort op de bal wordt gespeeld en die zowel positieve als minder positieve punten bevat. Deze 

feedback wordt het best door beide partijen (zowel stagebegeleider als stagiair) voorbereid en wordt 

afgesloten met een aantal constructieve werkpunten en afspraken voor de volgende periode. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over wat de stagiair moet doen en hoe het speelplein hem/haar daarbij zal 

ondersteunen. Deze tussentijdse feedback is een scharniermoment. Het creëert de ruimte voor de 

stagiair om meer zelfstandig aan de slag te gaan. De stage wordt dan afgesloten met een 

eindevaluatie. De boodschap hier mag geen verrassing meer zijn. Zowel het product als het proces 

worden overlopen. Belangrijk hierbij is de aandacht voor de evolutie van de stagiair. Dit werkt 

enerzijds positief en geeft de stagiair energie, anderzijds is het duidelijk wanneer de stagiair zijn 

eigen evolutie en werkpunten inziet. Deze feedback is de meest bruikbare en leerrijke. Dit is ook het 

ideale moment om de speelpleinwerking kritisch te bekijken. Zijn er voldoende kansen geboden om 

te leren/te groeien? Heeft de speelpleinwerking voldoende ondersteuning geboden? Zijn alle 

afspraken nagekomen? Ten slotte is het nuttig om de link te leggen met de rest van het speelplein. 

Voelt de stagiair zich goed in de huidige cultuur? Zijn er geen dingen geëist die de andere animatoren 

niet hoeven te doen (De Waele, De Luca, & De Visscher, 2004). 

 

6.3 Houding van de stagebegeleider 

Hoe begeleid je iemands stage op een goede manier? De Luca, De Visscher en De Waele (2004) 

zetten een paar tips, recht uit de praktijk, op een rij. 

Neem nieuwe mensen (en hun ‘problemen’) au sérieux. Wat voor een stagebegeleider een futiliteit 

lijkt, is vaak een écht probleem voor de stagiair. Het is belangrijk dat de stagiair voldoende kansen 

krijgt en dat de stagebegeleider het vertrouwen uitstraalt dat het wel zal lukken. Het is niet 

opportuun om alles uit de handen van de stagiair te nemen, aangezien de stagiair daar enkel maar 

(meer) onzeker van wordt en op deze manier hem/haar alle leermomenten worden ontnomen. 

Tracht steeds in dialoog te gaan, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. De stagiair wordt best 

aangemoedigd om zijn eigen inbreng te doen, laat hem/haar desnoods op voorhand het gesprek 

voorbereiden. Als stagebegeleider heb je best aandacht  voor het niet afsteken van te lange 

monologen (om de eventuele stiltes te vullen). De slagzin is dan ook: “creëer ruimte”. Dit niet alleen 

voor de inbreng van de stagiair maar ook voor de begeleiding. Bij aanvang van een stage is er een 

nauwere begeleiding nodig dan op het einde. Zorg ervoor dat stagiairs voldoende leerkansen krijgen 

voornamelijk ook om ‘te mislukken’. Het animator zijn, leer je nu eenmaal met vallen en opstaan. Dat 

is de slappe koord die tijdens de stagebegeleiding moet worden bewandeld. De stagebegeleider 

moet het evenwicht zoeken tussen enerzijds de ruimte geven aan de stagiair om te mislukken en 

anderzijds te zorgen voor voldoende uitdaging en vooruitgang in de stage.  Beperk jezelf als 

stagebegeleider niet alleen tot feedback maar biedt ondersteuning. Het is niet evident voor een 

stagiair om alles uit zichzelf te leren en oplossingen te zoeken voor zijn/haar werkpunten. Als 

stagebegeleider speel je een grote rol in het begeleiden van dit proces. De stagebegeleider stelt zich 
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best niet op als een alwetende begeleider. Hij/zij dwingt zichzelf dan in een situatie waar geen fouten 

meer mogen gemaakt worden. Een basis van gelijkwaardigheid is dan ook een constructievere keuze. 

Als ‘compagnons de route’ werken stagebegeleider en stagiair samen aan een stage.  De 

stagebegeleider moet ten alle tijden trachten de juiste afstand te bewaren. Een té familiaire omgang 

maakt een goede begeleiding moeilijk maar té veraf zorgt er voor dat wederzijdse communicatie 

bijzonder stroef verloopt. Er ontstaat alweer een slap koord. Tenslotte is het belangrijk voor de 

stagebegeleider om zelfkritisch te werk te gaan. Een goede stagebegeleiding is verre van gemakkelijk. 

Als een stagebegeleider zelf durft toegeven dat hij/zij niet de volle honderd procent tevreden is over 

de eigen begeleiding dan geeft de stagebegeleider het goede voorbeeld van ‘kritisch zijn tegenover 

jezelf’ (De Waele, De Luca, & De Visscher, 2004; Toye, 2003). 

7. Praktijkschok 
 

Binnen het jeugdwerk is er nog geen onderzoek gedaan naar het koudedouche-effect. Er zijn echter 

wel parallellen te vinden met de praktijkschok bij beginnende leerkrachten. Het lijkt opportuun voor 

dit onderzoek om de literatuur omtrent praktijkschok binnen de onderwijscontext van naderbij te 

bekijken. Eerst bekijken we wat het begrip ‘praktijkschok’ inhoudt. Nadien wordt het ontstaan van 

een praktijkschok uiteengezet en bekijken we het toekennen van een mentor als tegemoetkoming 

aan deze praktijkschok.  

 

7.1 Wat is ‘de praktijkschok’ 

Al te vaak blijken beginnende leerkrachten het beroep de rug toe te keren tijdens de eerste jaren van 

hun carrière (zie ook de ‘ejection’ (Haski-Leventhal & Bargal, 2008) binnen de organisationele 

socialisatie). Een mogelijke verklaring hiervoor is de praktijkschok (Chubbuck, Clift, Allard, & Quinlan, 

2001; Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002; Haski-Leventhal & Bargal, 2008) 

Praktijkschok, praxisshock, de theory-practice gap, reality-shock … het zijn allemaal synoniemen voor 

eenzelfde fenomeen. Een fenomeen dat in de context van beginnende leraren gedefinieerd wordt 

door Jonson (2002). Zij stelt dat het de overgang is, van het student zijn die leert over het les geven, 

naar het effectief leerkracht zijn. Deze definitie impliceert dat het een fase is waar elke beginnende 

leerkracht door moet. Er is bij wijze van spreken geen ontkomen aan. Door de verscheidenheid aan 

persoonlijkheden en contexten van beginnende leerkrachten is er vanzelfsprekend een verschil 

tussen de intensiteit en de manier waarop een praktijkschok beleefd wordt. Een belangrijke 

opmerking hierbij is dat de praktijkschok niet persoonsgebonden is. Het is een interactie tussen de 

persoon en de omgeving (Chubbuck, Clift, Allard, & Quinlan, 2001). 

Een andere definitie legt eerder het accent op de confrontatie van een ideaalbeeld met de praktijk. 

Chubbuck e.a. omschrijven het als volgt: “A collapse of ideals formed prior to teaching as one 

experiences everyday classroom life” (p 367). Tijdens hun basisopleiding tot leerkracht worden 

allerlei idealen gevormd bij de studenten. Dit kan ertoe leiden dat ze de werkelijkheid niet correct 

inschatten. Desondanks stages en simulatieoefeningen is het beeld van beginnende leerkrachten 

over het schoolleven niet altijd even accuraat. Wanneer zij dan met beide voeten in de praktijk 
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terecht komen, kan het besef dat hun visie op het leerkrachtenberoep niet volledig correct is in 

bepaalde mate als een schok overkomen (Chubbuck e.a., 2001). 

Studies tonen aan dat de praktijkschok het eerste jaar zeer stresserend en moeilijk maakt (Jonson, 

2006). Er wordt veelal niet geslaagd in het ontwikkelen van een doordachte expertise in het 

leerkracht zijn. De beginnende leerkrachten voelen zich overweldigd door de dagdagelijkse praktijk 

(Lindgren, 2005) en doorheen hun eerste jaar dreigen ze het geloof in hun eigen kunnen en het 

leerpotentieel van hun leerlingen te verliezen. 

 

Figuur 2 - De fases die de beginnende leerkracht het eerste jaar doormaakt (Dunne & Villani, 2007, p. 40) 

Bovenstaande figuur toont de fases die de meeste leerkrachten hun eerste werkjaar doormaken 

zoals ze beschreven zijn door Dunne en Villani (2007). De eerste fase is de anticipationfase die zich 

voordoet nog voor de leerkracht begonnen is. De beginnende leerkracht is in deze fase zeer 

idealistisch, opgewonden en nerveus. We merken hier de analogie met de nominatiefase op binnen 

het model van de organisationele socialisatie (Louis, 1980). Zodra het schooljaar begonnen is, 

belandt de leerkracht in de survivalfase. Deze fase wordt gekenmerkt door het feit dat de leerkracht 

gebombardeerd wordt met problemen en situaties waarop men niet geanticipeerd had. Naast 

plannen en lesvoorbereidingen zijn de leerkrachten ook verantwoordelijk voor allerlei 

nevenactiviteiten. Na een tweetal maanden in het werkveld komt de leerkracht op het hoogtepunt 

van de praktijkschok met de disillusionmentfase.  De beginnende leerkracht begint te twijfelen aan 

zijn/haar kunnen. Ze worden geconfronteerd met observaties door de directie, oudercontacten, enz. 

Juist wanneer ze erin slagen te lopen om te kunnen volgen, wordt er van hen verwacht nog harder te 

lopen om de verschillende verplichtingen op te volgen. In deze fase hebben leerkrachten heel wat 

stress. Het overleven van deze fase is wellicht de moeilijkste opgave voor nieuwe leerkrachten. Zoals 

het spreekwoord aangeeft, komt er na de regen zonneschijn en dat doet zich voor bij de 

rejuvenationfase. Deze fase, die na de kerstvakantie optreedt, kenmerkt zich door de leerkrachten 

die zich uitgerust en verkwikt voelen. Ze komen terug met nieuwe hoop en een beter begrip over wat 

de job inhoudt. Er is een kleine opflakkering in hun ingesteldheid waar te nemen. Ze zijn opgelucht 

dat ze de eerste helft van het schooljaar overleefd hebben. Het gaat in stijgende lijn verder naar de 

reflectionfase waar leerkrachten zichzelf een spiegel voorhouden. Ze gaan kijken wat de voorbije 

periode gewerkt heeft en wat ze anders en beter kunnen aanpakken. Het einde van hun eerste 

schooljaar nadert en stilaan beginnen ze te denken over het aankomende jaar. Tenslotte komt de 

anticipationfase II waar men terugkijkt op een jaar met successen en hindernissen en men opnieuw 

met opwinding en nieuwsgierigheid uitkijkt naar het volgende schooljaar (Dunne & Villani, 2007).  
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De link met het jeugdwerk is duidelijk dankzij de definitie van Chubbuck e.a. (2001). Het 

koudedouche-effect wordt door VDS beschreven als het verliezen van de idealen die meegegeven 

worden tijdens de kadervorming animator in het jeugdwerk, de basisopleiding van de cursisten, 

wanneer zij met beide voeten in de realiteit terechtkomen. We zouden kunnen afleiden dat 

aangezien het hier om gelijkaardige problemen gaat er misschien ook gelijkwaardige oorzaken zijn. 

Dit zou kunnen betekenen dat de cursisten op de basiscursus animator zich een beeld vormen van 

het speelpleinwerk dat niet met de realiteit strookt. Deze bedenking komt ook naar voor bij Van 

Meeuwen (2009). Hij stelt de vraag of de kadervorming in het speelpleinwerk nog op een ‘ideaal’ 

eilandje zit. Dit onderzoek wil een eerste puzzelstuk zijn in de oplossing van deze vraag. We zullen 

door de bril van de beginnende animatoren kijken naar de basiscursus en trachten na te gaan welk 

beeld er van de speelpleinwerking wordt gevormd. We zullen ons de vraag stellen of dit een 

realistisch beeld betreft. 

 

7.2 Hoe ontstaat de praktijkschok 

Leerkrachten hebben in hun beginperiode twee grote taken te vervullen. Enerzijds moeten ze hun 

werk zelfstandig uitvoeren. Een groot verschil met stages tijdens de opleiding is dat leerkrachten 

geen steun en nauwe begeleiding meer ontvangen.  Anderzijds wordt er  van hen verwacht dat ze 

zich aanpassen aan de locale cultuur en verwachtingen van de school (Lindgren, 2005). Deze 

verwachting brengen een dichotomie met zich mee.  

Allen (2009) merkt op dat binnen groepen het symbolisch interactionisme speelt. Deze theorie stelt 

dat interacties binnen de groep het individu vormen. Dat leidt tot een snelle socialisatie op de 

werkplaats. Anders gesteld gaan mensen die nieuw zijn op een werkplek de neiging hebben om de 

gewoonten en het gedrag van de reeds langer aanwezige collega’s te kopiëren. Dit heeft een snellere 

aanvaarding van de nieuwe collega als gevolg. Maar het zou beter zijn voor de beginnende leerkracht 

om de ervaren leerkrachten niet na te volgen. Men wil immers vermijden dat innovatieve strategieën 

niet in de praktijk geïmplementeerd worden. De beginnende leerkracht zou moeten vasthouden aan 

de geleerde -innovatieve- theorieën opdat het onderwijs zou evolueren. Helaas is dit de ‘moeilijke 

weg’. 

Een andere factor die de praktijkschok tot stand brengt, wordt door Lindgren (2005) als volgt 

beschreven: ‘It is common for novice teachers to have high, sometimes unrealistic, self-expectations’. 

Nieuwe leerkrachten worden soms ontnuchterd door het besef dat hun verwachtingen over het 

eigen functioneren te hoog gegrepen zijn. Ze moeten hun verwachtingen  dan gelijk stellen met de 

realiteit wat geen evidente opgave is. Ook hier weer dreigen ze het geloof in hun eigen kunnen te 

verliezen (Jonson, 2002). 

Zoals eerder aangegeven is de praktijkschok een fase in de carrière van de beginnende leerkracht die 

niet persoonsgebonden is (Chubbuck e.a., 2001), maar wel tot stand komt in interactie met de 

omgeving. Deze schok is dan ook niet even zwaar voor elke beginnende leerkracht. Veel hangt af van 

de voorbereiding, de bekendheid met de context van de eerste job en de moeilijkheid van de 

leertaak (Lindgren, 2005).  

In de literatuur worden er door Lindgren (2005) vijf werkgerelateerde factoren aangehaald die de 

intensiteit van de praktijkschok kunnen versterken. Een eerste is the legacy of the one-room 
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schoolhouse. Deze term omvat het fenomeen dat in een school vaak elke leerkracht zijn lokaal met 

zijn leerlingen en zijn materiaal heeft. De auteur klaagt aan dat scholen vaak op eierdozen lijken. 

Iedere leerkracht zit in zijn eigen hokje. De nieuwe en positieve tendens is echter dat leerkrachten 

spreken over onze leerlingen en wat wij trachten te bereiken. De beginnende leerkrachten gedijen 

beter in deze nieuwe cultuur dan in de oude. Een tweede factor is de inverse beginner 

responsibilities. Het zijn vaak de beginnende leerkrachten die de minst leuke taken krijgen. De 

leerkrachten met meer anciënniteit bedanken voor deze taakjes waardoor ze op het palmares van de 

beginnende leerkrachten terecht komen. Hetzelfde gebeurt eveneens met de materialen en zelfs 

met de slechts scorende of de als moeilijk ervaren leerlingen. Dit wordt bevestigd in Jonson (2006). 

Een derde factor zijn de restricted choices. Op om het even welke school worden nieuwe 

leerkrachten geconfronteerd met heersende tradities. Zij krijgen veelal uitspraken te verwerken als: 

“Het is zoals het is. De dingen die wij doen hebben hun waarde bewezen”. Het bestaande 

regelsysteem zorgt er zo goed als zeker voor dat beginners weinig bewegingsruimte krijgen. Ze 

kunnen dus vaak niet anders dan zich letterlijk in alles te ‘schikken’ (Bosman, Detrez, & Gombeir, 

2002). Zo zijn bijvoorbeeld de werkschema’s van beginnende leerkrachten voor hen opgemaakt en 

wordt hun gezegd wat, hoe en waar les te geven. Hierbij wordt hun inbreng niet gevraagd en dit is 

uiteraard een weinig uitnodigende startpositie. De vierde factor is de invisibility and isolation. Slechts 

50% van de ervaren leerkrachten geeft aan ooit geobserveerd te zijn met als doel de instructie te 

verbeteren. Dit is een gemis. Het patroon is evenwel veranderd sinds de jaren ’80 en ’90. De directies 

worden nu gestimuleerd de rol van coach op zich te nemen. Dit is evenmin de wenselijke situatie 

aangezien evaluatie en coaching volledig los zouden moeten staan van elkaar. De vijfde factor 

tenslotte is de lack of professional dialogue. Leerkrachten praten weinig op professioneel niveau met 

elkaar. Ze spenderen hun tijd voornamelijk aan het socialiseren met elkaar en aan het praten met 

studenten. Minder dan twee minuten per dag gaat het gesprek over het oplossen van problemen 

verbonden aan het leerkrachtenberoep.  

 

7.3 Ga de praktijkschok tegen met een mentor… je beste buddy! 

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe de school, en naar analogie de speelpleinwerking, kan 

tegemoet komen aan de realiteitsschok. Het is namelijk niet wenselijk dat leerkrachten, en naar 

analogie animatoren, hun zelfvertrouwen verliezen, moeilijkheden hebben met de integratie in het 

team en dat de innovatieve technieken die zij aangeleerd gekregen hebben, zouden verdwijnen door 

het symbolisch interactionisme. 

Vanuit de literatuur wordt “mentoring” naar voor geschoven als de brug tussen de leerkracht als 

student en de nieuwe leerkracht in het werkveld (Allen, 2009; Bosman e.a., 2002; Jonson, 2002; 

Lindgren, 2005). De mentoring  ondersteunt niet alleen de overgang student-praktijk maar 

vermindert ook de drop-outcijfers van beginnende leerkrachten. Laat ons eens kijken naar wat die 

‘mentoring’ exact inhoudt. 
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7.3.1 Wat is een mentor? 

De term mentor komt van de oude Grieken waar ‘Mentor’ een oude, wijze man was die door 

Odyseus werd gevraagd om zijn zoon op te voeden terwijl hij ging vechten in de Trojaanse oorlog 

(Carnell, MacDonald, & Askew, 2006). Volgens Jonson (2002) kan een mentor omschreven worden 

als een ervaren expert die een relatie ontwikkeld met een opgeleidde maar onervaren protégé1.  

Belangrijk hierbij is dat de mentor bereid is (Cautreels, 2008) en gemotiveerd is (Lindgren, 2005) om 

in een relatie van wederzijds vertrouwen kennis te delen met deze protégé. De term ‘relatie’ duidt op 

een proces. Een mentor is niet voor een korte periode, hij/zij wordt een echte ‘gezel’ doorheen de 

carrière. In dat proces is vertrouwen zeer belangrijk. Vertrouwen is zeggen wat je gaat doen en het 

dan doen (Barkley, 2005). Een mentor is steeds nabij en doet liefst hetzelfde werk. Er is zowel 

informeel als formeel contact met de mentor (Robins, 2006). Hij/zij biedt de mentee de mogelijkheid 

om ervaringen uit te wisselen (Jonson, 2002). Rhodes, Stokes en Hampton (2004) raden aan om de 

mentor te laten herkennen door het management aangezien het over een ‘formele’ relatie gaat. Een 

informele relatie is af te raden omdat het dan moeilijker wordt om selectieprocedures, vorming voor 

mentoren, opvolging van de processen, evaluaties van de processen ed. te organiseren. 

Het verschil tussen een mentor en iemand anders van de collega’s die wil helpen, is dat het bij een 

mentor om een vertrouwensrelatie gaat. De mentor heeft een contact van lange duur met de 

mentee. Andere personen nemen eerder de rol van coach op zich en helpen met één probleem of 

één situatie (Jonson, 2002). 

 

7.3.2 Wat moet een mentor zijn, kunnen en weten? 

Wat maakt een mentor een goede mentor? Is het enkel een kwestie van een zeer ervaren leerkracht 

te zijn? Dat is zeker en vast een goed startpunt maar niet voldoende. De vastberadenheid om 

uitmuntendheid te promoten binnen het leerkrachtenberoep? Dat is ook belangrijk. Maar er is nog 

meer nodig. Mentoren zijn speciale mensen. Goede mentoren hebben kwaliteiten en 

verantwoordelijkheden die verder gaan dan deze van een goede leerkracht (Jonson, 2002). 

Zoals reeds in de omschrijving van Jonson (2002) aangehaald, gaat het om een ervaren iemand. Deze 

ervaring is noodzakelijk opdat hij/zij goede praktijkvoorbeelden kan doorgeven en verspreiden door 

de instelling of organisatie (Rhodes, Stokes, & Hampton, 2004). De mentor kan door het delen van 

zijn/haar kennis de mentee empoweren (Robins, 2006). Daarnaast moet een mentor empathie 

hebben om de vaardigheid te kunnen analyseren waarom een mentee iets op een bepaalde manier 

deed/doet. Hij moet eveneens in staat zijn zichzelf accuraat in te schatten. Dit om te weten welk 

eigen gedrag, welke sterktes en zwaktes, overtuigingen en voorkeuren kunnen helpen (of juist 

hinderen) bij de communicatie met anderen (Dunne & Villani, 2007). Hij moet eveneens kunnen 

terugdenken aan zijn eigen beginperiode om de juiste hulp te kunnen bieden (Dunne & Villani, 2007; 

Jonson, 2002). Lindgren (2005) haalt eveneens twee vaardigheden aan waaraan een mentor moet 

voldoen. De mentor moet het doel van de begeleiding duidelijk kunnen maken aan de deelnemers en 

de mentor moet erover waken dat de discussies altijd gaan over de noden van de mentee. Dunne & 

                                                           
1
 Wat het speelpleinwerk betreft kunnen we deze mentor en protégé/mentee vertalen als een ervaren 

animator (mentor) en beginnende animator (protégé/mentee). Binnen het speelpleinwerk wordt vaak niet 
gesproken over een mentor maar eerder over peter/meter of buddy. Hiermee wordt naar dezelfde functie 
verwezen. 
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Villani (2007) gaan daarop verder door te stellen dat de verwachtingen (doelen, tijd, rol en 

verantwoordelijkheden) die mentor en mentee hebben, moeten worden duidelijk gemaakt. De 

mentor moet dit proces kunnen faciliteren. Het lijstje vaardigheden wordt nog verder aangevuld 

door beide auteurs. Zij stellen voorop dat een mentor zeer optimistisch, te vertrouwen, respectvol, 

open-minded en niet veroordelend moet zijn (Dunne & Villani, 2007). Een derde aanvulling komt van 

Jonson (2002) die toevoegt dat wijsheid, humor, bezorgdheid, een goede luisteraar, gevoelig voor de 

noden van beginnende leerkrachten, begrijpend, en geëngageerdheid nog extra wenselijke 

kwaliteiten zijn. De zin en visie om anderen resultaten te laten behalen mogen niet ontbreken 

(Robins, 2006). 

 

7.3.3 Taken van een mentor. 

De mentor moet dus over een hele rugzak vaardigheden beschikken om zijn taak uit te voeren. Maar 

wat is nu juist de taak van zo’n mentor? Barkley (2005) stelt vast dat er verschillende mentors zijn. De 

ene geeft uitleg over technologie, de andere geeft morele bijstand en nog een derde geeft 

voornamelijk praktische kennis over de context mee. Belangrijk hierbij op te merken, is dat 

mentoring het best vertrekt, om het meeste effect te hebben, vanuit de noden van de mentee 

(Moffett, John, & Isken, 1987). Aan de hand van Dunne & Villani (2007) verdelen we de taken van de 

mentor over vier verschillende rollen.  

De mentor als ‘collegial guide’ 

Zo is het belangrijk om de beginnende leerkrachten de praktische zaken uit te leggen alsook de 

huidige cultuur van een school te kaderen. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten zich tenminste niet 

verloren voelen (of letterlijk zijn) wanneer ze in de school rondlopen (Chubbuck, Clift, Allard, & 

Quinlan, 2001). 

De mentor als ‘consultant’ 

Beginnende leerkrachten durven vaak geen hulp vragen aan collega’s want dat zou een teken van 

incompetentie kunnen zijn. Anderzijds is het ook vaak niet evident om directies om hulp te vragen 

aangezien de beginnende leerkrachten vrezen dat het tentoonstellen van hun moeilijkheden kan 

leiden tot een negatieve evaluatie (Jonson, 2002). Daarom is het belangrijk dat de mentor, zowel 

formeel als informeel (Robins, 2006), beschikbaar is voor de mentee om hem/haar bij te staan. Dit 

informele contact kan zorgen voor het uitwisselen van heel wat interessante informatie. Bijvoorbeeld 

hoe het opnemen van aanwezigheden verloopt, het begrijpen van het beleid van de school, 

voorraden en materialen verkrijgen, dagdagelijkse ongemakken bespreken, … (Jonson, 2002). Door 

zijn/haar ervaring kan de mentor een meerwaarde bieden in de keuze van strategieën, het geven van 

advies of het oplossen van problemen (Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002; Lindgren, 2005; Robins, 

2006). 

De mentor als ‘seasoned teacher’ 

Het gaat niet enkel om emotionele steun maar ook om educatieve componenten (Lindgren, 2005). 

De mentor kan hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van ‘demonstration teaching’ (Robins, 2006). 

Hierbij toont de mentor de mentee het correcte gebruik van leerstijlen, technieken en vaardigheden 

binnen een echte klascontext. De mentee kan hieruit leren hoe de mentor omgaat met een groep, de 
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materialen en specifieke technieken die hij gebruikt en hoe de mentor omgaat met problemen 

(Jonson, 2002). Een andere strategie is het ‘role modeling’. Het draait niet alleen rond wat de mentor 

weet, maar ook rond wie hij is. Het is meer dan demonstratielessen geven. Het gaat om tonen hoe je 

reële problemen oplost binnen het politieke klimaat van de school, het betekent het tonen van 

energie, zelfzekerheid, veiligheid en kunde. Met de hulp van een efficiënt rolmodel kan de mentee 

het gevoel van professionele identiteit en competentie ontwikkelen (Jonson, 2002; Robins, 2006). 

De mentor als ‘coach’ 

De mentor moet soms op korte termijn werken aan vaardigheden. Wanneer hij/zij deze rol opneemt 

doet de mentor aan coaching (Robins, 2006). 

Als coach moet de mentor trachten de evidente, praktische vragen te overstijgen en moet hij/zij 

zichzelf afvragen wat zijn/haar meerwaarde is bij het maken van een vlotte start. De zinvolheid van 

de inbreng moet in het geding durven gebracht worden. (Bosman, Detrez, & Gombeir, 2002). 

Binnen de coachingsrelatie moet een evenwicht worden gezocht tussen enerzijds het toeschuiven 

van voldoende bewegingsruimte voor de beginners en hen de kans te geven om binnen de context 

van de organisatie verder te groeien en zich te ontplooien zonder al te grote breuken in hun 

groeiproces. Anderzijds ben je als coach onvermijdelijk een representant van de organisatie. Je moet 

ervoor zorgen dat nieuwelingen aansluiting vinden bij de meer routinematige afwikkeling van de in 

de organisatie vertrouwde scenario’s. De rol van coach kan gezien worden als een katalysator. De 

mentor als coach kan de bekommernissen van beginners, beleidsmakers, aspiraties van collega’s, 

teamleden en individuele vrijwilligers dichter bij elkaar brengen, om ze op elkaar te laten inspelen en 

elkaar te laten versterken (Bosman, Detrez, & Gombeir, 2002). 

Elke mentor doet begeleiding en ondersteuning het beste op een paar manieren en een paar 

verschillende niveaus (Chubbuck, Clift, Allard, & Quinlan, 2001). Een combinatie van bovenstaande 

rollen lijkt aangeraden. Het is belangrijk dat de mentor, binnen elke rol die hij/zij inneemt, toch 

voldoende ruimte laat aan de mentee zodat deze zich professioneel kan ontwikkelen (Jonson, 2002). 

 

7.3.4 Mentoren als beoordelaars? 

Vanuit de literatuur wordt aangeraden om de coaching niet alleen strikt vertrouwelijk te houden 

(Moffett, John, & Isken, 1987) maar ook strikt gescheiden van enige vorm van evaluatie (Chubbuck 

e.a., 2001; Lindgren, 2005). Laat ons even een paar argumenten bekijken waarom. 

Integriteit en vertrouwen zijn belangrijk. Vertrouwen is zeggen wat je gaat doen en het dan doen. 

Vertrouwen is de basis van de relatie tussen mentor en mentee (Barkley, 2005). 

“Someone who coaches you can never come across as an evaluator, judge, or supervisor, or 

they damage the coaching relationship.”  (Barkley, 2005, p. 47) 

Uit het citaat leren we dat de mentorrelatie best niet gecombineerd wordt met een evaluatie. De 

mentee zal anders zijn/haar angsten, ervaringen en bezorgdheden niet delen aangezien hij/zij de 

vrees heeft beoordeeld te worden (Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002). 
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Wanneer toch beide functies (evaluator en coach) opgenomen worden door éénzelfde persoon stelt 

Barkley (2005) dat er een duidelijke wissel moet kenbaar gemaakt worden. Dit is het verschil: een 

evaluator zoekt naar zwaktes en uitdagingen die aandacht en verbetering nodig hebben bij een 

stagiair. Oftewel benoemd de evaluator deze oftewel brengt de stagiair zelf de aandachtspunten 

naar voor. Dit verschilt van coaching waar de gecoachte vraagt om gecoacht te worden op vlak van 

een bepaalde vaardigheid of gedrag. De evaluator kan overwegen om te wisselen tussen een 

coaching relatie en te werken aan de zwaktes of uitdagingen, maar dat mag dan geen onderdeel 

worden van de officiële evaluatie. Wanneer de evaluator effectief is als coach dan zal hij of zij later in 

staat zijn de stagiair te evalueren en een verbetering te bemerken. De zwakte of uitdaging zal 

overwonnen zijn. Wanneer echter een evaluator in het midden van het proces wisselt tussen coach 

en evaluator zonder zijn intenties hieromtrent duidelijk te maken loopt het mis. Het vertrouwen zal 

beschaamd zijn en de coaching relatie beschadigd en zelfs ineffectief (Barkley, 2005). 

In de derde editie van het boek van Susan Kovalik ITI: The model, Integrated Thematic Instructor 

(1997) (in Barkley, 2005) worden er acht elementen aangehaald die aanwezig moeten zijn voor het 

verstand om op zijn best te leren en te werken. Deze acht elementen zijn de afwezigheid van 

bedreigingen, waardevolle inhoud, keuzes, genoeg tijd, een verrijkende omgeving, samenwerking, 

onmiddellijke feedback en beheersing. Deze acht elementen zijn allemaal vertegenwoordigd in een 

coaching omgeving maar niet binnen een evaluatie omgeving. Binnen een coaching relatie werken 

mensen samen in een omgeving gekenmerkt door vertrouwen. Deze samenwerking is verrijkend. 

Stagiair en coach werken samen rond thema’s die de coach zelf aanbrengt. Vertrouwen viert er 

hoogtij en bedreigingen zijn afwezig. Aangezien het iets is dat de stagiair echt wil weten of kunnen, is 

het zonder twijfel waardevol. Er is voldoende tijd voor onmiddellijke feedback, wat leidt tot een 

beheersing van de vaardigheden. Bij een evaluatieve context heeft de stagiair weinig keuze over de 

tijd, plaats of details omtrent het plaatsvinden van de evaluatie. Wanneer de stagiair geobserveerd 

wordt voor een evaluatie zal deze zo snel mogelijk bij het ‘goede’ deel van zijn/haar activiteit 

trachten te raken waardoor tijdsdruk ontstaat. De stagiair zal zich oncomfortabel en kwetsbaar 

voelen, misschien zelfs bedreigd. Er vind zelden onmiddellijke feedback en samenwerking plaats en 

de inhoud is enkel betekenisvol voor de evaluator of omgeving. Aangezien de stagiairs weinig inbreng 

hebben in wat er geëvalueerd wordt mist de evaluatie betekenis voor hen (Barkley, 2005; Dunne & 

Villani, 2007; Jonson, 2002).  

 

7.3.5 Een goede mentor… een goede start! 

Een goede mentor kan met zijn mentee een zekere competentie bereiken. De mentee verwerft 

kennis en vaardigheden die nodig zijn om zijn/haar taak naar behoren uit te oefenen. Het 

zelfvertrouwen van de mentee stijgt. De zelfregulatie van de mentee neemt toe. De mentee heeft de 

mogelijkheid om de verantwoordelijkheid op te nemen over de ontwikkeling van de eigen carrière, 

persoonlijkheid en professionaliteit. Ten slotte neemt ook de professionaliteit van de mentee toe. De 

mentee kan de ethiek en verantwoordelijkheden begrijpen en toepassen (Jonson, 2002). 

In een geslaagde begeleiding is er niet alleen het genoegen van de beginnende leerkracht geholpen 

te hebben maar ook persoonlijke en professionele groei voor de mentor. Om de vragen van de 

mentee te beantwoorden moet de mentor zijn eigen handelen in vraag stellen. In discussies over 

filosofie, problemen en technieken vindt de mentor wat hij zelf echt geloofd (Jonson, 2002). 
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“Een effectieve mentor voorziet ondersteuning en collegialiteit wat de isolatie, die vaak 

ondervonden wordt door beginnende leerkrachten moet opheffen.” (Jonson, 2002, p. 7) 

De mentor is een goed wapen in de strijd tegen de praktijkschok. De mentoring kan niet alleen de 

overgang student-praktijk ondersteunen maar impliciet vermindert deze ook de drop-out cijfers van 

nieuw beginnende leerkrachten  (Allen, 2009; Bosman e.a., 2002; Jonson, 2002; Lindgren, 2005).  

Als vertaling naar het jeugdwerk kunnen we ons afvragen of het misschien ook waardevol is om een 

mentor aan te stellen voor beginnende animatoren. Deze kan dan de praktijkschok (met daaraan 

gekoppeld het koudedouche-effect) vermijden of ten minste verminderen. Het speelpleinwerk kent 

al systemen van mentorschap in de vorm van peter en meters of buddy’s (Toye, 2003).  

8. Probleemstelling 
 

Het speelpleinwerk in Vlaanderen wordt gedragen door jongeren. Animatoren begeleiden de 

kinderen, zorgen voor de nodige structuur, organiseren een spelprogramma en brengen sfeer. Om 

deze vaardigheden te verwerven volgen de meeste onder hen een basiscursus animator in het 

jeugdwerk.  

Op deze kadervorming worden de jongeren gedurende een week door gekwalificeerde instructoren 

ondergedompeld in de wereld van het “animator-zijn”. De instructoren doen hun uiterste best om de 

jongeren door het dolle heen te maken voor het speelpleinwerk. Ze geven hun een visie mee, werken 

aan de begeleidershouding van de jongeren en vullen hun rugzak met spelbagage. De Vlaamse Dienst 

Speelpleinwerk (VDS) merkt op dat op het einde van de cursussen de jongeren steeds enthousiast 

naar hun speelpleinwerking vertrekken. Het is voor hen een positieve ervaring (Projectgroep Sociale 

Pedagogiek, 2001). Helaas ondervindt VDS dat dit enthousiasme niet lang overeind blijft. 

VDS merkt dat onvoldoende maturiteit en onvoldoende coaching en begeleiding van nieuwkomers 

hekelpunten blijven op het speelplein. Dit komt de kwaliteit niet altijd ten goede. Er is een schril 

contrast tussen speelpleinen. Er zijn werkingen waar jongeren een goede ondersteuning en 

begeleiding krijgen en waar verantwoordelijken zelf meespelen om het voorbeeld te geven. Op deze 

speelpleinen hangt vaak een andere sfeer dan op speelpleinen waar verantwoordelijken van achter 

hun bureau de werking aanschouwen, vaak uit gebrek aan tijd (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 

2007). 

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk heeft ondervonden dat de jongeren botsen op een bepaalde 

speelpleincultuur, op weerstand tegen de verandering die ze willen brengen, op weinig 

enthousiasme bij mede-animatoren, enz. De visie en de daaraan vast hangende begeleidershouding 

die meegegeven wordt tijdens de kadervorming blijft niet of nauwelijks overeind staan tegenover de 

lokale ‘manier van werken’ en speelpleincultuur. Dit effect wordt door VDS benoemd als het 

koudedouche-effect. Het is evenwel cruciaal voor VDS dat jongeren gemotiveerd blijven om de 

opgedane kennis, ervaring, aanpak, enz. naar hun eigen speelpleinwerking te brengen. De VDS heeft 

er alle baat bij te achterhalen hoe dit effect zich vormt en welke maatregelen er kunnen genomen 

worden om het effect in de toekomst zo klein mogelijk te maken. De mogelijke oorzaken van het 

‘koude douche’ effect die vermoed worden door VDS kunnen stuk voor stuk gekoppeld worden aan 
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de begeleiding en coaching die de animatoren ontvangen in hun eerste weken op de 

speelpleinwerking. Daarom focust dit onderzoek op hoe deze begeleiding vorm krijgt.   

Daarnaast komen jongeren tijdens de kadervorming in contact met een intense coaching en 

begeleiding door een team van instructoren. Ze ervaren de meerdaagse cursus als een intens 

groepsgebeuren (De Visscher, 2003). De beleving van de jongeren kan niet losgeweekt worden uit de 

groepsbeleving. De instructoren bieden daarbij een stevige impuls aan de deelnemers. De beleving 

van een cursus is intenser dan de beleving van een losstaand initiatief en is daarom ook 

aantrekkelijker voor jongeren (Van Meeuwen, 2009).  

 Het lijkt ons opportuun om te kijken hoe de coaching en begeleiding op cursus gebeurt en deze te 

vergelijken met de coaching en begeleiding tijdens de stage op een speelpleinwerking.  

Dit onderzoek, in samenwerking met VDS, wil op deze manier een puzzelstuk zijn van de puzzel die 

de lange weg naar het oplossen van het koudedouche-effect is.  

Er bestaat slechts zeer weinig wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het speelpleinwerk. 

Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het 

speelpleinwerk. Om dit te bewerkstellingen zijn in de literatuurstudie parallellen gezocht bij de 

begeleiding van nieuwe leerkrachten, de praktijkschok en bij de organisationele socialisatie.  

Bij het ontwerpen van vorming voor jongeren staat het punt begeleiderhouding steevast op de 

agenda (De Visscher, 2001). De aanpak van de begeleiding en de groepssfeer op cursus zijn zeer 

belangrijke aandachtspunten voor de instructoren. In de praktijk, op de speelpleinwerkingen, doet 

zich hetzelfde fenomeen voor. Speelpleinverantwoordelijken en hoofdanimatoren stellen zich vragen 

bij hun aanpak van stagebegeleidingen. Ze willen de beste begeleiding voor de beginnende 

animatoren. Maar wat is het beste? (De Visscher, 2001) 

Omdat het speelpleinwerk staat of valt bij zijn vrijwilligers (Jans, 2005), richt dit onderzoek zich in de 

eerste plaats op hun mening.  Waarom ons afvragen hoe we de cursisten/stagiairs het best kunnen 

begeleiden als we hen gewoon kunnen vragen wat zij als goede begeleiding ervaren?  

In dat opzicht wil deze studie een eerste stap zijn. Wanneer bepaalde tendensen te herkennen zijn in 

de meningen en percepties van de jongeren kan dit leiden tot dieper, specifieker onderzoek op een 

later moment. Anderzijds hoopt de onderzoeker in deze studie reeds enkele bevindingen te kunnen 

treffen die zinvol zijn voor de vormingsmedewerkers en speelpleinverantwoordelijken in Vlaanderen 

bij het ontwerpen van (kader)vorming in het jeugdwerk en stagebegeleiding op het speelplein. 

9. Onderzoeksvragen 
1) Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van instructoren tijdens de kadervorming 

en welke invloed heeft dat op de inschatting van hun eigen competenties en hun 

beeldvorming van het speelpleinwerk? 

2) Hoe ervaren jongeren de coaching en begeleiding van de stagebegeleiders tijdens de stage 

en welke invloed heeft dat op de inschatting van hun eigen competenties en hun 

beeldvorming van het speelpleinwerk? 

3) In welke mate is er sprake van een koudedouche-effect bij de instap in het speelpleinwerk? 
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Deel II: Methode 

In dit deel van de masterproef worden de keuzes voor de onderzoeksmethoden verantwoord. De 

participanten, onderzoeksinstrumenten en manier van dataverwerking worden beschreven. Ten 

slotte wordt dieper ingegaan op de methodologische kwaliteit van de gegevens. 

1. Methodologische verantwoording 
 

De data binnen dit onderzoek worden zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze verzameld. De 

percepties van animatoren die net een basiscursus in het jeugdwerk hebben gevolgd, worden 

bevraagd door middel van een vragenlijst die statistisch wordt verwerkt (het kwantitatieve luik). Het 

grootste deel van deze masterproef bestaat echter uit een bevraging door middel van focusgroepen 

van de beginnende animatoren die reeds hun stage volbrachten (het kwalitatieve luik).  

 

1.1 Kwalitatief onderzoek 

De onderzoeker speelt een centrale rol bij kwalitatief onderzoek en functioneert als een (sensitief) 

waarnemingsinstrument, dat via de methode van het Verstehen zal trachten de betekenis van het 

geobserveerde (gedrag, houding, waarde of norm) te begrijpen of te duiden (Maso & Smaling, 1990). 

Een kenmerk van kwalitatief onderzoek is de niet-directieve waarneming.  De onderzoeker grijpt zo 

weinig mogelijk in en laat zoveel mogelijk ruimte aan de participanten. Stap voor stap ontstaat door 

het doorlopen van beperkte onderzoekscycli, een theorie; ze wordt gefundeerd in een waarneming. 

Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een reeks proposities die het onderzochte fenomeen 

kunnen verklaren (Billiet & Waege, 2005). Men tracht door middel van het bevragen van meningen 

en de observatie van de participanten tot theorievorming te komen (Maso & Smaling, 1990; Marshall 

& Rossman, 2006; Slocum, 2006).  

De kwalitatieve onderzoeksmethoden verschillen op verscheidene vlakken van kwantitatieve 

onderzoeksmethoden. Bij een kwantitatieve methode verzamelt men informatie door middel van het 

meten van specifieke manifeste kenmerken van de werkelijkheid. Bij een kwalitatieve methode 

echter worden er geen woorden en meningen geteld of gemeten, maar geanalyseerd (Maso & 

Smaling, 1990; Marshall & Rossman, 2006).  

Dit onderzoek richt zich op tendensen in de perceptie van jongeren over de ontvangen 

(stage)begeleiding op cursus en op het speelplein. Het vrijwilligerswerk en dus ook het 

speelpleinwerk, bestaat uit emotionele en op waarden gebaseerde activiteiten. De identificatie van 

de animatoren met de waarden van het speelpleinwerk is cruciaal (Haski-Leventhal & Bargal, 2008). 

Dit is een zeer persoonlijke perceptie, die zich vooral laat lezen en begrijpen door de observatie en 

analyse van het taalgebruik, een bepaalde woordkeuze, kleine nuances, lichaamstaal ... Dit 

onderzoek hoopt bovendien ook breder te gaan dan het bevestigen van een hypothese, maar 

eveneens de achtergrond en de totstandkoming van de perceptie van de participanten te 

achterhalen en op te nemen in de resultaten. Gebaseerd op de inzichten van Marshall en Rossman 

(2006) lijkt het aangewezen om via het bevragen van meningen tot theorievorming te komen. Voor 

dit onderzoek koos de onderzoeker dan ook voor een kwalitatieve methode. 
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1.1.1 Focusgroepen als instrument 

Om een duidelijk beeld te krijgen van (1) hoe cursisten de begeleiding op cursus en stage hebben 

ervaren; (2) welke factoren daarbij faciliterend of belemmerend hebben gewerkt; en (3) hoe 

jongeren na hun stage nadenken over de ideale begeleiding en of ze al dan niet het koudedouche-

effect ervaren;  worden focusgroepen georganiseerd. 

De focusgroep is, net zoals bijvoorbeeld het diepte-interview, een kwalitatieve onderzoeksmethode. 

Deze methode, die gebruik maakt van een geleide groepsdiscussie, wordt gebruikt om de ervaringen 

en overtuigingen van de deelnemers te leren kennen en te leren begrijpen.  

“Focus groups are, above all, a qualitative research method. As such, they use guided group 

discussions to generate a rich understanding of ‘participants’ experiences and beliefs.” 

(Morgan, 1998, p. 12) 

In een gemeenschappelijke publicatie van de Koning Boudewijnstichting en het viWTA wordt de 

focusgroep omschreven als een gestructureerde discussie onder een kleine groep van stakeholders 

(4-12 personen), begeleid door een ervaren gespreksleider. Tijdens een focusgroep wordt een 

gestructureerde discussie van een interactieve groep in een tolerante, geruststellende omgeving 

geobserveerd (Slocum, 2006). 

De drie belangrijkste sterktes van het focusgesprek, die het evenwel deelt met alle andere 

kwalitatieve methoden, zijn volgens Morgan (1998): ‘exploratie en ontdekking’, ‘interpretatie’ en 

‘context en diepte’. Verder bespreekt Morgan dat de kracht vooral ligt in exploratie en ontdekking: 

“Hearing how the participants react to each other gives an in-depth view of the range of 

experiences and opinions”. (Morgan, 1998, p. 12) 

Deze onderzoeksmethode laat de onderzoeker niet alleen toe de achtergrond van de  ervaringen en 

percepties van de verschillende participanten te achterhalen, maar geeft hem ook de kans om de 

meningen en gedachten omtrent de ideale begeleiding te bespreken. De wisselwerking van reacties 

tussen de participanten speelt hier een belangrijke rol. Door deze wisselwerking krijgt de 

onderzoeker een duidelijk beeld van de verschillende meningen en gedachten binnen een groep. De 

onderzoeker ontdekt waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hoe ze zo zijn geworden. Deze 

mogelijkheid tot interpretatie; en de mogelijkheid tot het achterhalen van de impliciete 

redeneringen achter de standpunten van de deelnemers; zijn voor dit onderzoek een zeer belangrijk 

argument geweest, wat de keuze voor focusgroepen als onderzoeksmethode betreft (Morgan, 1998; 

Slocum, 2006). 

Een ander argument voor het gebruik van focusgroepen is het feit dat focusgroepen toelaten om op 

een relatief korte tijd toch zeer veel informatie te verzamelen. Het gebruik van diepte-interviews is 

bijvoorbeeld tijdrovender (Morgan, 1998). Het gebruik van groepsdiscussies kan zelfs vlugger tot het 

ontdekken van problemen leiden dan individuele interviews (Billiet & Waege, 2005). 

Een derde argument is de flexibiliteit. De onderzoeker kan bijvragen stellen en op deze manier het 

gesprek sturen met het oog op het verzamelen van relevante informatie. Dit in tegenstelling tot 

kwantitatief onderzoek waar, door het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten, niet dieper 

ingegaan kan worden op interessante reacties. De gestandaardiseerde vragenlijsten maken gebruik 

van een dwingende woordenschat en van een dwingende set van problemen en indicatoren die in de 
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eerste plaats door de onderzoeker als juist en relevant gedefinieerd zijn. De kans is reëel dat 

irrelevante kenmerken bevraagd worden in een voor de respondenten zeer kunstmatige taal. Dit 

leidt tot onderzoek dat zich te ver van de te onderzoeken realiteit bevindt. Door de kans te creëren 

om dingen te verduidelijken: hetzij door het geven van context, hetzij door het stellen van bijvragen 

gaat kwalitatief onderzoek voorbij aan dit probleem (Slocum, 2006; Billiet & Waege, 2005). 

 

Het gebruik van focusgroepen heeft dus een aantal voordelen maar ook een aantal nadelen.  De 

uiteenlopende stemmen van de deelnemers, maar ook de flexibiliteit in de structuur van het proces 

zelf, hebben als gevolg dat de onderzoekers het proces van een focusgroep maar in beperkte mate 

kunnen sturen. Soms staat de zeggingskracht van de groep de individuele verwoording in de weg en 

zullen de resultaten veeleer het ‘groepsdenken’ weerspiegelen (Slocum, 2006; Marshall & Rossman, 

2006). Om dit tegen te gaan is bij het afnemen van de focusgroepen in dit onderzoek zoveel mogelijk 

getracht de mening van de respondenten te achterhalen door het stellen van gerichte, verdiepende 

vragen. Daarnaast zijn hun antwoorden vaak geparafraseerd om na te gaan of zowel de onderzoeker 

als de groep de antwoorden correct interpreteerden. 

 

1.2 Kwantitatief onderzoek 

Bij een kwantitatieve methode verzamelt men informatie door middel van het meten van specifieke 

manifeste kenmerken van de werkelijkheid (Maso & Smaling, 1990). De kwantitatieve methode is 

praktisch en eenvoudig bij het bevragen van grote aantallen respondenten (Marshall & Rossman, 

2006, Schuyten, 2006). Zoals reeds eerder aangehaald is het grootste deel van dit onderzoek 

gebaseerd op het gebruik van focusgroepen. Om het onderzoek en de resultaten op het vlak van 

externe validiteit te verbeteren, is gebruik gemaakt van datatriangulatie. 

Het gebruiken van eenvoudige kwantitatieve gegevens kan al een belangrijke bijdrage leveren om 

eerste indrukken te verifiëren en de geldigheid van informatie te versterken (Segers, 1999). Het 

voordeel bestaat erin dat het gebruik van secundaire data de mogelijkheid tot triangulatie biedt, wat 

de validiteit van de onderzoeksbevindingen ten goede komt (Billiet & Waege, 2005). 

“Triangulation is the act of bringing more than one source of data to bear on a single point.” 

(Marshall & Rossman, 2006, p. 202) 

In de sociale wetenschappen is het gebruik van triangulatie terug te brengen tot Campbell en Fiske 

(1959) die het idee ontwikkelden van het “multiple operatiolanism”. Ze beargumenteerden dat er 

meer dan één methode moet worden gebruikt in het validatie-proces om zeker te zijn dat de 

variantie die weergegeven wordt, verklaard wordt door de data en niet door de methode (Todd, 

1979). 

Triangulatie kan zowel slaan op de dataverzamelingsmethoden, de gebruikte databronnen als op de 

betrokken veldwerkers. Door triangulatie vermindert de kans op systematische vertekening van de 

verkregen informatie ten gevolge van de gehanteerde techniek, van de gekozen invalshoek en van 

subjectieve waarneming van de onderzoeker (Segers, 1999). Het is bij triangulatie niet zozeer het 

achterhalen van “de waarheid” dat telt, maar eerder het vinden van meerdere perspectieven om de 

sociale wereld te kennen (Marshall & Rossman, 2006). Triangulatie van databronnen en 

onderzoekers kan er toe leiden dat inconsistenties in dataverzameling en analyse aan het licht komen 

en eventueel worden hersteld (Segers, 1999). 
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Door het complementaire gebruik van focusgroepen en surveys hoopt de onderzoeker de resultaten 

van dit onderzoek te kunnen verdiepen, te verbreden en aan te vullen om op deze manier zo 

waarheidsgetrouw mogelijke resultaten te bekomen. 

1.2.1 Vragenlijst als instrument 

Het gebruik van vragenlijsten komt vaak voor in sociaal-wetenschappelijk onderzoek (Segers, 1999; 

Schuyten, 2006). Vragenlijsten zijn dan een methode van dataverzameling. Vragenlijsten kunnen 

getypeerd worden als stimulus toedienende onderzoeksmethoden die zowel in gestructureerde als in 

ongestructureerde situaties kunnen worden toegepast. Bij een gestructureerde vorm worden de 

vragen als systematische stimuli aan respondenten voorgesteld en wordt de beantwoording 

ondergebracht in vooraf geformuleerde antwoordcategorieën (Segers, 1999). 

Wanneer het gaat over een schriftelijke bevraging van een groot aantal personen kunnen we ook 

spreken van een survey (Marchant, 2005). Aangezien de kwaliteit van survey-onderzoek staat of valt 

met de kwaliteit van de aan de respondent voorgelegde vragen, is het belangrijk een goed 

geconstrueerde en uitgeteste vragenlijst voor te leggen (Segers, 1999). De vragen worden op een 

precies voorgeschreven wijze gesteld; ook de beantwoording wordt volgens gegeven richtlijnen 

vastgelegd. Deze antwoorden worden dan numeriek verwerkt en geanalyseerd met behulp van 

statistische werkwijzen (Singleton & Straits, 1993). 

De vragenlijst of survey is meer geschikt in die onderzoekssituaties waarin de interesse uitgaat naar 

gegevens die betrekking hebben op de oriëntatie van de respondenten. Met ‘oriëntatie’ wordt 

bedoeld motieven, ervaringen, waarden en normen, voorkeuren, opinies en andere subjectieve 

fenomenen (Segers, 1999). Voor dit onderzoek, dat vooral op zoek is naar de opinies en ervaringen 

van beginnende animatoren, is de survey als onderzoeksinstrument een verantwoorde keuze. 

De sterktes van surveys zijn vooral de accuraatheid, veralgemeenbaarheid en het gemak. De 

accuraatheid van de meting wordt versterkt door de getalsmatige weergave, herhaalbaarheid en de 

controle over de geobserveerde effecten. De resultaten kunnen veralgemeend worden naar een 

grotere populatie, rekening houdend met de grenzen en fouten. Surveys zijn eenvoudig voor snelle 

statistische analyses en eenvoudig om te beheren (Marshall & Rossman, 2006). 

De surveys hebben ook zwakheden. Ze zijn van weinig waarde voor het onderzoeken van complexe 

sociale verhoudingen of ingewikkelde patronen van interactie. Hun sterktes kunnen ook hun 

zwakheden zijn. Hoewel de nauwkeurigheid wordt gecontroleerd, kan een survey niet zonder verder 

bewijsmateriaal verzekeren dat de steekproef een breder geheel vertegenwoordigt. De methode om 

de steekproef te trekken en de steekproefgrootte zijn dus kritiek voor de nauwkeurigheid van de 

studie en zijn van belang voor veralgemeenbaarheid. Alhoewel deze onderzoeken eenvoudig af te 

nemen zijn, zijn zij over het algemeen een vrij dure methode van dataverzameling (Marshall & 

Rossman, 2006).  

De grootste bedreiging van de externe en interne validiteit in het surveyonderzoek is de differentiële 

groepssamenstelling, onzekerheid over de causale richtingen en de selectieve uitval. Daarnaast blijft 

het een momentopname; het laat niet toe veranderingen in beeld te brengen (Schuyten, 2007). 

Rekening houdend met deze bedreigingen van de validiteit, is er geopteerd om dit onderzoek niet te 

beperken tot een kwantitatief luik maar eerder een ‘mixed-method’ te hanteren en de survey, zoals 

hierboven uiteengezet, te gebruiken voor triangulatie van de resultaten. 
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2. Participanten 

2.1 Respondenten vragenlijst 

2.1.1 Selectieprocedure 

De vragenlijst werd voorgesteld en afgenomen bij alle cursisten die de krokuscursus 2010 volgden bij 

VDS Vlaams-Brabant. Zij kregen de vragenlijst voorgelegd op de laatste cursusdag. 

2.1.2 Respondenten 

Er werden in het totaal 86 jongeren bevraagd. Dit is een convenience sample. De steekproef is een 

bestaande groep die gemakkelijk bereikbaar is (Marchant, 2005). Consistent met het 

populatiegemiddelde bestaat de meerderheid van de respondenten uit meisjes (74,7%). De leeftijden 

van de respondenten variëren tussen de 15 en de 20 jaar met een gemiddelde leeftijd van 15,7 jaar. 

De respondenten van de steekproef zijn afkomstig uit 34 verschillende gemeenten. 

 

2.2 Respondenten focusgroepen 

2.2.1 Voorwaarden tot deelname 

Aangezien deze masterproef zich wil concentreren op de beginnende animatoren, bestond de 

onderzoekspopulatie uit alle animatoren die het voorbije jaar een animatorcursus gevolgd hebben en 

voor de eerste maal actief waren als animator op een speelpleinwerking. Aangezien dit een 

omvangrijke groep was met een grote verscheidenheid, moest hierin een selectie gemaakt worden. 

Het onderzoek beperkte zich tot zeven speelpleinwerkingen uit Vlaams-Brabant waar animatoren uit 

de onderzoekspopulatie stage gelopen hadden. Binnen deze geselecteerde speelpleinwerkingen 

bestond het doel erin een vijf- tot zestal vrijwilligers te voor deelname aan de focusgroepen. Deze 

vrijwilligers dienden een basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd te hebben bij de Vlaamse 

Dienst Speelpleinwerk. Een tweede voorwaarde waaraan de vrijwilligers moesten voldoen, was het 

afgerond hebben van minstens 60 uur stage op hun speelpleinwerking. Deze zestig uur is equivalent 

met twee voltijdse speelpleinweken en is de minimum tijdspan dat een stage in het jeugdwerk moet 

beslaan om te leiden tot een attest animator in het jeugdwerk. Het was bij de selectie van de 

steekproef geen criterium of de stage al dan niet succesvol beëindigd was. Stagiairs die volgens hun 

speelpleinwerking niet attestwaardig waren, hebben ook genoten van begeleiding en waren daarom 

even waardevol binnen dit onderzoekskader. In dit onderzoek was één stagiaire betrokken die niet 

geslaagd was voor haar stage. Dit is weinig, maar in dit verband moet rekening gehouden worden 

met het feit dat (1) het aantal stagiairs dat niet slaagt voor de stage beduidend kleiner is dan het 

aantal stagiairs dat wel het attest behaalt; (2) deze mensen zich vermoedelijk niet snel kandidaat 

stellen om mee te werken aan een onderzoek rond stagebegeleiding. 
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2.2.2 Selectieprocedure 

2.2.2.1 De eerste stap: een overzicht van alle basiscursisten 2009 

Om gericht een selectie te kunnen maken in de speelpleinwerkingen die binnen dit onderzoek 

betrokken werden, was een eerste stap het opvragen van een lijst met alle cursisten die in 2009 een 

basiscursus animator in het jeugdwerk volgden bij VDS Vlaams-Brabant. De totale lijst bevatte 364 

cursisten. Uit deze lijst werden zeven speelpleinen geselecteerd op basis van een voldoende 

gevarieerde geografische ligging en voldoende aantal basiscursisten.  

 

2.2.2.2 De tweede stap: het contacteren van de geselecteerde 

speelpleinwerkingen 

De tweede stap van het selectieproces bestond erin contact te leggen met de zeven geselecteerde 

speelpleinwerkingen.  

In een wervingsmail werd het onderwerp steeds bondig voorgesteld waarna even tijd gevraagd werd 

om het onderzoeksopzet uit de doeken te doen. Hierbij werd de nadruk gelegd op de privacy, zowel 

van de animatoren als van de speelpleinwerking. 

Op deze manier werd de correcte, gewenste steekproef bekomen van cursisten die het voorbije jaar 

zowel cursus gevolgd hadden bij VDS alsook hun stage hadden afgelegd op een speelpleinwerking. 

 

2.2.2.3 De derde stap: het contacteren van de individuele cursisten 

Het contacteren van de individuele cursisten verliep door middel van twee rekruteringsmethoden. 

Enerzijds was er de e-mail met gepersonaliseerde tekst waarin de onderzoeker zichzelf en het 

onderzoek voorstelde om vervolgens te vragen of er interesse was om mee te werken aan de 

focusgroepen. Anderzijds werd gebruik gemaakt van Facebook om bepaalde cursisten via een 

persoonlijk bericht te vragen of ze interesse hadden in het meewerken aan het onderzoek. 

Na deze fase werd er noodgedwongen beslist om twee speelpleinwerkingen te laten vallen 

aangezien er onvoldoende participanten bereid werd gevonden.  

 

2.2.2.4 De vierde stap: het maken van een afspraak 

Na het vastleggen van een datum met de participanten, werd opnieuw contact opgenomen met de 

jeugdconsulent om een rustige locatie te reserveren waar het gesprek kon doorgaan. 

 

2.2.3 Respondenten 

Er werden in totaal 20 jongeren bevraagd in vijf focusgroepen. Deze steekproef bestaat uit 17 

meisjes (85 %) en 3 jongens (15 %). De leeftijden variëren tussen de 16 en 19 jaar met een 

gemiddelde van 16,7 jaar. Dit gemiddelde ligt exact één jaar hoger dan de gemiddelde leeftijd bij de 

vragenlijsten wat normaal is aangezien de focusgroepen doorgegaan zijn na het afleggen van de 

stage wat in praktijk een jaar verschil maakt.  
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Hieronder een tabel met het overzicht per afgenomen focusgroep van de respondenten, hun leeftijd, 

geslacht en resultaat van de stage. 

Tabel 1 - Overzicht focusgroepen 

Focusgroep 1 – Speelpleinwerking Overijse 

1,1 16 j. V Geslaagd 
1,2 17 j. V Geslaagd 
1,3 16 j. V Geslaagd 
1,4 16 j. V Geslaagd 
1,5 16 j. V Geslaagd 

 

Focusgroep 2 – Speelpleinwerking Kampenhout 

2,1 16 j. V Geslaagd 
2,2 16 j. M Geslaagd 
2,3 16 j. V Geslaagd 
2,4 16 j. V Geslaagd 
2,5 16 j. V Geslaagd 
2,6 17 j. V Geslaagd 

 

Focusgroep 3 – Speelpleinwerking Zemst 

3,1 16 j. M Geslaagd 
3,2 18 j. V Geslaagd 
3,3 18 j. V Geslaagd 

 

Focusgroep 4 – Speelpleinwerking Dilbeek 

4,1 17 j. V Geslaagd 
4,2 17 j. V Niet Geslaagd 

 

Focusgroep  5 – Speelpleinwerking Vilvoorde 

5,1 16 j. V Geslaagd 
5,2 18 j. V Geslaagd 
5,3 17 j. V Geslaagd 
5,4 19 j. M Geslaagd 

 
 
Een overzicht van de structuur en werking van de betrokken speelpleinwerkingen is terug te vinden 

als bijlage III bij deze masterproef. 
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3. Onderzoeksinstrumenten 

3.1 Vragenlijst 

Aangezien er, door de eigenheid van dit onderzoek, in de literatuur geen instrument te vinden was, is 

een eigen vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst kwam tot stand in twee door Segers (1999) 

beschreven fases. Een eerste fase houdt in dat de doelpopulatie voor wie de vragenlijst bestemd is 

goed omschreven wordt. Binnen dit onderzoek gaat het dan over cursisten die net hun basiscursus 

hebben afgerond. De inhoud van de vragenlijst werd verkregen door een kort verkennend 

onderzoek. Enkele jongeren werden bevraagd aan een vrije discussietafel tijdens een 

uitwisselingssessie rond verscheidene speelpleinthema’s op de uitbreidingscursus van de Vlaamse 

Dienst Speelpleinwerk, de PlayBack. De informatie die daar verkregen werd ondersteunde het 

inventariseren van welk type informatie gewenst is, bijvoorbeeld: beeld, ervaringen en welbehagen. 

Dit was de tweede fase. 

Over de vragen zelf schrijft Segers (1999) dat ze eenvoudig, begrijpelijk en duidelijk moeten zijn. Er 

dient rekening gehouden te worden met de beoogde doelgroep en de methode van 

dataverzameling. Een goede vragenlijst is meer dan een verzameling losse vragen. De vragenlijst 

dient een voor de respondent logische structuur te hebben. De vragen moeten op een natuurlijke 

wijze gegroepeerd worden, waarbij ongewenste contexteffecten vermeden moeten worden (Segers, 

1999). Met deze aanbevelingen is zoveel mogelijk rekening gehouden. 

De vragenlijst, die als bijlage II terug te vinden is bij dit onderzoek, begint met een korte introductie 

waarin de respondent gevraagd wordt even tijd te nemen voor deze vragenlijst en waar de nadruk 

gelegd wordt op de anonimiteit van de respondent.  

Een eerste deel van de vragenlijst bestaat uit 23 items die beoordeeld moeten worden op een 

Likertschaal met vier antwoordalternatieven. De respondenten werd gevraagd om elk item 

individueel te beoordelen, met 1 = ‘helemaal oneens’, 2 = ‘oneens’, 3 = ‘eens’, 4= ‘helemaal eens’. Er 

is bewust gekozen om geen ‘geen mening’ of ‘niet oneens, niet eens’ categorie toe te voegen opdat 

de cursisten verplicht stelling innemen en hun mening kenbaar maken. Deze Likertschaal is een 

doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen 

en te kunnen voorzien van een ordinaal meetniveau (Marchant, 2005). De gekozen items bevragen 

de cursisten over allerlei thema’s waaronder welbehagen, beeld van een speelpleinwerking, eigen 

inbreng, begeleiding van de instructoren … Om zeker te zijn dat de items de juiste elementen 

bevragen en geen verkeerd gebruikte begrippen bevatten, zijn ze na het opstellen door de 

onderzoeker in samenspraak met de promotor van deze masterproef en een beroepskracht van VDS 

Vlaams-Brabant verfijnd.  

Het tweede deel van de vragenlijst bestaat uit een aantal open vragen. Een eerste open vraag peilt 

naar het beeld dat de cursisten enerzijds hebben gecreëerd tijdens hun cursus en anderzijds hebben 

ervaren op ‘de kinderdag’, de dag, geïntegreerd in de cursus, waarop zij naar een echte 

speelpleinwerking trekken om daar een door hen voorbereid spel met de kinderen te begeleiden. 

Een volgende open vraag peilt naar hoe de cursisten de begeleiding van hun begeleider hebben 

ervaren tijdens de kinderdag. Dit werd gevolgd door de vraag naar een numerieke beoordeling 

variërend van 0 tot 10 over de begeleiding van de instructoren in het algemeen. 
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Nadien zijn vier stellingen bevraagd met behulp van een continious-end-anchoredschaal (Marchant, 

2005). Deze stellingen zijn: (S1) Hoeveel heb je geleerd uit de evaluatie van je kinderdag door je 

stagebegeleider; (S2) In welke mate ging de evaluatie van je kinderdag over je ‘gevoel’; (S3) In welke 

mate ging de evaluatie van je kinderdag over je ‘vaardigheden’; (S4) Hoeveel hulp kreeg je van je 

begeleider wanneer je een vraag of probleem had tijdens je kinderdag? De resultaten van deze 

stellingen werden omgezet naar numerieke waarden om verwerking met SPSS mogelijk te maken 

(Marchant, 2005). 

Als afsluiter van de vragenlijst werden nog drie open vragen gesteld. Twee voorgestructureerde, 

waarvan er één polst naar de perceptie van de vaardigheden van de beginnende animatoren en de 

tweede naar wat er nog kan verbeterd worden op het vlak van begeleiding. Een derde en laatste 

vraag geeft de beginnende animatoren de kans om nog opmerkingen mee te geven. 

De vragenlijst werd afgesloten met een bedanking voor de deelname aan dit onderzoek. 

 

3.2 Focusgroepen 

Voor de focusgroepen werd bij gebrek aan een bestaand protocol in de literatuur, een eigen protocol 

opgesteld. Focusgroepen van een tweetal uur werden gehouden aangezien dit ruim voldoende is 

voor beperkte onderwerpen (Slocum, 2006). Om tot zo openhartig en eerlijk mogelijke resultaten te 

komen, is geopteerd om een sfeer te creëren met een zeer lage drempel. Dit resulteerde in het feit 

dat de onderzoeker een losse en informele sfeer nastreefde waarin al eens mocht worden gelachen. 

De onderzoeker voorzag voor elke focusgroep een kleine versnapering en frisdrank. Dit enerzijds om 

de participanten een comfortabel en welkom gevoel te geven. Anderzijds om de respondenten te 

bedanken voor hun vrijwillige medewerking (Krueger, 2000). De focusgroepen hebben steeds plaats 

gevonden in een rustige ruimte, kamer of vergaderlokaal opdat de respondenten zo weinig mogelijk 

afgeleid zouden worden door externe prikkels. 

De respondenten kregen, bij aankomst, dezelfde vragenlijst voorgelegd als de cursisten op 

basiscursus. Dit om te kijken of er na een jaar verschillen optreden in perceptie van de cursus.  

De focusgroepen beginnen standaard met een verwelkoming waar de moderator zichzelf voorstelt 

en het opzet van het onderzoek aan de deelnemers toelicht. Hierbij wordt belang gehecht aan de 

reden waarom deze specifieke respondenten gekozen zijn en wat er zal gebeuren met de resultaten 

(Slocum, 2006; Krueger, 2000). De anonimiteit van de deelnemers werd verzekerd en er werd 

toestemming gevraagd voor het opnemen van de focusgroep op video om de reproductie achteraf 

op een eenvoudige manier te laten verlopen (Krueger, 2000). 

Het systeem en principe van focusgroepen werd toegelicht waarbij vooral aandacht werd besteed 

aan het feit dat er geen juiste of foute antwoorden bestaan, enkel verschillende meningen. De 

deelnemers werden aangemoedigd om met elkaar in discussie te gaan en niet noodzakelijk tegen de 

onderzoeker te praten. Hierna werden de mensen rond de tafel voorgesteld, werd de opname 

gestart en ging de focusgroep van start. 

Bij het opstellen van de richtvragen voor de focusgroepen werd rekening gehouden met de valkuilen 

die beschreven worden door Slocum (2006). Richtvragen zijn best telkens duidelijk, relatief kort en 

eenvoudig verwoord. Er moet voldoende context gegeven worden zodat de groep niet moet gissen. 
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Daarnaast is er geopteerd voor open vragen in plaats van gesloten vragen om de participanten de 

mogelijkheid te laten breed te antwoorden. Al te ruime waaromvragen zijn vermeden en opgesplitst 

in kleinere onderdelen. 

 

In de focusgroepen werden delen onderscheiden. Een eerste deel van de focusgroep handelde 

specifiek over de basiscursus animator in het jeugdwerk. Het tweede deel van de focusgroep ging 

specifiek over hoe beginnende animatoren hun stage ervaren, wat belemmerende en wat 

faciliterende factoren in dat proces zijn. 

 

Een eerste vraag, van het eerste deel, polste naar de perceptie van de animatoren over een 

verbetering van hun vaardigheden als animator dankzij de cursus. Als bijvraag werd naar de oorzaken 

gepolst. 

Vervolgens werd een stelling geponeerd, waar de onderzoeker de individuele mening van de 

participanten wil kennen over het belang van praten over gevoelens en vaardigheden op de cursus. 

Met de vraag: “wat was het eerste dat je thuis verteld hebt over de begeleiding van de instructoren 

op cursus?” wou de onderzoeker achterhalen waaraan de cursisten het meest belang hechten bij de 

begeleiding op cursus, ervan uitgaande dat dit één van de eerste zaken zou zijn die ze thuis vertellen. 

Een volgende vraag bestond uit een rondje waarbij iedereen  één positieve en één negatieve ervaring 

met de begeleiding kon delen. Dit om na te gaan wat de cursisten als zeer goed ervaren bij de 

begeleiding en wat er beter kan. Naar mogelijke verbeteringen werd nog eens expliciet gevraagd met 

de vraag: “Wat had, nu je stage achter de rug is, de begeleiding op cursus kunnen doen om van jou 

nog een beter animator te maken?”. 

Binnen het tweede deel ‘stage’, polst een eerste vraagt naar de zingeving van de beginnende 

animatoren. Weten zij waarom ze een stage moeten afleggen en zien zij er de meerwaarde van in? 

Bij de daarop volgende vraag werd gebruik gemaakt van een methodiek. Er is bewust gekozen om 

methodieken toe te voegen aan de focusgroep aangezien deze een positieve invloed hebben op de 

aandacht en betrokkenheid van de respondenten (Janssens, 2004). De participanten werd gevraagd 

om op vijf post-its telkens één kernwoord te schrijven dat voor hen de eerste speelpleindag na de 

cursus typeerde. De bijvraag werd gesteld, of de participanten op het einde van de cursus verwacht 

hadden dat hun vijf kernwoorden bij de eerste speelpleindag zouden horen. Op deze manier wou de 

onderzoeker nagaan of het beeld dat de cursisten van een speelpleinwerking hebben na cursus klopt 

en in welke mate ze foute veronderstellingen creëren (zie in dat verband ook het hoofdstuk rond 

organisationele socialisatie vanaf pagina 23).   

Hierna werd gepraat over de praktische kant van de stage. Wanneer vonden de evaluaties plaats, 

nam de begeleider voldoende tijd, was de stagebegeleider gemotiveerd, ging het tijdens evaluaties 

vooral over gevoel of vaardigheden, werd je formeel of informeel begeleid … Dit om een duidelijk 

beeld te krijgen van de structuur en de systemen van de betrokken speelpleinwerkingen. 

Een volgende vraag was: “als je vragen of problemen had, bij wie kon je dan allemaal terecht?”. Dit is 

een indicator van welbehagen en vertrouwen en geeft aan of er al dan niet een contrast zichtbaar is 

tussen de cursus en de stageplaats. Gaat men met vragen en problemen naar de peers of zoekt men 

de begeleiders op?  



Deel II: Methode 
 

50 
 

Vervolgens werd de vraag voorgelegd of de beginnende animatoren op weerstanden of beperkingen 

waren gestoten bij het realiseren van de ideeën die ze  tijdens de cursus hadden verkregen. Dit om 

na te gaan of er indicaties zijn dat de cursus zich op een ideaal eilandje bevindt, zoals Van Meeuwen 

(2009) zich afvraagt.  

Daarna werd aan de participanten een tekening van een ventje voorgelegd en werd hen de vraag 

gesteld om de lichaamsdelen te benoemen en daaraan een eigenschap van een stagebegeleider te 

koppelen. Bijvoorbeeld: de ogen zijn nodig om iedereen te kunnen observeren. Er werd ook steeds 

een terugkoppeling naar de eigen stage gemaakt. Deze methodiek werd toegepast om na te gaan 

wat een stagebegeleider moet kunnen/kennen/doen, volgens de beginnende animatoren . Om een 

diepgaander resultaat te verkrijgen, werden hierbij de Mie&Mo kaarten, ontwikkeld door het 

steunpunt Jeugd, gehanteerd. Op deze kaarten staan persoonskenmerken die soms positief, soms 

negatief zijn. Aan de participanten werd gevraagd om drie kaarten ad random te kiezen en telkens te 

benoemen welke eigenschap van de drie mogelijkheden ze het belangrijkst vinden voor een 

stagebegeleider en welke best niet aanwezig is bij een stagebegeleider. Een paar voorbeelden van 

eigenschappen zijn: speels, pietje precies, grappig, emotioneel, enz.  

Aan de hand van een kaartspel werd de participanten dan gevraagd punten te geven van nul tot tien 

op de algemene begeleiding tijdens hun stage. Daaraan werd de vraag gekoppeld welke voordelen de 

participanten gehad hebben, aan het hebben van een stagebegeleider. 

Als voorlaatste vraag werd de participanten gevraagd aan te geven waar ze enerzijds het gevoel 

hadden het best begeleid te zijn, op cursus of tijdens hun stage; en anderzijds aan te geven waar ze 

het gevoel hadden het meest geleerd te hebben, op cursus of tijdens hun stage. 

De laatste vraag bestond uit een “member check”. Deze term omvat het voorleggen van resultaten, 

ervaringen of interpretaties aan de betrokkenen in het veld. Het doel is dan om vast te stellen of de 

reconstructie van de werkelijkheid, zoals de onderzoeker die heeft meegemaakt ook voor hen 

herkenbaar is (Segers, 1999). De problematiek en de hypothese van VDS omtrent het koudedouche-

effect werd uiteengezet. De participanten werd gevraagd of ze hier zelf mee geconfronteerd waren 

en of ze mogelijke oorzaken van dit effect konden bedenken. Deze vraag werd bewust als laatste 

vraag gesteld, om te voorkomen dat kennis van het effect de antwoorden tijdens de focusgroep 

zouden beïnvloeden.  

Nadien werd de opname gestopt en werden de participanten bedankt voor hun vrijwillige deelname 

aan het gesprek. 

4. Data Analyse 

4.1 Vragenlijst  

Het kwantitatieve sociale wetenschapsonderzoek, vooral het niet-experimenteel onderzoek, wordt 

gekenmerkt door multivariabele studies. Het hebben van vele variabelen maakt het vaak moeilijk om 

de gegevens te begrijpen. Deze moeilijkheid heeft geleid tot de ontwikkeling van technieken om het 

aantal variabelen te verminderen zonder de informatie te verliezen die de originele variabelen 

verstrekken. Factoranalyse is de naam die aan een groep verwante, met deze bedoeling ontwikkelde, 

technieken wordt gegeven (Punch, 2005). Deze technieken beogen het onderzoek naar samenhang 
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en structuur tussen een groot aantal manifeste variabelen. Daarnaast pogen deze technieken de 

informatie die vervat is in de manifeste variabelen te condenseren in een kleiner aantal latente 

variabelen (Schuyten, 2007). 

De doelstellingen van factoranalyse zijn tweezijdig. Enerzijds een reductie van de dimensies: het 

herleiden van een groot aantal variabelen tot een kleiner aantal dimensies. Anderzijds een 

identificatie van de latente eigenschappen die een verborgen structuur in de data verhullen 

(Schuyten, 2007). 

Om de vragenlijstitems onder te brengen in een kleiner aantal dimensies en zodoende de 

onderliggende structuur van de 23 items te onderzoeken, werd een factoranalyse uitgevoerd met 

een Principale Componentenanalyse. Omdat we er vanuit gaan dat de items onderling correleren 

werd gebruik gemaakt van een Oblimin rotatie met Kaisernormalisatie. Bij de analyse bleek één van 

de items niet hoger te laden dan .40. Dit item werd niet verder opgenomen. Twee andere items 

werden doelbewust weggelaten na een eerste analyse wegens het onverklaarbaar hoog laden bij een 

factor waar ze niet thuishoorden. Daarenboven bleek dat het weglaten van deze items een positieve 

invloed had op de interne consistentie. De uiteindelijke analyse gebeurde op basis van de 

overgebleven 20 items. 

Hoeveel factoren dienden overgehouden te worden, was niet eenvoudig te bepalen aan de hand van 

de eigenwaarde. De scree plot toonde een breuk vanaf de 2de factor maar daalde nadien geleidelijk. 

Het belangrijkste criterium om de zinvolheid van de factoren te bepalen was de mogelijkheid ze te 

interpreteren. Voor dit onderzoek is gekozen om de data te reduceren tot vier factoren, die samen 

46,5 % van de totale variantie verklaren. 

Tabel 2 - Patroon matrix factoranalyse 

  1 2 3 4 

Ik voelde mij op mijn gemak om op het speelplein te staan door cursus .328    

Ik voel me klaar om op het speelplein te staan door cursus    .744 
Als ik vragen had kreeg ik een duidelijk antwoord   .617  
Ik heb kunnen zeggen wat ik echt dacht .506    
De instructoren hebben me veel bijgeleerd over het animator zijn   .508  

Ik heb voldoende geleerd om op het speelplein te kunnen staan    .626 

Ik durf vragen stellen aan de instructoren .763    
Ik heb op cursus geleerd hoe een écht speelplein eruit ziet  .523   
Ik heb mijn eigen ding kunnen doen .401    
Ik ben door de cursus een betere animator geworden    .525 
Ik durf nu beter op het speelplein staan dan voor de cursus  .685   
Ik heb de kans gehad om te zien hoe het moet   .415  
De instructoren zijn vrienden geworden .714    
De nabesprekingen van de sessies vond ik nuttig .609    
Ik denk nu anders over het speelplein dan voor de cursus  .802   
Als ik met een ei zat kon ik dat kwijt bij de instructoren .678    
Ik heb het gevoel dat ik ondersteund werd .572    
Ik heb veel gehad aan mijn evaluatiegroepje .541    
Ik denk dat ik een betere animator geworden ben  .647   
Ik ben tevreden over de begeleiding van de instructoren   .601  
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Items die hoog laden op de eerste factor worden verzameld onder de naam welbehagen. Deze factor 

evalueert in welke mate de cursisten een goed, comfortabel gevoel hebben. Ook het gevoel 

ondersteund te worden is in deze factor opgenomen, net als de items die verband houden met het 

durven zeggen van de eigen mening en het durven vragen stellen. 

De tweede factor labellen we als beeld en gepercipieerde vaardigheden. Deze factor bundelt de items 

die verband houden met het verwerven en bijstellen van het beeld van een speelpleinwerking via de 

basiscursus. Daarnaast zijn er twee items in opgenomen in verband met de gepercipieerde 

vaardigheden van de beginnende animatoren na de basiscursus. 

Een derde factor kan benoemd worden als self-efficacy. Deze factor verzamelt volgende drie items: 

(1) Ik voel me klaar om op het speelplein te staan door cursus; en (2) Ik heb voldoende geleerd om op 

het speelplein te kunnen staan; en (3) Ik ben door de cursus een betere animator geworden. 

De vierde factor peilt naar de begeleiding die de cursisten hebben ontvangen. In welke mate hebben 

de cursisten ervaren dat ze veel bijgeleerd hebben dankzij de begeleiding. Zijn ze tevreden over de 

ontvangen begeleiding? Kregen ze een antwoord op hun vragen en hebben ze kunnen zien hoe het 

moet?  

Om de interne consistentie van de factoren na te gaan, werden de Cronbach’s Alpha’s berekend. 

Het resultaat kan u terugvinden in onderstaande tabel. 

 

 Welbehagen Beeld & Vaardigheden Self-efficacy Ondersteuning 

Cronbach’s Alpha .765 .632 .605 .578 
Tabel 3 - Overzicht Cronbach's Alpha Principale Componenten Analyse 

 

4.2 Focusgroepen 

De focusgroepen zijn meerdere malen uitgevoerd met telkens andere respondenten opdat de 

onderzoeker trends kan vaststellen in de geuite meningen en percepties. Deze worden onthuld door 

een omzichtige, systematische analyse (Marshall & Rossman, 2006). De video-opnames zijn 

nauwkeurig en woordelijk getranscribeerd. De transcripten zijn geanalyseerd door middel van het 

indelen van de antwoorden in categorieën. Zo werd elke basisvraag uit het draaiboek een categorie. 

Alle antwoorden van de verschillende focusgroepen werden dan samengebracht en geanalyseerd. 

Het samenbrengen van de antwoorden heeft als grote voordeel dat er patronen in de antwoorden 

van de verschillende respondenten kunnen worden ontdekt. Wanneer er geen patronen gevonden 

worden, is juist de diversiteit aan antwoorden interessant om te beschrijven (Krueger, 2000). De 

analyse werd meerdere malen herhaald om zeker te zijn dat de juiste besluiten getrokken werden uit 

de beschikbare data. 
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5. Methodologische kwaliteit 

 

Het is belangrijk bij goed onderzoek dat methodologische kwaliteit nagestreefd wordt. Het 

onderzoek moet intersubjectief navolgbaar en bruikbaar zijn. Dit betekent dat wanneer andere 

onderzoekers in de toekomst dit onderzoek willen overdoen, ze daarvoor over de nodige gegevens 

met betrekking tot denkpistes en beslissingen moeten beschikken. Het is de taak van de onderzoeker 

om deze zaken duidelijk uiteen te zetten in een methodologisch kader (Schuyten, 2007). De 

betrouwbaarheid en validiteit zijn verbijzonderingen van de omvattende eis van intersubjectieve 

navolgbaarheid. Hieronder wordt de kwaliteit van dit onderzoek besproken aan de hand van de 

begrippen validiteit en betrouwbaarheid. 

 

5.1 Validiteit 

De validiteit (of geldigheid) van een onderzoek heeft betrekking op het theoretisch opzet en de 

uitwerking van een onderzoek. Validiteit is de vraag in welke mate de gemeten data binnen een 

onderzoek de werkelijkheid weerspiegelen (Schuyten, 2007). Wanneer we de validiteit van een 

meetinstrument nagaan stellen we ons de vraag of het instrument meet wat het wil meten? Meet 

het met andere woorden echt of de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn? Hieronder kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe validiteit. 

 

5.1.1 Interne validiteit 

Met interne validiteit wordt bedoeld dat het vaststellen van de waarde van de onderzoeksvariabelen 

zodanig is dat deze waardebepaling overeenkomt met de bedoelde (werkelijke) waarde en dat de 

relaties tussen de variabelen ‘echt’ zijn en niet ergens anders liggen (Segers, 1999). De conclusies van 

het onderzoek moeten geldig zijn voor de steekproef (Marchant, 2005). Voor dit onderzoek is vooral 

gekeken naar de inhoudsvaliditeit. Deze stelt de vraag of de begrippen, beschrijvingen, en gegevens 

een goede beschrijving vormen van de mogelijk relevante gegevens. Bij een kwantitatieve vragenlijst 

bestaat het gevaar reeds aan datareductie te doen voor het begin van het onderzoek door bepaalde 

antwoorden en vragen niet in de vragenlijst of het protocol van de focusgroepen op te nemen. Om 

dit te voorkomen zijn, voor de vragenlijst en het protocol werden opgesteld, enkele jongeren 

bevraagd aan een vrije discussietafel tijdens een uitwisselingssessie rond verscheidene 

speelpleinthema’s op de uitbreidingscursus van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, de PlayBack. De 

vragen en stellingen op de vragenlijst en het protocol werden zo geformuleerd dat niet afgeleid kon 

worden wat het gewenste antwoord was. De vragen peilden, door het bewuste gebruik van de ik- en 

de jij-vorm bij de vraagstellingen, steeds naar persoonlijke percepties. Dit opdat de cursisten en 

stagiairs vanuit zichzelf zouden antwoorden en niet vanuit een potentieel aanwezige norm op de 

cursus, het speelplein of in het algemene speelpleinwerk. Daarnaast heeft overleg tussen de 

promotor, een beroepskracht van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en verschillende vrijwilligers 

van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ervoor gezorgd dat de begrippen en inhouden op een valide 

manier zijn neergezet, zowel in de vragenlijst als in het protocol voor de focusgroepen. 
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5.1.2 Externe validiteit 

Met externe validiteit wordt bedoeld dat de resultaten gegeneraliseerd mogen worden naar de 

totale populatie waaruit de elementen zijn geselecteerd (Marchant, 2005; Segers, 1999). Het gaat 

dan om de ‘representativiteit’ van de onderzoekselementen: de elementen zijn ‘typisch’ (Segers, 

1999). Het is het doel van dit onderzoek om uitspraken te doen over de animatoren in de 

speelpleinwerkingen van Vlaanderen. Het is nodig om hierbij enkele kanttekeningen te maken. De 

populatie die bevraagd is door middel van de vragenlijst, is slechts een steekproef op één basiscursus 

animator in het jeugdwerk. Weliswaar gaat het hier om twee verschillende cursisten- en 

instructorengroepen en wordt er een duidelijk protocol gevolgd bij het geven van de cursussen. Toch 

kan er geargumenteerd worden dat een bevraging van deze steekproef niet voldoende is om de 

resultaten te veralgemenen naar het Vlaamse niveau. Bij de focusgroepen is getracht aan dit 

probleem voorbij te gaan door speelpleinen uit te kiezen met een voldoende verschillende structuur, 

cultuur en geografische ligging maar toch zijn er een aantal mogelijke (hypothetische) factoren die 

eigen zijn aan de onderzochte populatie. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Brusselse rand en het 

aandeel allochtone kinderen en begeleiders die daarmee gepaard gaan, de verstedelijking van de 

provincie… Er is onvolledig tegemoet gekomen aan de eis van de externe validiteit. 

  

5.2 Betrouwbaarheid 

Een instrument is betrouwbaar wanneer je bij een herhaalde afname onder gelijke condities dezelfde 

resultaten verkrijgt. Het impliceert dus dat wanneer twee of meerdere competente personen 

onafhankelijk van elkaar dezelfde vragenlijst coderen dat zij tot hetzelfde resultaat komen. Daarnaast 

houdt het ook in dat een persoon die dezelfde vragenlijst codeert op verschillende tijdstippen 

hetzelfde resultaat moet verkrijgen. Het onderzoek mag geen onsystematische afwijkingen vertonen. 

Deze onsystematische fouten zijn dan die tekortkomingen in de meetprocedure, die het 

meetresultaat laten variëren van meting tot meting, nu eens in de ene richting, dan weer in de 

andere (Segers, 1999). Hier ligt het verschil met validiteit. De validiteit is een verwijzing naar 

systematische fouten waar de betrouwbaarheid een idee geeft van de toevallige fouten in een 

onderzoek. Ook hier kunnen we een onderscheid maken tussen interne en externe betrouwbaarheid. 

 

5.2.1 Interne betrouwbaarheid 

Binnen interpretatief onderzoek gaat het vooral over de mate waarin andere onderzoekers in staat 

zijn begrippen op dezelfde wijze als voorgaande onderzoekers in verband te brengen met de 

gegevens (Schuyten, 2007). Bij het opstellen van de vragenlijst en het protocol van dit onderzoek 

heeft de onderzoeker rekening gehouden met de consistentie. Dit door aandacht te besteden aan 

het formuleren van de vragen, het mijden van moeilijke, verwarrende en suggestieve vragen, het 

mijden van termen met meervoudige betekenissen … Er werd steeds eenzelfde vragenlijst gebruikt 

bij de bevraging van de deelnemers aan de basiscursus animator in het jeugdwerk. Voor de 

focusgroepen werd een protocol opgesteld met als doel de focusgroepen op een zo uniform 

mogelijke manier te laten verlopen. De tussenkomst van de onderzoeker werd zoveel mogelijk 

beperkt. 
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5.2.2 Externe betrouwbaarheid 

Een onderzoek is externe betrouwbaar als andere, onafhankelijke onderzoekers in dezelfde situatie 

in staat zijn om het gehele onderzoek te herhalen met dezelfde onderzoeksopzet, methoden en 

technieken (Maso & Smaling, 1998; Schuyten, 2004). Dit onderzoek tracht de argumentatieve 

betrouwbaarheid (Schuyten, 2006) na te streven door alle argumenten en redeneringen in het 

verloop van dit onderzoek te expliciteren zodat een andere onderzoeker het hele onderzoeksproces 

eventueel zou kunnen reconstrueren en overdoen. 
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Deel III: Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Zowel het kwantitatieve 

onderzoek (vragenlijsten) als het kwalitatieve onderzoek (focusgroepen) komen hierbij uitgebreid 

aan bod. De besluiten die uit deze resultaten kunnen getrokken worden, worden besproken in het 

volgende deel van deze masterproef. 

1. Vragenlijst 

 

1.1 Evaluatie van het welbehagen, beeld en gepercipieerde 

vaardigheden, self-efficacy en de ervaren begeleiding van 

beginnende animatoren 

1.1.1 Resultaten voor de beginnende animatoren 

Tabel 4 geeft de beschrijvende resultaten weer van de beginnende animatoren vlak na het afleggen 

van de basiscursus animator in het jeugdwerk. 

Tabel 4 - Beschrijvende statistieken van de factoren 

 N Minimum Maximum Gemiddelde Standaarddeviatie 

Welbehagen 78 2.89 4.00 3.48 .297 
Beeld & Vaardigheden 80 2.25 4.00 3.23 .487 
Self-efficacy 82 3.00 4.00 3.57 .349 
Begeleiding 84 3.00 4.00 3.70 .293 

 

Aangezien het hier gaat om Likert-schalen van 1 tot 4 kunnen we besluiten dat de vier factoren 

gemiddeld genomen zeer positief worden geëvalueerd door de respondenten. We merken op dat 

vooral de begeleiding tijdens de basiscursus een zeer hoge gemiddelde score haalt (M = 3.70).  

Anderzijds merken we ook een zeer hoge score voor de factor ‘self-efficacy’ (M = 3.57). De 

beginnende animatoren voelen zich na de cursus voldoende bekwaam om hun taak op de 

speelpleinwerking op te nemen. Ze hebben het gevoel een betere animator te zijn geworden door de 

cursus. 

De factor ‘beeld en gepercipieerde vaardigheden’ scoort eveneens hoog (M = 3.23). Wat erop wijst 

dat de respondenten zich door de basisvorming een beter beeld hebben kunnen vormen en aan 

visieontwikkeling hebben kunnen doen. In vergelijking met de overige drie schalen, komt hier de 

grootste standaarddeviatie naar voren wat er op wijst dat er toch wat verschil is tussen de 

antwoorden van de verschillende respondenten.  
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1.1.2 Contrast beginnende animatoren en animatoren na stage 

Dezelfde 23 items werden voorgelegd aan een groep beginnende animatoren, één jaar na het 

afleggen van hun basiscursus. Door middel van een Indepentent Samples T-test vergelijken we de 

resultaten van de beginnende animatoren onmiddellijk na de basiscursus, met de resultaten van een 

andere groep animatoren na het afleggen van hun stage, één jaar na de basiscursus. Een overzicht 

van deze data is bij dit werk opgenomen als bijlage IV.  

Tabel 5 - Beschrijvende statistieken groepen 

Factor Groep N Gemiddelde Standaarddeviatie 

Welbehagen Net cursus gevolgd 78 3.48 .297 
 Stage voltooid 13 3.11 .385 
Beeld & Vaardigheden Net cursus gevolgd 80 3.23 .487 
 Stage voltooid 14 2.98 .504 
Self-efficacy Net cursus gevolgd 82 3.57 .349 
 Stage voltooid 13 3.33 .577 
Begeleiding Net cursus gevolgd 84 3.70 .293 
 Stage voltooid 16 3.42 .338 

 

We merken geen significant verschil tussen beide groepen animatoren bij de factor ‘self-efficacy’ 

(t(13.427)=1.431; p = .175) en ‘beeld en vaardigheden’ (t(92) = 1.714; p = .090). We kunnen besluiten 

dat beginnende animatoren, een jaar na hun cursus geen verschil ervaren in de mate waarin ze 

zichzelf klaar voelen voor het speelpleinwerk door de cursus of over hoe de cursus hun beeld van de 

speelpleinwerking heeft beïnvloed. 

Daarentegen is er wel sprake van een significant verschil bij de factoren ‘welbehagen’ (t(89)=3.924; p 

= .000) en ‘begeleiding’ (t(98)=3.350; p = .001). Zowel welbehagen als begeleiding worden na een 

jaar wat significant lager beoordeeld dan onmiddellijk na de cursus. De resultaten blijven echter nog 

steeds goed. 

 

1.2 Evaluatie van de kinderdag 

Op de vraag ‘Hoeveel heb je geleerd uit de evaluatie van je kinderdag door je begeleider’, werd door 

de respondenten gemiddeld een 2.93 aangegeven op een schaal van 0 tot 4 (N=85). Dit is een eerder 

positieve beoordeling. De beginnende animatoren vinden dat ze eerder veel bijgeleerd hebben uit de 

evaluatie van hun kinderdag. 

Wanneer we kijken of de evaluatie van de kinderdag op cursus eerder over gevoel dan wel over 

vaardigheden gaat, constateren we dat de respondenten aangeven het meer over vaardigheden (M = 

2.88) gehad te hebben dan over gevoel (M = 2.72). Het verschil is echter minimaal. 

Ten slotte geven de respondenten aan dat ze tijdens de kinderdag eerder veel hulp hebben 

ontvangen van hun begeleider (M = 2.96; SD = 0.98). 

We merken op dat de standaarddeviaties bij de evaluatie van de kinderdag vrij groot zijn. De 

beginnende animatoren antwoorden vrij verscheiden. 
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We stellen vast dat de cursisten in het algemeen zeer tevreden zijn over de feedback die ze van hun 

begeleider ontvangen met betrekking tot hun kinderdag (N = 84; M = 8.76). Met een bereik van 0 tot 

en met 10 werd minimum een 6 gegeven en maximum een 10. 

Er werd in de vragenlijst niet enkel naar een numerieke score gevraagd, de vraag werd ook gesteld 

om hun score te duiden. Daarbij geven 65 cursisten (85.5%) aan volgens hen goede feedback te 

hebben ontvangen, tegenover 11 cursisten (14.5%) die gereserveerd zijn over de meerwaarde van 

hun feedback. 

“Ik heb veel aan mijn begeleider gehad toen ik even helemaal begon te stressen. En hij was natuurlijk 

ook gewoon heel behulpzaam en eerlijk tijdens de feedback. Zo heeft hij ook kleine puntjes aangehaald 

waar je anders niet zou aan denken.” (Respondent 23) 

“ik vind dat we niet zo veel feedback hebben gekregen, ze mochten echt veel meer geven” (Respondent 

6) 

Vijfendertig personen geven aan veel geleerd te hebben uit de feedback tegenover twee personen 

die aangeven weinig geleerd te hebben. De feedback bleek ook in het algemeen eerder terecht (23) 

dan onterecht (2), eerlijk (7), eerder persoonlijk (6) dan onpersoonlijk (3) en constructief (5). De 

feedback was bij 9 cursisten een bevestiging die hen heeft gerustgesteld en meer zelfvertrouwen 

gegeven.  

“Hij hielp ons goed en stuurde ons bij waar het moest. Ik heb veel aan de feedback gehad, want die 

heeft me doen inzien dat we goede animators kunnen worden.” (respondent 25) 

Zowel de goede punten als de werkpunten kwamen ter sprake (12), eerder dan enkel de goede 

punten (1). Geen enkele cursist gaf aan dat zijn evaluatie enkel werkpunten bevatte.  

“Ik vond de feedback heel goed, zowel de positieve als de werkpunten werden besproken, zowel over 

de groep als over ieder apart. Er werd ook bij de werkpunten gezegd hoe we het beter zouden kunnen 

doen” (Respondent 31) 

 

1.3 Analyse van de open vragen in de vragenlijst 

1.3.1 Het beeld van de beginnende animatoren 

Een eerste open vraag op de vragenlijst polst naar het beeld van de cursisten. Op het einde van de 

cursus gaan ze naar een speelpleinwerking, waar ze de hele namiddag de kinderen animeren. Voor 

vele cursisten is dit hun eerste kennismaking met de speelpleinwereld en dus ook het ideale moment 

om hun beeld van een speelpleinwerking, dat ze op cursus ontwikkeld hebben, af te toetsen aan de 

realiteit. 

Bij 18 cursisten (30.5%) bleek het beeld dat ze hadden van een speelpleinwerking te kloppen met de 

realiteit. Zij geven aan dat de kinderen actief (5), stout (1), vermoeiend (3) en enthousiast (4) waren. 

Dat het een fijne ervaring was, werd door 16 mensen aangegeven. 

De cursisten die daarentegen aangaven dat hun beeld niet correct was (69.5%), antwoordden meer 

divers. De aanwezigheid van actieve kinderen op het speelplein was een verrassing voor 3 personen, 

2 personen daarentegen hadden de kinderen actiever verwacht. Sommige cursisten geven aan dat ze 
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niet verwacht hadden dat de kinderen zo stout konden zijn (10), anderen vonden het dan weer juist 

goed meevallen (4). Een vrij sterke consensus is er over de mate waarin de kinderen vermoeiend 

kunnen zijn (12).  

“Ik had verwacht dat speelpleinen tof spelen was zoals met je kleine buurmeisje. Vrijdag ondervond ik 

echter dat het erg vermoeiend is voor je stem en dat het heel veel energie van je vergt. Soms voelde ik 

me alsof het me te boven ging omdat die kindjes echt pienter zijn en ik had verwacht dat ze alles 

geloofden! Toch ben ik ook blij omdat die lieve meisjes je als voorbeeld zien en echt naar je opkijken. 

Wat ik wel juist dacht is de toffe, gekke sfeer die je op je gemak stelt.” (Respondent 46)  

Vier personen gaven aan verrast te zijn hoe goed het meeviel. De locatie van de door hen bezochte 

speelpleinwerking was een tegenvaller voor sommige animatoren (3). 

Opmerkelijk hierbij is dat het grootste aandeel van de animatoren (69.5%) zijn of haar beeld van een 

speelpleinwerking heeft moeten bijschaven na het eerste contact met een speelpleinwerking en dit 

vooral in de negatieve richting (66%). 

Hieruit kunnen we besluiten dat het beeld van beginnende animatoren dat voorafgaand aan (of 

tijdens) de cursus wordt gevormd, doorgaans te rooskleurig is ten opzichte van hun eerste ervaring 

met een echte speelpleinwerking.  

1.3.2 Algemene begeleiding 

De cursisten werd de vraag gesteld de algemene begeleiding te evalueren op een schaal van 0 tot 10. 

De resultaten hier zijn eveneens zeer positief (N = 79, M = 9.11, min. 7, max. 10). We kunnen stellen 

dat de cursisten in het algemeen zeer tevreden zijn over de algemene begeleiding van de 

instructoren op cursus.  

1.3.3 Een betere animator geworden? 

Daarnaast werd de cursisten gevraagd of ze een betere animator geworden zijn door de begeleiding 

op de cursus. Hebben ze veel bijgeleerd, zijn ze goed ondersteund? Een totaal van 73 cursisten 

(98.6%) beantwoordt deze vraag positief, slechts 1 cursist (1.4%) is negatief.  

“Ja, ik heb veel bijgeleerd en wist niet dat er zoveel schuilt achter één spelletje. Het is veel werk. De 

animatoren waren geweldig en gaven een perfect voorbeeld van hoe het moet! Daarvan alleen leerde 

ik enorm! En fun was er ook.” (respondent 22) 

We hebben een goede begeleiding ontvangen, expliciteren 11 cursisten. Geen enkele antwoord het 

tegendeel. Wat hebben ze dan vooral bijgeleerd en vonden ze de moeite om te vermelden in hun 

antwoord? Voornamelijk het maken van activiteiten en spelen (13), hoe omgaan met moeilijke 

situaties (6), spelbagage (5), de verschillende leeftijden en hun specifieke kenmerken (4), EHBO (4) en 

animatie (2). Vooral de voorbeeldfunctie van de instructoren blijkt hierin belangrijk (5). Er wordt door 

4 cursisten aangehaald dat de cursus hun zelfvertrouwen heeft opgekrikt. 

1.3.4 Verbetering van de begeleiding 

Op de vraag of er iets was wat de instructoren hadden kunnen doen om de begeleiding nog te 

verbeteren, antwoorden 50 cursisten (69.4%) dat het goed was zoals het was. De 22 andere cursisten 

(30.6%) die deze vraag hebben beantwoord haalden volgende mogelijke verbeteringen aan: meer 

persoonlijke feedback (6), het op punt stellen van het tijdsschema en letten op stiptheid (6), meer 
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persoonlijke contact met de cursisten (5), dieper ingaan op moeilijke situaties (4) en meer 

animatie/podiummomenten (1). 

“Ik denk dat ze het erg goed hebben gedaan. Voor mij persoonlijk mag het persoonlijker. Meer 

gesprekken met iemand alleen want in mijn evaluatiegesprek zat ik bij mensen die niet helemaal zijn 

zoals ik en mij meer hoofdpijn bezorgden door hun gekwetter dan ik echt kon zeggen wat ik dacht.” 

(respondent 46) 

1.3.5 Het ei 

Een laatste vraag die werd gesteld is: “wil je nog iets kwijt over de begeleiding van de instructoren”. 

Vooral volgende elementen kwamen daaruit naar voor: het was plezant (7), jullie hebben ons goed 

geholpen (3), we hebben veel geleerd (3), we zijn jullie dankbaar (3), jullie waren zeer enthousiast 

(2), de toneeltjes waren leuk (2). 

“Jullie enthousiasme is echt iets dat ik bewonder! Dat is geweldig en ik zie jullie als voorbeelden en 

modellen. Jullie zijn aanstekelijk spontaan en grappig! Doe zo door! Jullie toneeltjes zijn origineel en de 

MAX! Jullie komen over als een zalig team en ik vind dat jullie bv bij het eten tussen ons komen zitten 

ook tof! Jullie zijn echt geweldig!” (respondent 64). 

2. Resultaten bij de focusgroepen 
 

2.1 Begeleiding tijdens de basiscursus 

Alle beginnende animatoren geven zonder twijfel aan -iets- bijgeleerd te hebben op hun basiscursus 

animator in het jeugdwerk. Bij een meer diepgaande analyse valt dat ‘iets’ uit elkaar in twee delen. 

Enerzijds geven de beginnende animatoren aan bepaalde vaardigheden verworven te hebben. 

Anderzijds merken ze op dat de cursus een invloed heeft gehad op hun gevoel en hun zelfzekerheid. 

Wat de verworven vaardigheden betreft, komen een waaier aan elementen naar voor: spel maken, 

spelbagage, animatie, EHBO, creatief denken, brainstormen, het leren kennen van en het zich inleven 

in de leefwereld van de kinderen en omgaan met moeilijke situaties.  

R5,3: “Ja ik heb daar toch wel veel bijgeleerd ook. Zo bijvoorbeeld ‘hoe begint ge aan een spel’. Ja… ge 

kunt daar… alle ge weet wel van ‘ge kunt daar op verschillende manieren’ maar hoe juist… maar 

dankzij die brainstormtechnieken en zo die je ziet vind ik… ja… heb ik dat toch wel geleerd om een spel 

ja… een deftig spel te maken.” 

Wat het vaakst wordt vermeld en waarvan we bijgevolg kunnen vermoeden dat de beginnende 

animatoren er het meeste belang aan hechten, is het omgaan met moeilijke situaties, het leren 

kennen van de leefwereld van de kinderen, EHBO en het maken van een spel.  

Wat de invloed van de cursus op hun gevoel en zelfzekerheid betreft, geven de respondenten aan 

meer zelfzeker te zijn geworden door het volgen van de cursus. Ze hebben het gevoel dat ze kennis 

verworven hebben over wat te doen tijdens moeilijke situaties of bij ongelukken en dat ze hierdoor 

het mandaat hebben op een veilige manier op kinderen te kunnen passen. 

R5,2: “ge wordt wel zelfzekerder en naar het einde toe heb je echt zo het gevoel van ‘ok, die kinderen 

gaan toch nog veilig zijn bij mij’” 
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De respondenten geven ook aan dat ze zichzelf tegengekomen zijn op cursus. Ze hebben aspecten 

van zichzelf ontdekt waar ze zich niet van bewust waren.  

R5,3: “En je leert uzelf ook wel beter kennen van… inzichten die ge daarvoor niet had en waar je mee 

geconfronteerd wordt en dan… ja… grenzen ook hé. Zoals zij, podiumvrees. Bij mij was dat dan een 

uitleg geven bijvoorbeeld. Ik vind dat heel moeilijk en ik heb daar wel bang voor, maar dat leert ge dan 

ook op cursus en dat is wel een beetje veiligheid dat dat dan geeft zo. Ik weet dat ik het kan dus ik ga 

het nu ook wel doen voor anderen.” 

Deze grenzen komen de cursisten tegen omdat ze uitgedaagd worden door de instructoren. Ze 

worden verplicht om op een podium te staan, te spreken voor een grote groep, hun mening over 

bepaalde stellingen kenbaar te maken … Er wordt hen een gamma tips en praktijkvoorbeelden 

aangeboden die hun aanzetten om toch dat stapje verder te gaan en zodoende hun grens te 

verleggen. Om resultaat te boeken is een veilige sfeer nodig. Een respondent geeft aan hoe deze 

veilige sfeer tot stand komt. 

R5,3: “In het begin, als je toekomt, zijt ge daar totaal niet mee bezig maar ge wordt daar zo 

ingesmeten en… het verloopt ook heel geleidelijk zo… altijd beetje bij beetje komt er meer bij en dat 

geeft ook wel veel veiligheid. Het is niet dat ge daar van de eerste dag al direct een speluitleg kunt 

gaan doen en een spel kunt gaan maken. Maar er is een opbouw en die… ja. En dat geeft veiligheid.” 

 

2.1.1 Feedback op cursus 

Een belangrijke dag op cursus, is de kinderdag. Op die dag gaan alle cursisten naar een speelplein 

waar ze de door hen verworven vaardigheden in praktijk moeten omzetten. Na deze dag volgt een 

uitgebreide en persoonlijke evaluatie met de instructor die hen heeft begeleid. Hierbij appreciëren 

de cursisten vooral het feit dat zowel de goede als de werkpunten worden besproken. Zelfs wanneer 

de kinderdag niet sterk was, ligt de focus vooral op de zaken die wel goed zijn gegaan. 

R5,2: “Aan de opmerkingen die ze geven en soms zelfs details of zo dat ze hebben opgemerkt en dat ze 

zeggen “ah tien, dat heb je heel goed gedaan”. Terwijl jij zoiets had van ‘het geheel was eigenlijk vrij 

slecht” maar toch hebben ze dat één details opgemerkt waardoor ze er toch een positieve draai kunnen 

aan geven of zo.” 

En wat deed dat met jou? 

R5,2: “Dat geeft u een goed gevoel. En… ja… ja dan wordt ge wel zelfzekerder en dan hebt ge meer 

goesting om de rest van de dagen op cursus ook nog door te brengen en af te maken en te denken “en 

nu is het mijn beurt” op het einde van zo’n cursus. Dat had ik toch.” 

R1,3: “maar ja hij heeft daar niet negatief tegen gedaan, hij heeft die ook aangemoedigd en ook hun 

positieve punten gezegd.” 

Het doel van de basiscursus, volgens VDS, is om de cursisten zin te laten krijgen in het 

speelpleinwerk. Daarom worden er bewust geen mensen afgebroken of gebuisd op cursus. De focus 

ligt steeds op wat goed is gegaan, evenwel aangevuld met een paar werkpunten. Het gevaar bij deze 

kinderdag is dat wanneer cursisten terecht komen op een speelplein met een niet zo leuke sfeer, ze 

de zin in het speelplein kunnen verliezen. Hetzelfde kan zich voordoen wanneer hun eigen kinderdag 

niet zo vlot verloopt en de instructor er niet in slaagt dit te kaderen. 
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R1,4: “Ja dat scheelt wel, als ge daar dan zo een dag staat dan denk ik echt dat ge ontmoedigt zijt. 

Want ik had zo wel al gehoord dat het op speelplein ***** leuk was. Alle niet via mijn oudere broer of 

zus maar hun oudere broer en zus, chiroleidsters en zo. Chance dat ik dat had want anders zou ik echt 

zo niet op het speelplein hebben gestaan denk ik.” 

Anderzijds kan de kinderdag ook een bevestiging zijn voor de beginnende animatoren dat ze er wel 

degelijk in zullen slagen om kinderen te animeren op het speelplein. Het kan hen prikkelen en hen zin 

geven in meer. 

R5,3: “En ik voelde me ook klaar na die dag om dan twee weken op het speelplein mee te draaien.”  

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de feedback die persoonlijk wordt gegeven, de beste 

feedback blijkt. Op cursus zijn er vaak momenten waar in groep feedback wordt gegeven maar daar 

onthouden de beginnende animatoren niet zoveel van. Het is sterker om persoonlijk, op een 

informele manier, een schouderklopje of werkpunt te krijgen van een instructor. 

R1,3: “die had me zo geobserveerd en die is zo echt nog tegen mij komen zeggen ‘ge hebt dat echt 

goed gedaan’ en zo en dat vond ik echt zo alle dat die dat persoonlijk was komen zeggen dat was echt 

een opsteker.” 

R1,2: “Ja, zo van die evaluaties dat is allemaal goed en wel maar ge hebt daar echt niets aan. Maar als 

ze er iemand… dat ge die in de gang tegenkomt en die zegt ‘wow ge hebt dat keigoe’ gedaan” 

R5,3: “Het zijn hele kleine dingen soms. Maar die maken het toch wel. Zo een applaus, een 

schouderklopke, een zot gebaar van een instructor, … hele kleine dingen maar dat doet toch veel. Of zo 

een briefje.” 

Wat het evenwicht praten over vaardigheden of eerder over gevoel betreft zijn de meningen 

verdeeld. Sommige respondenten kiezen resoluut voor de vaardigheden en vinden praten over 

gevoelens niet op hun plaats binnen een vormingscursus. Andere respondenten gaan volledig voor 

het praten over gevoelens. De vaardigheden komen dan wel vanzelf, menen ze. De grote 

meerderheid kiest voor een evenwichtige combinatie van beide. De cursisten zijn zeer tevreden over 

het evaluatiesysteem dat gebruikt wordt op cursus. Daarbij worden overdag telkens inhouden van de 

sessies besproken (vaardigheden) en ’s avonds is er drie kwartier uitgetrokken om het binnen een 

evaluatiegroepje, in het volste vertrouwen, te praten over de gevoelens van de deelnemers. Dit gaat 

zowel over de gevoelens die ze hebben bij de sessies (vaardigheden), als over persoonlijke gevoelens, 

zoals bijvoorbeeld de mate waarin ze zich opgenomen voelen door de groep. 

R2,4: ”Ja maar dat vond ik goed aan uw evaluatiegroepke. Dat was enkel op het einde zo effe. En ja in 

de dag meer vaardigheden bespreken, dat was goed. Niet zo in den dag nog bijvragen ‘en vond ge dat 

leuk en’ alle dat denk ik” 

 

2.1.2 Begeleidershouding van de instructoren op cursus 

De houding van de instructoren tijdens de basiscursus is niet onopgemerkt voorbij gegaan bij de 

beginnende animatoren. Zij haalden aan dat ze zich vooral geaccepteerd voelden door de 

instructoren. Het maakt niet uit wat je interesses zijn, wat je karakter is, hoe je eruit ziet. Iedereen is 

welkom en wordt op dezelfde manier behandeld.  
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R5,2: “Ze namen u ook zo direct op als persoon. Ge waart ook…. Ook al waart ge volledig het 

tegenovergestelde van de persoon waar ze daarjuist mee hadden gesproken… toch was dat precies of 

ze u al jaren kenden of zo. Dat was wel fijn. Dat gaf u een gevoel van veiligheid en zo en dat was zo van 

“hé tiens, ik kan daar iets tegen vertellen en die gaan mij niet afbreken of zo…” dat vond ik wel leuk.” 

Een andere eigenschap van de begeleiding die werd opgemerkt door de respondenten, is het 

‘eeuwige’ enthousiasme van de instructoren. De respondenten halen aan dat dit vooral is om de 

volledige groep te motiveren en mee te trekken in het cursusverhaal. Anderzijds is het een vorm van 

role-modeling. Een begeleiderhouding die als voorbeeld gegeven wordt. De beginnende animatoren 

zien het enthousiasme dat zij ook moeten tonen wanneer ze hun taak als animator vervullen. 

Een derde aspect dat aangehaald wordt door de respondenten is de gelijkwaardigheid tussen 

instructoren en cursisten. De instructoren zoeken actief contact met de cursisten en trachten niet 

‘boven’ hen te staan. 

R4,1: “Ja als er zo een fel contrast was tussen de cursisten en de begeleiders dan zou het minder leuk 

zijn want dan zouden we het gevoel hebben van ‘we worden zo…’ ge voelde u echt zo al ouder, zo een 

beetje op de gelijke maat maar ge zag wel nog een klein beetje het verschil maar toch… er was zo meer 

zo… een losse sfeer.” 

Deze elementen leiden volgens de respondenten tot een losse en veilige sfeer waarin je als cursist 

durft dingen te proberen. Deze sfeer is bevorderlijk voor het ontdekken van zichzelf en het verleggen 

van grenzen. 

 

2.1.3 Mogelijkheden tot verbetering 

Wat kan verbeterd worden volgens de respondenten is het aanbieden van oplossingen wanneer het 

spel mislukt of te vroeg afgelopen is. Er wordt tijdens de cursus steeds vanuit gegaan dat een spel zal 

lukken en dat iedereen enthousiast zal meedoen. In de realiteit blijkt dit niet altijd het geval. De 

respondenten hebben het gevoel dat ze hiervoor in de cursus de nodige handvaten niet hebben 

meegekregen. Anderzijds geven ze ook aan dat er nog meer spelbagage mag verwerkt worden in de 

huidige cursussen. Dit laatste is misschien meteen ook een oplossing voor het eerstgenoemde tekort. 

R4,1: “Ze moeten zo meer de nadruk leggen op van… want dat heb ik wel geleerd: als je tijdens dat je 

spel bezig is en je ziet ‘oei het gaat hier bijna aflopen en oei ik moet hier nog een half uur vullen’, dat je 

dan begint na te denken van wat ga ik nu doen. Dat heb ik wel geleerd, op het speelplein zelf. Maar 

waar misschien wel meer aandacht mag aan besteed worden op cursus.” 

Op vlak van begeleiding haalden de respondenten aan dat er nog vaker de nadruk mag gelegd 

worden op wat er fout kan gaan. Ze hebben de indruk dat VDS een soort ideaal naar voor schuift dat 

niet altijd overeenkomt met de realiteit.  

R4,1: “Maar ik vind wel dat als je dan daadwerkelijk op een speelplein staat dat het heel wat anders is 

van wat je denkt op de cursus dat het is. Het is… je hebt zo meer… in de cursus lijkt alles zo heel 

idealistisch en zo en we hebben een keitof spel en het gaat lukken” 

R1,2: “VDS wordt zo altijd ‘oeh das keileuk’ en goeie dingen. Maar ik denk dat er ook wel slechte 

dingen waren geweest en dat ge dan van uw VDS komt van ‘ik ben keigoe, ik ga dat keigoe kunnen’. En 

dan uiteindelijk… uiteindelijk heb ge ook wel slechte dingen gedaan waar dan niet zo op gevit wordt” 
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2.2 Begeleiding tijdens de stage 

2.2.1 Waarom een stage? 

Een eerste vraag die tijdens de focusgesprekken bij het onderdeel ‘begeleiding op stage’ werd 

gesteld, was de vraag waarom de beginnende animatoren zelf denken dat ze een stage moeten 

volbrengen alvorens ze een attest animator in het jeugdwerk kunnen ontvangen. De antwoorden op 

deze vraag zijn verscheiden. Het vaakst wordt de stage bekeken als een soort test. De stage is een 

tool om te bewijzen dat de beginnende animator iets bijgeleerd heeft op zijn basiscursus. Hij/zij moet 

in staat zijn om op een verantwoorde manier met kinderen om te gaan en een spel te maken. 

R5,2: “En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in uw stage van… dan wordt er eigenlijk… dan wordt er 

nekeer gekeken van wat hebt ge nu meegenomen en wat kunt ge als animator.” 

Een tweede motief dat aangehaald wordt door de respondenten is het feit dat een stage je toelaat 

om nog extra feedback en begeleiding te krijgen. Het voorkomt dat je zonder meer losgelaten wordt 

op een speelpleinwerking. Opmerkelijk hierbij is dat respondenten, die zelf binnen een 

speelpleinwerking waar er geen uitgebreide stagebegeleiding aanwezig is, actief zijn, aangeven dat 

een stage afleggen zonder begeleiding moeilijker is. Ze stellen dat zij veel geleerd hebben uit hun 

stage, omdat ze zelf meteen moesten presteren. Ze werden als het ware zonder te kunnen 

zwemmen in het diep geworpen. De respondenten besluiten dat sommige animatoren dan wel 

komen bovendrijven maar dat dit voor anderen misschien niet evident is. Dit komt deels omdat zij de 

durf hadden om vragen te stellen aan medeanimatoren wanneer ze door de bomen het bos niet 

meer zagen. Animatoren met minder lef durven misschien geen hulp of feedback vragen aan 

medeanimatoren, merken de respondenten op. Eén van de respondenten stelt dat de stage een 

groeiproces is, waarin stagebegeleiders en speelpleinwerking een belangrijke rol spelen om de 

beginnende animator uit te dagen en te stimuleren om dingen te gaan uitproberen. Wanneer de 

beginnende animator nooit een dergelijk ‘duwtje’ in de rug krijgt, zal deze ook minder uitproberen, 

geen nieuwe dingen ontdekken, geen succeservaringen hebben en bijgevolg minder groeien als 

animator dan wanneer hij/zij wel begeleiding krijgt. 

R1,3: “En als ge dan direct op het speelplein wordt gesmeten als gewone animator klak en zonder 

enige begeleiding dan denk ik dat het moeilijk is omdat ge dan helemaal niet meer wordt 

gecorrigeerd.” 

R2,4: “Ik denk… dus als ge zo…. Stage doet dan houden ze u toch nog iets meer in het oog en dan 

zeggen ze zo van ‘daar moet ge toch nog op letten volgend jaar’” 

R2,3: “Ja en dan kunt ge met uw begeleider praten over wat ge goed doet en dan zeggen die u wat ge 

beter kunt doen. Dat hebt ge toch een beetje nodig om zo… het goed te doen.” 

R1,5: “je weet dat je begeleid wordt en dat ze het normaal vinden dat je vragen hebt en dat je ze stelt.” 

Een derde motief voor het inrichten van een stage ligt volgens de respondenten bij het kunnen 

omzetten van theorie naar praktijk. Ze stellen dat wat je op cursus leert de theorie is en dat je deze 

moet kunnen vertalen naar correcte handelingen in de praktijk. Alhoewel dit nauw samenhangt met 

het hierboven aangehaalde motief, is het toch niet helemaal hetzelfde. Hier gaat het om de 

verwerking tussen wat men gezien heeft op cursus en hoe men dat in de praktijk kan gaan gebruiken. 

Een kernvraag zou kunnen zijn: “kan de animator wat hij/zij geleerd heeft op cursus gebruiken op het 

speelplein?”. Bij het eerste motief gaat het om het totaalbeeld. Is de beginnende animator een 
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attestwaardige animator? Beschikt hij/zij over alle vaardigheden en competenties waarover een 

animator moet beschikken? 

De combinatie cursus en stage wordt als een goede combinatie beschouwd door de beginnende 

animatoren.  

R4,1: “Dus ik vind zo de combinatie van de twee maakt dat ge een goede animator zijt.” 

De combinatie van welke twee dan? 

R4,1: “De combinatie van stage doen en de combinatie van cursus doen. Die combinatie.” 

En waarom werkt dat? 

R4,1: “Gewoon. Omdat ge… bij VDS ziet ge al de theorie… ook al voelt ge dat zo niet aan dat dat 

theorie is maar het is wel degelijk theorie en euhm… op dinge… op stage ziet ge dan helemaal hoe het 

is. Ziet ge wat de werkelijkheid is en hoe dat ge uw theorie” 

 

2.2.2 Eerste dag stage 

De respondenten werden bevraagd over hoe zij de eerste dag van hun stage ervaren hadden. Hier 

komen duidelijk twee tendensen naar voor. Enerzijds vind men de eerste dag spannend. De 

beginnende animatoren zijn zenuwachtig door de vele vragen waarop ze nog geen antwoord kennen. 

Ga ik het leuk vinden? Ben ik een goede animator en ga ik mijn taak kunnen vervullen? Wie gaan de 

andere animatoren zijn? Hoe gaan de kinderen reageren? Gaan ze willen meespelen? Gaan ze naar 

mij luisteren? De respondenten geven aan dat dit een vervelend gevoel is. Wanneer blijkt dat ze al 

enkele mede-animatoren kennen heeft dit een positieve invloed op hun zenuwen.  

Een tweede tendens is het feit dat de eerste stagedag, hoe onzeker hij ook begonnen was, voor alle 

respondenten ’s avonds en achteraf bekeken een groot succes bleek. Ze vonden het een leuke 

ervaring en hadden zin om de volgende dag opnieuw naar de speelpleinwerking te gaan. 

Heel wat respondenten delen het gevoel in een ‘chaos’ beland te zijn op hun eerste speelpleindag. 

De ervaren animatoren gaan er vanuit dat de stagiairs het (plaatselijke) speelpleinjargon beheersen, 

dat zij weten wat hun taak inhoudt, dat zij de lokalen en materialen kunnen terugvinden. Dit blijkt 

niet te kloppen. Veel respondenten geven aan zich de eerste momenten verloren te hebben gevoeld. 

Door het veelvuldig stellen van vragen aan meer ervaren animatoren of door observatie vonden ze 

uiteindelijk hun weg. Dit neemt niet weg dat de eerste stapjes op de speelpleinwerking vaak een 

bittere nasmaak hadden. Hier zou de speelpleinwerking aan tegemoet kunnen komen door 

bijvoorbeeld een uitgebreide rondleiding te organiseren voor alle nieuwe animatoren, door het 

opstellen van een boekje waarin de tijdsindeling, praktische afspraken en typische jargonwoorden 

opgelijst staan. Door een kennismakingsvergadering te organiseren en niet allerminst door bewust te 

zijn van dit gevoel bij beginnende animatoren en hen niet aan hun lot over te laten, maar hen te 

begeleiden bij hun eerste stappen als animator op de speelpleinwerking. 

R2,1: “ik kwam daar aan en die hadden precies zo al verwacht dat ge alles wist staan en zo alle ze 

zeggen dan van ‘ga u verkleden’. En ik ‘verkleden? Aja verkleden’. We wisten totaal niet waar het 

verkleedkot was en zo dus. Een rondleidingkje de dag daarvoor mocht wel.” 

R2,2: “Dus ik heb ‘onwennig’ opgeschreven omdat ik me de eerste dag echt onwennig voelde omdat ik 

echt niet wist wat ik moest doen en zo.” 
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R1,1: “alle niet echt verweesd maar ge hebt nog niet genoeg uitleg gekregen over bijvoorbeeld die 

shiften of op de ronde tafel, de evaluatie van de dag, komen daar ook zo van die ja ‘zijn er tante 

marta’s’… en dan zit iedereen daar ‘wat is een tanta marta’” 

 

2.2.3 Het beeld van de speelpleinwerking bevestigd? 

Tijdens de eerste dag van de stage, wanneer de beginnende animatoren kennis maken met hun 

speelpleinwerking, de mede-animatoren en de kinderen, merken ze ook dat bepaalde 

cursusinhouden niet overeen stemmen met de realiteit. Zo geven de respondenten aan dat ze 

verwacht hadden dat de kinderen meegaander zouden zijn. Een paar respondenten zeiden dat ze 

niet verwacht hadden dat er nog zoveel extra taakjes bij het speelpleinwerk zouden komen kijken. Je 

hebt niet alleen het voorbereiden en begeleiden van spelen en activiteiten maar ook het contact met 

ouders, opruimen van de speelpleinwerking, evaluatiegroepen, en dergelijke. 

R1,2: “Mijn ding na VDS was na de week ja volgende week staat ge op een speelplein en uw speelplein 

bestaat uit ‘een spel maken’, een ‘spel maken’ en ‘een spel maken’. En niet zo van ook nog tegen de 

ouders praten…” 

Ze merken dat er jaarwerkingen bestaan, dat de animatoren soms blijven plakken wanneer de 

kinderen al naar huis zijn, dat er op sommige speelpleinwerkingen eens samen gegeten wordt, dat er 

(h)echte vriendengroepen ontstaan tussen animatoren, enz. Ze ontdekken dat er meerdere manieren 

zijn om plezier te beleven aan het speelpleinwerk dan enkel met de kinderen te spelen. 

Verder geven de respondenten aan dat de kadervorming te weinig de negatieve kanten van het 

speelpleinwerk belicht: De vermoeidheid, de ervaringen met ‘lastige’ kinderen, conflicten tussen de 

animatoren, spelen of activiteiten die mislukken… In dat opzicht besluiten de respondenten dat de 

kadervorming zich soms op een ideaal eilandje bevindt.  

R4,1: “in de cursus lijkt alles zo heel idealistisch en zo en we hebben een keitof spel en het gaat lukken 

en dinge euh … terwijl het op het speelplein vaak is dat het keihard mislukt en dat je dan… en daar had 

ik het gevoel wel bij VDS leek het allemaal veel te idealistisch dan wat het werkelijk was” 

R1,4: “Ik had daar zo al veel van gehoord maar ik denk misschien op de cursus zelf… ze zeggen wel 

nooit minpunten van het speelplein. Het is alleen maar leuk maar er zijn toch ook nog mindere 

momenten en dat zeggen ze wel nooit.” 

Het doel van de kadervorming is om de jongeren enerzijds een paar basisvaardigheden bij te brengen 

en anderzijds om ze zin te doen krijgen in het speelplein. Dit wordt herkend door de beginnende 

animatoren. 

R5,3: “Ik denk … op zo ne cursus is het niet de bedoeling dat je allemaal slechte dingen gaat meegeven. 

Ik denk dat het vooral het doel is van die cursus om met een goed gevoel naar het speelplein te gaan. 

En ik denk, als je dan veel negatieve situaties gaat aanhalen en heel veel…. Bij wijze van spreken 

“krapuul” gaat voorstellen en zo dan denk ik ook dat dat beeld op zich niet zo positief kan zijn en ja… 

ge moet u toch goed voelen hé om daar te durven gaan staan en als ge dan denkt van “alle, al die 

kinderen zijn daar slecht” en… ja dan hebt ge gewoon… dan durft ge denk ik ook minder u te geven en 

zo” 
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2.2.4 Weerstanden 

Een cursus kan jongeren inspiratie geven met betrekking tot activiteiten maar een kadervorming kan 

hen ook laten stilstaan bij zichzelf en hun houding tegenover anderen. Een doel van de basiscursus is 

jongeren een bepaalde begeleiderhouding mee te geven. Tijdens de focusgesprekken werd de vraag 

gesteld of de jongeren bij het omzetten van theorie naar praktijk op weerstanden of beperkingen 

binnen de speelpleinwerking waren gestoten. Er werd enkel geantwoord op het niveau van de spelen 

en activiteiten: er was geen grasveld, er was te weinig knutselmateriaal, de kinderen waren lastig… 

Geen enkel antwoord hield verband met de begeleiderhouding of de visie die de cursisten 

meekregen op cursus.  

R1,5: “Wat ik wel had was dat ik op cursus.. maar ik verkleed mij keigraag… en ik doe zo keigraag 

onnozel en op cursus had ik zo echt iets van ‘ja we doen dat’ en uw inkleding en zo maar op het 

speelplein als ge dan merkt dat ge dan met een minder enthousiast iemand staat dan ga ik zo sneller 

iets hebben van ‘okay… alle dan past ge u daar eerder aan aan, zeker omdat ge zelf nog stagiair zijt.” 

 

2.2.5 Het evaluatiegesprek 

Tijdens evaluatiegesprekken over de stage geven de meeste respondenten aan dat de nadruk veelal 

ligt op het bespreken van de vaardigheden. Een paar respondenten hebben stagegesprekken gehad 

waar zowel gevoel als vaardigheden besproken werden en slechts één respondent geeft aan dat het 

stagesprek enkel over de gevoelens ging. De beginnende animatoren zijn het erover eens dat in een 

evaluatiegesprek best zowel de gevoelens als de vaardigheden besproken worden. Dit loopt analoog 

met de ideale verdeling vaardigheden/gevoel bij evaluaties op cursus. De beginnende animatoren 

vinden het belangrijk dat de mogelijkheid er is om hun hart te luchten. Wanneer er tijdens 

evaluatiegesprekken geen ruimte is voor het praten over gevoelens, gaan beginnende animatoren 

met hun verhaal naar mede-animatoren, vrienden of familie. Er is voor beginnende animatoren nood 

om te praten over gevoelens. 

R5,2: “Zo effe naar uw gevoel gevraagd maar… ja… dan gaan ze vooral verder op die vaardigheden en 

ook omdat ge dat boekje dan hebt ingevuld en dan bekijken ze vooral de punten die in dat boekje 

staan.” 

R5,1:  “Ja. euhm.. bij mij was dat als ik apart werd geroepen om even te babbelen, dan was dat zo… 

dan vroegen ze mij eerst zo van “en, hoe vind ge het hier?” en dan kunt ge uw hart zo eens effe 

luchten.“ 

De evaluatiegesprekken gebeuren over het algemeen eerder informeel, dan formeel. De 

respondenten geven aan dat ze een informele setting en aanpak de beste vinden. Desondanks het 

informele karakter, geven de respondenten aan dat de evaluatiegesprekken gestructureerd verlopen. 

Om deze gesprekken te structureren wordt er meestal een leidraad gebruikt. Dit kan het stageboekje 

zijn van de vormingsorganisatie of een door de speelpleinwerking zelf opgestelde leidraad.  

R2,1: “Ja ge kent elkaar dan keilang al dan zou ge even serieus tegen elkaar doen. En bij de kinderen 

moet ge zo kei actief zijn en zo en dan als ge mekaar tegenkomt dan…” 

Op inhoudelijk vlak vinden de respondenten het belangrijk dat niet alleen de werkpunten opgelijst 

worden. Ze verwachten ook concrete tips en suggesties die ze kunnen toepassen en gebruiken om 

hun werkpunten aan te pakken. 
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R2,1: “Wat ook goed was aan ***** is dat ze niet alleen uw werkpunten zei maar ze zei ook wat ge 

beter kon doen. Ze zei uw werkpunten wel maar dan zei ze ‘ik zou het zo en zo en zo doen’ en dat 

werkte dan wel.” 

Anderzijds geven de respondenten aan dat ze het belangrijk vinden dat ook hun proces wordt 

besproken. Het is belangrijk voor het welbehagen van de beginnende animatoren te kunnen ervaren 

dat ze vorderingen maken. Het is af te raden telkens opnieuw werkpunten aan te dragen. Men doet 

er goed aan af en toe te kijken naar welke werkpunten uit het verleden ondertussen al weggewerkt 

zijn en de beginnende animator hiervoor te complimenteren. Hieruit halen ze kracht en moed om 

nieuwe werkpunten aan te pakken. 

R3,3: “Ja, de kritiek die ik kreeg, dat die mij geholpen heeft want de eerste week heeft ze die kritiek 

gegeven en na mijn vier weken dat ik dan stond heeft ze gezegd dat eigenlijk dat eigenlijk wat ze 

gezegd heeft dat ik dat ook goed verbeterd heb en dat gaf mij zoiets van ah dan ben ik toch goed bezig. 

En daarmee…”  

 

2.2.6 Het stageboekje 

Bij het afleggen van de stageperiode hoort ook het invullen van het stageboekje. In het stageboekje 

van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is een deel zelfevaluatie voorzien. Dit deel ervaren de 

respondenten als ‘zeer moeilijk’. Voornamelijk het opmerken van hun eigen sterke punten blijkt geen 

evidentie. 

R2,5: “Ge moet dan ook vanalles zeggen over u eigen maar ge weet dan totaal niet of ge dat wel goed 

doet of niet goed doet. En als ge dan zegt dat da dan wel goed is en dat is totaal niet waar dan is dat 

zo nen afgang.” 

R2,4: “Ge moet zo u eigen bestoefen.”  “Ik kan zo toch niet van mijn eigen zeggen ‘ik ben echt een 

toffe’.” 

Beginnende animatoren bekijken het invullen van het stageboekje veelal als een last en hebben 

twijfels bij het nut. Ze bekijken het stageboekje niet als een zinvolle leidraad maar als noodzakelijke 

administratie voor het behalen van een attest. 

R2,1: “Oh ge zijt dan zo kei moe en dan zo van ‘oh ik moet dat boekske nog invullen’.” 

R2,4: “Dat vond ik niet leuk.” “Dat was altijd in uw bed.” 

 

2.2.7 Hulp vragen 

Hulp vragen is onvermijdelijk bij het uitvoeren van een stageperiode. Er komt een moment dat je als 

beginnende animator een vraag of probleem hebt waarvoor je zelf geen oplossing kan bedenken. In 

het focusgesprek werd de respondenten de vraag voorgelegd naar wie ze zich in die situatie richten. 

Wat het speelplein betreft gaat het overgrote deel naar mede-animatoren. Dit is verrassend. Men 

zou verwachten dat de beginnende animatoren naar de hoofdanimator of hun stagebegeleider 

zouden gaan om hun probleem voor te leggen. De respondenten erkennen dat dit de personen zijn 

met de meeste ervaring en dat zij waarschijnlijk het meest serieus op hun vraag of probleem zullen 
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reageren maar blijkbaar is er vaak een drempel om naar de hoofdanimator of stagebegeleider toe te 

stappen. Hiervoor gaven de respondenten twee redenen. 

Een eerste reden is dat de hoofdanimator vaak ontoegankelijk is. Hij/zij heeft een bureau en zit 

vooral daar evaluaties voor te bereiden of administratie af te handelen. De mede-animatoren 

daarentegen zijn zeer bereikbaar (je werkt er mee samen) en kleine vragen of problemen zijn snel 

gevraagd en opgelost. 

R5,2: “Ge staat daar eigenlijk niet mee samen op het speelplein. Zij zitten… dat komt nu zo ook fout 

over maar… ik had zo het gevoel dat zij voornamelijk dus in het gebouw zaten achter hun bureau euhm 

zo van die… ja… kweet niet wat ze daar allemaal doen… heel veel van die evaluatieprocessen en zo dat 

ze daar bespraken dus met alle andere moni’s en die teammoni’s en zo. En ge zag die eigenlijk niet 

zoveel.” 

R1,3: “Ik vind wel niet dat ge bij de hoofdleiding terecht kunt. Die waren totaal ontoegankelijk. Die 

zitten in een apart lokaal… altijd… en die komen daar van een ganse dag niet uit”  

R5,3: “Als ge met zoiets vervelend zit ofzo of met een vraag dan wil ik dat ook aan iemand vragen waar 

dat ik mij goed bij voel en inderdaad die hoofdanimatoren die ziet ge niet veel en ge weet niet waar die 

mee bezig zijn. Ge denkt “die zijn daar niets aan het doen” en gij staat hier… alle… allemaal kinderen te 

animeren en gij zijt daar wel aan het werken en dan… ja, is de stap toch wel gemakkelijker te zetten 

naar mede-animatoren omdat die weten hoe het… die zitten er ook mee in en die weten hoe het 

geweest is en hoe het verlopen is terwijl de hoofdanimator daar veraf staat dan.” 

Als tweede reden halen de respondenten aan dat het confronterend kan zijn om met een probleem 

naar de hoofdanimator of stagebegeleider te stappen. Deze weet vaak snel een antwoord te 

verzinnen en overlaad je dan met praktische tips wat de beginnende animator extra confronteert 

met zijn/haar gebrek aan ervaring. 

R2,4: “Dat vond ik ook niet erg hé, zo nekeer naar de hoofdmoni. Maar als er zo’n kind niet wil luisteren 

dan moet ge dat naar ‘de hoofdmoni’ doen en naar de hoofdmoni luisteren die dan wel en dat is zo… 

ja… dat is dan ambetant om daar naartoe te gaan.” 

R2,4: “Dat is zo ‘oh nee, ik weet echt niet wat ik moet doen’, nu moet ik naar de hoofdmoni. Ik weet dat 

niet. Ik vond dat echt eng.” 

De respondenten geven aan dat wanneer ze met een echte probleemsituatie geconfronteerd zouden 

worden, ze wel zonder twijfel naar de hoofdanimator of stagebegeleider zouden stappen. 

Doen zich op cursus dezelfde drempels voor met de instructoren? Dit blijkt niet het geval te zijn. Het 

merendeel van de respondenten geeft aan met een probleem of vraag naar de instructoren te 

stappen, eerder dan naar mede cursisten. Als verklaring hiervoor halen de respondenten aan dat ze 

elkaar niet goed kennen en dat de instructoren de meeste kans op een correct antwoord bieden. De 

medecursisten zijn niet ervaren, de mede-animatoren op het speelplein zijn dat daarentegen meestal 

wel. Anderzijds zijn er ook een paar (andere) drempels die het stellen van vragen of het voorleggen 

van problemen aan instructoren bemoeilijken. 

Een eerste drempel is het vertrouwen. Een basiscursus is een zeer kort initiatief waar je als cursist 

terecht komt tussen onbekende mensen waarmee het niet evident is vertrouwelijke zaken te delen.  

R2,1: “Ge vertrouwt toch geen mensen die ge nog geen week kent.” 
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De cursisten hebben een ontzettend respect voor de instructoren, wat een afstand en bijgevolg een 

tweede drempel creëert. 

R1,3: “Ik vind, ik had keiveel respect voor jullie. Maar zo op die manier respect dat ge zo daar een 

afstand tussen creëert en dat ge die zo echt niet gaat lastig vallen met mijn stom probleem. Snapt ge? 

Zo dat respect.” 

Wat kunnen we doen om de drempel tussen beginnende animator en hoofdanimator zo klein 

mogelijk te houden? Een eerste oplossing die door de respondenten aangedragen wordt, is het 

hebben van meer contact met elkaar. De hoofdanimator of stagebegeleider doet er goed aan om op 

een informeel moment langs te komen en te informeren naar hoe alles loopt. Eens meespelen of 

mee gek doen kan helpen om de drempel te verlagen. Een goed, informeel gesprek is een perfecte 

aanvulling op de geplande en meer formele evaluatiegesprekken. Hoe beter de hoofdanimator en de 

beginnende animator elkaar kennen, hoe lager de drempel zal zijn om problemen en vragen te delen.  

R1,2: “Ik had ook één keer dat wij een spel aan het spelen waren en toen was er een hoofdleiding 

gekomen om foto’s te trekken. En dan heeft hij effekes zijn fototoestel in zijne zak gestoken en dan vijf 

minuten meegespeeld maar die vijf minuten die hij meespeelde ik vond wel dat dat iets deed” 

R5,3: “Ik denk ook… het… het verschil tussen instructoren en hoofdanimatoren is dat instructoren ziet 

ge mee zot doen en ziet ge mee… meedraaien op de cursus dan. En de hoofdanimatoren hebt ge 

inderdaad dat contact niet mee, ge ziet die niet vaak meedoen, ge ziet die niet vaak gek doen en 

euhm… ik denk dat dat heel belangrijk is.” 

R4,2: “Hij mag zo wel af en toe eens langskomen voor… alle hij kwam… alle bijvoorbeeld ***** die 

kwam puur ahzo bij mij voor mijn evaluatie. Het was misschien toffer geweest moest die ook eens 

langskomen als ge gewoon met andere mensen bezig zijt.” 

R1,2: “Soms mis ik dat wel even dat hij zo gewoon langskwam en vroeg ‘is alles ok met die kinderen’.” 

 

2.2.8 De ideale stagebegeleider 

Zoals eerder beschreven is het niet altijd duidelijk voor de beginnende animatoren waarom er een 

stageperiode gekoppeld is aan de kadervorming. Tijdens de focusgesprekken werd ingegaan op de 

noodzaak om een stagebegeleider te hebben. De respondenten waren hierover unaniem positief. 

Een paar respondenten hebben de begeleiding van een stagebegeleider gemist. 

R1,2: “Je komt ook zo van allemaal begeleiding van ‘je moet dat zo doen en zo doen’ en dan val je 

eigenlijk in een zwart gat waar je alles zelf moet doen en waar je zelf moet uitkomen.” 

R1,1: “We hebben het echt helemaal alleen gedaan, ons papierke afgegeven. Hij heeft het is nagelezen 

en zei ‘ah ja das goe’. En dat was het dan ook.” 

R3,3: “Ja als je iets fout deed dan kon je daar zo naartoe gaan en dan helpt die. Omdat je anders zo het 

gevoel hebt dat je er helemaal alleen voorstaat.” 

Wat betreft de voor- en eventuele nadelen van een stagebegeleider, werden door de respondenten 

twee grote voordelen aangehaald. Enerzijds is een stagebegeleider iemand die je kan ondersteunen 

en opvangen wanneer er iets fout loopt. Het is een zekerheid die de beginnende animatoren hebben 
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waardoor ze dingen durven proberen. Ze weten dat de stagebegeleider er altijd zal zijn om hen op te 

vangen en hen terug op het juiste spoor te zetten. 

R5,3: “Gewoon weten dat die persoon er speciaal voor u… was. Zo van als er dan echt, echt iets was, 

dat ge niet naar de teamanimatoren of zo kon of niet naar de medemoni’s. Weten dat die persoon er 

was zodat je daar toch uiteindelijk naartoe kon gaan.” 

Anderzijds geeft die persoon ook feedback, tips en advies wat als beginnende animator zeer nuttig is.  

R4,2: “ik was bijvoorbeeld ook niet zeker over iets en hij heeft mij daar direct bij geholpen van ‘ik zou 

dat zo doen of ik zou dat zo doen’ en dat kwam wel goed uit voor mij.” 

Het is duidelijk dat een stagebegeleider een meerwaarde betekent voor beginnende animatoren.  

Het profiel van de ideale stagebegeleider valt voor de respondenten uit elkaar in ‘zijn’, ‘kunnen’ en 

‘weten’. 

2.2.8.1 Wat moet de ideale stagebegeleider ‘zijn’? 

Een stagebegeleider moet bereikbaar zijn. Het mag niet iemand zijn die enkel op een bureau 

administratief werk verricht en niet in contact komt met de beginnende animatoren en de kinderen 

die door hen begeleid worden. 

R4,1: “Het moet niet iemand zijn die gewoon achter zijn bureauke gaat zitten en met een verrekijker 

kijkt.” 

Het moet iemand zijn die vriendelijk is en op die manier uitnodigend overkomt om te gaan praten. 

Dit draagt bij tot een ‘welkom’ en veilig gevoel bij de beginnende animatoren. 

R5,2: “Gewoon eens glimlachen naar alle mensen die je tegenkomt. Zodat je direct een gevoel van 

veiligheid hebt en “ne welkom” zo. Ge gaat er dan ook sneller naartoe gaan om iets te vertellen.” 

Het wordt geapprecieerd wanneer de stagebegeleider een verantwoordelijke houding inneemt en de 

problemen en vragen van de beginnende animatoren serieus behandelt. De stagiairs uitlachen of 

afbreken is geen correcte houding voor een stagebegeleider. 

Niemand kan alles weten over iets en dus weet ook de stagebegeleider niet alles over het 

speelplein(werk). Het heeft geen zin dat de stagebegeleider dit pretendeert. Een zelfzekere houding 

mag, maar geen alleswetende. 

De stagebegeleider moet de juiste afstand tot de stagiairs behouden. De stagebegeleider profileert 

zich best niet als de beste vriend(in) maar neemt de formele rol van stagebegeleider op met de 

bijhorende objectiviteit. 

R1,2: “Ook dat die eigenlijk gewoon uw begeleider is en niet uw vriendin of uw lief of uw beste vriend 

ofzo of uw neef of uw nicht maar gewoon uw stagebegeleider is.” 
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Ten slotte moet de stagebegeleider gemotiveerd zijn. Wanneer de stagebegeleider het goede 

voorbeeld kan geven door zelf gemotiveerd te zijn werkt dit aanstekelijk voor de stagiairs en zijn ze 

geneigd dit enthousiasme over te nemen. Hetzelfde geld voor creativiteit. 

R4,1: “Ge zag wel ***** soms zo tijdens de actieve bewaking zo zelf met kindjes spelen en die zei dan 

van ‘kom we gaan een zandkasteel bouwen’ altijd heel actief. Dan zag ge wel wat hij deed en ge kon 

dat wel overnemen maar zo actief in een spel.”  

R4,1: “Als je zo een creatieve hoofdanimator hebt die zo creatief dingen brengt. ’s Ochtends 

bijvoorbeeld, dan gaat ge denk ik ook meer onbewust geneigd zijn om ook creatievere spelen te doen 

voor de kinderen dan.” 

R5,1: “Ik had iemand die heel gemotiveerd was en die mij dus ook motiveerde en ja… dan was dat wel… 

ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is ook als je zo iemand hebt.” 

 

2.2.8.2 Wat moet de ideale stagebegeleider ‘kunnen’? 

De ideale stagebegeleider moet in hoofdzaak kunnen begeleiden en feedback geven. De 

respondenten geven aan dat ze het liefst concrete en constructieve feedback ontvangen van hun 

stagebegeleider. Hiervoor is het belangrijk dat de stagebegeleider goed kan observeren. 

R1,2: “ik denk dat die ook wel zo een beetje op de details moet letten en niet alles zo globaal moet zien 

hoe gij het hebt gedaan en zo maar ook zo ‘toen, op dat tijdstip… alle niet zeggen op dat tijdstip… maar 

wel zeggen van toen had ge beter dat gedaan dan’”   

R1,3: “Ik heb op het einde van de week een gesprek gehad en dat was echt zo van elke dag wat vond 

ge toen leuk, wat vond ge toen leuk… zo zwakke punten bespreken, positieve punten bespreken… dat 

doet wel zo… daar leert ge echt wel dingen uit.” 

Feedback hoeft niet altijd over de werkpunten te gaan. De ideale stagebegeleider geeft 

complimenten en weet dat deze vaak sterker zijn dan de zoveelste maal een werkpunt aan te 

brengen.  

R5,3: “En ook de duim. Om efkes te zeggen van “goe bezig”! Dat doet toch veel vind ik. Zo efkes 

bekrachtigd worden en weten van “ja, ok. Goe bezig”. Yes, we gaan er weer voor.” 

De respondenten geven aan dat ze het enorm appreciëren wanneer een stagebegeleider langskomt 

om polshoogte te nemen en even mee te spelen. De stagebegeleider moet een ‘luisterend oor’ 

kunnen bieden. Wanneer het even moeilijk gaat of de stagiair met vragen of een probleem zit, moet 

de stagebegeleider beschikbaar zijn. Hij/zij kan dan luisteren naar het probleem. Vervolgens kan 

samen naar een oplossing worden gezocht. 

R5,3: “Ik denk ook het oor… het luisterende oor. Ja ik had daar toch wel echt veel nood aan. Gewoon 

efkes kunnen zeggen wat dat ge voelde of dacht of gewoon ja… efkes uw gedacht kunnen zeggen en 

weten dat iemand naar u luistert. Dat doet al veel.” 

De respondenten verwachten dat de stagebegeleider als vangnet functioneert. Dit zowel op vlak van 

spelletjes en activiteiten als op sociaal vlak. Op het vlak van spelletjes en activiteiten verwachten ze 

dat de stagebegeleider creatieve ideeën kan aandragen om hun spel of activiteit op een hoger niveau 

te brengen. Op sociaal vlak moet de stagebegeleider kunnen aanvoelen wat er leeft in de groep 
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zodat conflicten tijdig in de kiem kunnen worden gesmoord. De stagebegeleider moet het opnemen 

voor de stagiair wanneer deze bij de meer ervaren animatoren dreigt uit de boot te vallen. Kortom 

de stagebegeleider moet er zijn voor de stagiair, ook wanneer het wat minder gaat.  

R5,3: “Misschien de rest van de armen dan ook om u te kunnen opvangen. Als er dan iets slecht gegaan 

is. Eerst uw hart luchten en dan weten van… ja… iemand vangt mij wel op wanneer het slecht gaat en 

iemand zet mij wel terug op het juiste spoor.” 

2.2.8.3 Wat moet de ideale stagebegeleider ‘weten’? 

Bovenaan het lijstje van zaken die de ideale stagebegeleider moet weten, prijkt EHBO. We kunnen 

vermoeden dat beginnende animatoren zich vooral zorgen maken over de veiligheid van de kinderen 

en zichzelf niet vaardig genoeg inschatten wat EHBO betreft. De respondenten geven aan dat ze 

willen kunnen terugvallen op een stagebegeleider die weet wat er moet gebeuren bij ongevallen. 

De respondenten vinden het belangrijk dat de stagebegeleider zelf ervaring heeft met het 

speelpleinwerk en dat hij/zij de weg kent op het speelplein en op de hoogte is van de praktische 

afspraken. 

Een creatieve houding en heel wat spelbagage zijn mooi meegenomen, vinden de respondenten. 

Wanneer hun spel mislukt of wanneer ze nog net dat ultieme idee missen, willen ze kunnen 

terugvallen op de ideale stagebegeleider die hen de gouden tip kan aanreiken. 

De kunst van het feedback geven en begeleiden moet eveneens tot de basiskennis van de ideale 

stagebegeleider behoren. 

Tot slot halen de respondenten aan dat mensenkennis een vaardigheid is die de ideale 

stagebegeleider verrijkt. Niet alleen letterlijk als ‘hij/zij moet zijn/haar mensen kennen’ maar ook de 

vaardigheid van het inschatten van persoonlijkheden wordt geapprecieerd. Dit laat de 

stagebegeleider immers toe een meer persoonlijke aanpak te hanteren. 

R2,2: “Creativiteit. Mensenkennis. Ja, alle, je moet uw animatoren kennen. Dat ge niet zegt.. alle die nu 

komt zeggen van ‘ah <foute naam> ge zijt goed bezig’ tegen mij dan… alléja… ge moet uw animatoren 

kennen hé.” 

 

2.2.9 Wie vervult best de rol van stagebegeleider? 

Nu we het profiel van de ideale stagebegeleider kennen, kunnen we een antwoord zoeken op de 

vraag wie het meest geschikt is om de rol van stagebegeleider op zich te nemen binnen de 

speelpleinwerking. 

Allereerst blijken er, wat de taak van de stagebegeleiders betreft, drie soorten speelpleinwerkingen 

te bestaan. Op een eerste soort is het de speelpleinverantwoordelijke, die naast administratieve 

taken, de functie van stagebegeleider op zich neemt voor alle stagiairs. Bij een tweede soort wordt 

de taak van stagebegeleider doorgegeven aan ervaren animatoren die samen met de stagiairs 

dezelfde (leeftijds)groep begeleiden. Een derde soort is een mengvorm waar de ervaren animatoren 

zeer nauw betrokken worden bij de begeleiding van de stagiairs, maar waar de 

speelpleinverantwoordelijke het laatste woord heeft en de evaluatie leidt. 
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De respondenten besluiten, dat over het algemeen een stagebegeleiding geen goede 

stagebegeleiding is wanneer deze gebeurt door een speelpleinverantwoordelijke met administratie 

als prioritaire taak. Deze stagebegeleiders zitten een groot deel van de dag aan hun bureau en 

hebben geen of onvoldoende tijd om de beginnende animatoren te observeren en concrete feedback 

te geven.  

R5,2: “ik heb zo het gevoel, als ge zo evaluatie krijgt van uw hoofdmoni’s. ge hebt die wel al zien 

rondlopen en zo op het speelplein maar die hebben u eigenlijk nog niet echt bezig gezien of die hebben 

nog niet echt met u moeten samenwerken.” 

R1,1: “Maar die hoofdanimator komt dan ook wel niet kijken hoe je het doet. Vanuit hun kootje kijken 

ze eens en dan schrijven ze op ‘je hebt dat zeer goed gedaan’ punt.” 

R5,2: “dingen die ik had gedaan of zo die hadden zij dan gehoord, bijvoorbeeld van mijn teammoni’s 

maar die kwamen zelf… maar dat waren dan de hoofdmoni’s die mij dat kwamen vertellen en dan 

dacht ik: “gij hebt het niet gezien”. Ook al was dat iets positief.” 

Eén van de respondenten heeft zeer positieve ervaringen met haar collega animator: 

R4,1: “Zij heeft mij zo goed opgevangen en zo alle, gezegd van we kunnen dit doen en we kunnen dat 

doen alhoewel ik ook zelf met eigen ideeën kwam. En zij heeft er zo ook voor gezorgd dat ik zelf meer 

zelfvertrouwen kreeg op vlak van speelplein staan en ook euhm… ja zo… hoe zegt ge dat… alle zo als ik 

mijn stage moest doen en ze zag dat ik iets goed deed dan ging ze dat direct zeggen tegen de 

hoofdanimatoren, zo van die dingen. Zo… en ik vond dat wel vriendelijk van haar en ik was wel blij en 

dankzij haar ben ik ook wel zo een beetje de animator die ik nu ben.” 

 

2.2.10 Wanneer moeten begeleidingsgesprekken doorgaan? 

We merken een grote verscheidenheid op tussen speelpleinwerkingen en individuele 

stagebegeleiders. In het stageboekje van VDS kan men lezen dat een minimum van drie 

begeleidingsgesprekken als richtlijn wordt gegeven: een eerste moment aan het begin van de stage, 

één in het midden van de stageperiode en één gesprek op het einde waar dan het eindverdict 

geslaagd/niet geslaagd moet vallen.  

Een eerste gesprek om afspraken te maken, verwachtingen af te toetsen, het concrete verloop van 

de stage te bespreken en de evaluatiemethoden vast te leggen, heeft bij geen enkele respondent 

plaatsgevonden. De tussentijdse en eindevaluatie vonden wel plaats. Bij het merendeel van de 

respondenten werden er niet meer gesprekken gehouden dan dit minimum. De respondenten 

besluiten dat dit te weinig is. In praktijk komt dit neer op een éénmalige feedback op het einde van 

de eerste stageweek en het verdict van de stage op het einde van de tweede stageweek. De 

respondenten geven aan dat ze meer baat hebben bij regelmatige feedbackgesprekken. Op die 

manier worden meer kansen gecreëerd voor de beginnende animatoren om zichzelf bij te sturen en 

bijgevolg een groter groeiproces door te maken tijdens de twee stageweken.  

R5,2: “Maar het zou voor mij wel wat meer mogen. Zo evaluatiemomenten. Zeker ook… want ja dat is 

zo op het einde van de week pas. Dat mag zeker na de tweede dag ofzo dat ze toch al een korte 

evaluatie mogen doen, al is het maar vijf minuten ofzo.” 
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Een ander voordeel van regelmatigere evaluatie- en/of begeleidinggesprekken, is dat onaangename 

verrassingen worden voorkomen. 

R4,2: “Ik had gedacht dat het nog een goeie week was. Omdat ik daar ook in die week had ik veel tijd 

gestoken. Ik was daar altijd veel vroeger dan normaal en zo en dan was dat wel effe zo ne mindere van 

‘oei, was dat zo slecht’?” 

 

2.3 Het koudedouche-effect 

De respondenten werd een omschrijving van het koudedouche-effect voorgelegd. De vraag werd 

gesteld of het effect volgens hun eigen ervaring bestaat en of ze er eventuele verklaringen voor 

kunnen bedenken. 

Wat zeer duidelijk naar voor komt in de gesprekken is dat er effectief iets bestaat dat beantwoordt 

aan de omschrijving van het koudedouche-effect. De respondenten geven aan dat zij na hun twee 

weken stage niet kunnen voldoen aan de VDS visie op spelen. Ze spelen niet altijd meer actief mee 

en voeren weinig of geen veranderingen door aan de speelpleincultuur. Zij ervaren dat zij de 

motivatie en het enthousiaste gevoel van vlak na hun cursus deels verliezen. Hiervoor geven ze 

enkele redenen aan. 

Een eerste reden is het ervaren van een realiteitsshock na de cursus. De visie en theorie die ze tijdens 

hun basiscursus hebben geleerd, blijkt niet evident om te vertalen naar de praktijk. De vorming bleek 

te optimistisch op sommige vlakken en was niet helemaal een correcte weerspiegeling van de 

realiteit. 

R2,5: “Dat ge denkt van ‘allé op VDS was dat allemaal keigoe’. Het is dan ook allemaal nieuw en zo.” 

R4,2: “Ik had mij daar eigenlijk echt niet op verwacht. Ge weet dat kinderen zo kunnen zijn maar… ge 

zijt er zo niet op voorbereid dat ze totaal niet meer willen meedoen en beginnen ambetant te doen en 

dat hadden ze echt wel eens mogen tonen. Zo nen dag dat ze echt ambetant deden.” 

R4,1: “Dat is gewoon de realiteit. Ge beseft dat het niet zo is als op VDS. Het is niet zo. Het is helemaal 

anders. Ge houdt… ge moet toch ook rekening houden met uw animatoren en ge kunt ook… ge kunt… 

ik speel wel nog altijd actief met de kinderen maar in mindere mate dan wat ik in het begin deed.” 

Een tweede reden, is het feit dat speelpleinwerk enorm vermoeiend is. De speelvisie van VDS vraagt 

een constante aandacht en inspanning van de animatoren en het blijkt niet mogelijk deze 

onophoudelijk te leveren. De respondenten geven aan dat ze zich enorm inzetten tijdens hun 

stageweken maar zodra ze weten dat het attest ‘binnen is’, schakelen ze over op een rustiger niveau. 

‘Het is anders niet uit te houden’, menen de beginnende animatoren. 

R4,1: “In mijn eerste twee weken was ik echt zo constant aan het spelen met de kinderen maar ik denk 

dat ge… als ge dat altijd doet dat ge dat echt niet volhoudt. Dat ge dan echt veel te moe gaat zijn.” 

R4,1: “De eerste twee weken was ik nog helemaal VDS. Mijn twee weken stage dat was echt wow… 

echt creatief, denken, superactief, altijd actief bewaken, … maarja. Eenmaal dat ge u zo een keer 

bewezen hebt en ge zegt ‘ik kan het’ en… dan gaat ge het ook rustiger aan doen want ge moogt niet 

vergeten: die kinderen hebben vakantie maar wij hebben ook vakantie.” 
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De beginnende animatoren kijken naar de andere, vaak meer ervaren animatoren en merken dat het 

spelen met kinderen ook kan met minder tijdsinvestering, creativiteit en met een minder actieve 

houding. Op het speelplein staan, kan dus ook eenvoudiger, besluiten ze. Op deze manier komt de 

speelpleinwerking in een vicieuze cirkel terecht.  

R5,2: “Ik weet dat eigenlijk niet. Er zijn altijd mensen die hun beste beentje kunnen voorzetten en die 

het wel in hun hebben maar die gewoon uit pure luiheid… ook het is mooi weer in de zomer en die 

denken “bwa de kinderen zijn aan het spelen, ik zet mij daar neer en ik ga wat met die babbelen”.” 

R5,4: “Als anderen dat doen en ge ziet dat, dan demotiveert dat u” 

Het is belangrijk, zoals VDS zelf aanhaalt, dat de motivatie van de beginnende animatoren op peil 

wordt gehouden. Dit wordt bevestigd door de respondenten. 

R5,3: “Wat is uw motivatie? Waarom kom je naar het speelplein? Dat is heel verschillend soms hé. 

Sommige mensen doen het voor het geld. Andere mensen doen het om te kunnen zitten op hun lui gat. 

Neen maar dat is denk ik wel want dat is ook wat ge uit die cursus kunt meenemen. Dat is volledig uit 

uzelf ook denk ik. Ga ik dat gebruiken en ga ik dat toepassen en… wil ik ervoor gaan op het speelplein? 

Ik denk dat motivatie en ingesteldheid echt heel belangrijk zijn.” 

Een derde reden voor het ontstaan van de praktijkschok, is het feit dat de beginnende animatoren 

het niet makkelijk vinden om te onthouden wat ze allemaal geleerd hebben tijdens de basiscursus. Ze 

hebben slechts noties onthouden van de visie, begeleiderhouding, aangereikte schema’s en 

theorieën. Het is moeilijk voor hen om de theorie in praktijk om te zetten, aangezien ze niet meer ten 

volle weten wat de theorie was. Daarom is het belangrijk een uitgebreide, schriftelijke neerslag van 

de inhouden van de basiscursus mee te geven met de beginnende animatoren. 

R5,3: “Er worden bijvoorbeeld veel schema’s en zo aangereikt maar als ge die niet in uw hoofd opslaat 

of niet op een papier meeneemt dan gaan die ook verloren en dan op het speelplein gaan die verloren.” 

R1,1: “Ik denk dat wel. Ik denk die theorie die u daar in een week… ge krijgt daar zoveel informatie 

binnen in die vijf dagen tijd en in het begin… ik ben daar nu ook al drie/vierde van vergeten.” 

 

2.4 Het contrast 

2.4.1 De beste begeleiding … op stage of cursus? 

Er werd de beginnende animatoren gevraagd om af te wegen waar ze de beste begeleiding hebben 

ontvangen: op cursus of op de stage. We stellen vast dat de antwoorden divers zijn. Wat meteen 

opvalt, is dat respondenten die afkomstig zijn van dezelfde speelpleinwerking, hetzelfde antwoord 

geven. Hieruit kunnen we besluiten dat de beginnende animatoren de begeleiding tijdens de stage 

kunnen inschatten en vergelijken met de begeleiding die ze ontvangen hebben op de cursus. Een 

ander opmerkelijk gegeven is, dat de beginnende animatoren de begeleiding op hun 

speelpleinwerking nooit als slechter evalueren maar wel als minder frequent. De hoofdtaak van de 

speelpleinwerking is het animeren van de kinderen. De eigen begeleiding vinden de beginnende 

animatoren slechts een bijkomstige taak van de hoofdanimator. 

R1,3: “Ik denk dat dat is omdat ge… uw instructoren op cursus zijn daar om u te begeleiden. De mensen 

van het speelplein zijn daar om kinderen te animeren en niet voor u te begeleiden.” 
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R4,2: “Dat is normaal dat we op VDS ook meer begeleid werden omdat het daar de bedoeling was dat 

we begeleid werden.” 

En is het dan op je stage niet de bedoeling dat je begeleid wordt? 

R4,1: “Daar is het de bedoeling dat je animator zijt” 

R5,1: “Ik denk dat ze bij… als je op cursus gaat er ook vanuit gaat dat ze u vanalles moeten bijleren en 

dat dat het doel is waarvoor uw cursussen er eigenlijk komen. En ik denk op het speelplein, die 

stagiairs, dat is zo… dat is niet echt iets bijkomstig want alle ze begeleiden u ook wel. Maar ze moeten 

zelf ook nog andere activiteiten vervullen en dat is niet de hoofdzaak om stagiairs en zo dingen bij te 

leren denk ik.” 

De hoeveelheid ‘hulp’ die je als beginnende animator krijgt is groter op cursus. 

R5,4: “Ze zeiden u daar goed hoe ge alles moest doen en zo maar als ge dan op stage zat dan was je 

meer alleen en zo. Je had wel de hoofdmoni ofzo maar die helpt niet.” 

R4,2: “Op VDS hebben ze u natuurlijk nog altijd meer hulp gegeven.” 

De begeleiding op cursus is evenwel, door het grote aantal cursisten, minder persoonlijk dan de 

begeleiding die de respondenten op de eigen speelpleinwerking hebben ontvangen. 

R4,1: “Ge zijt echt met superveel dan is dat denk ik soms minder persoonlijk dan dat als gij met nog 

iemand stage doet op een speelplein waar 20 man is.” 

R4,2: “Ze zetten u daar direct tussen animatoren die wel ervaring hebben. Ge begint daar direct ook 

van ‘oei nu moet ik hier ook vanalles verzinnen’. Het zou altijd handig zijn als ze u in het begin wat 

helpen maar het moet niet te lang duren want dan blijft ge gewoon volgen wat ze zeggen denk ik. Voor 

mij was dat wel nodig zo van ‘hier, doet het op uw eentje’.” 

 

2.4.2 Het meeste bijgeleerd… op stage of cursus? 

Er werd de respondenten eveneens gevraagd waar ze denken het meest bijgeleerd te hebben: op 

cursus of op stage. Ook hier zijn de antwoorden verdeeld. Waar de respondenten het wel over eens 

zijn, is dat de cursus het theoretisch aspect is van het animator zijn en de stage het praktijkgedeelte. 

R1,1: “Kweeni, op cursus wordt zo alles gezegd… alle ik zie zo de cursus als de theorie en de stage als 

de praktijk en dus alletwee.” 

R2,1: “Op stage ga je even naar de realiteit en merk je ‘het is niet altijd zo’ als je denk dat het is.” 

R4,2: “Omdat ge daar echt… in de realiteit zit. Hier moet ge toepassen wat ge denkt. Ge moet doen 

wat ge denkt dat het beste is… ja en op VDS dat was gewoon ‘als dat gebeurt dan moede dat doen’ en 

als dat gebeurt dan moede dat doen.” 

R4,1: “Daar was het altijd als, als, als.” 

R4,2: “Daar was het nooit ‘hier ge hebt dat voor, wat doede nu?’. En dat hebt ge wel op stage en dat 

doet wel veel.” 

De respondenten besluiten dat ze op cursus het meest hebben geleerd. Tijdens hun stage 

daarentegen hebben ze het meeste ervaring opgedaan. 
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Deel IV: Discussie en Conclusie 

In het vorige luik werden de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek besproken. 

In dit deel worden de resultaten in verband gebracht met de onderzoeksvragen die geformuleerd 

werden in het eerste deel van deze masterproef. Ook de implicaties van de resultaten worden 

uiteengezet. Tot slot volgt een algemeen besluit. 

1. Een antwoord op de onderzoeksvragen 

1.1 Kadervorming 

Hoe jongeren de coaching en begeleiding ervaren van instructoren tijdens de kadervorming en welke 

invloed dat heeft op de inschatting van hun eigen competenties en hun beeldvorming van het 

speelpleinwerk, is een eerste vraag die we in dit onderzoek willen beantwoorden. 

De jongeren voelen zich goed op cursus. Ze kunnen zichzelf zijn, durven zaken uitproberen en krijgen 

een antwoord op hun vragen. De begeleiding krijgt niets dan lovende woorden en wordt bijzonder 

positief geëvalueerd, zoals blijkt uit het kwantitatieve luik van deze masterproef. Wanneer er na een 

jaar wordt teruggeblikt op de begeleiding, liggen de gemiddelde scores iets lager maar ze blijven zeer 

positief. We kunnen besluiten dat de hoofdtaak van de instructoren op cursus (vormen, coachen en 

begeleiden) zeer goed zit, bekeken door de bril van de beginnende animator. 

De cursisten geven aan verbaasd te zijn over de band die de kadervorming tussen hen schept. Alle 

verschillende karakters en individuen zijn op het einde van de week een (h)echte groep. Ze merken 

dat er een groepsproces plaatsvindt maar kunnen niet benoemen hoe dit tot stand komt. Door de 

bril van de beginnende animatoren speelt de begeleiding of opbouw van de kadervorming een zeer 

kleine rol in dat proces. Het is voor hen iets dat vanzelf gebeurt. De cursisten realiseren zich niet dat 

dit proces gefaciliteerd en soms zelfs gestuurd wordt door de instructoren (bijvoorbeeld door 

kennismakingsspelen, teambuildingsoefeningen, sfeer scheppen, enz.). De beginnende animatoren 

onderscheiden slechts twee van de vier fases beschreven door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

(2007): de controlefase en de afscheidsfase. Deze afscheidsfase valt voor vele cursisten zwaar. De 

basiscursus is een eerste positieve ervaring met het speelpleinwerk. En dat, dat smaakt voor hen 

naar meer. 

We kunnen besluiten dat beginnende animatoren heel wat bijleren op hun cursus. Het is voor hen 

een ervaring die dieper gaat dan enkel het bijleren van vaardigheden. Het volgen van een 

kadervorming geeft hun meer zelfvertrouwen (vooral op vlak van EHBO en moeilijke situaties). De 

cursus daagt hen uit en confronteert hen met zichzelf. Sommige jongeren geven aan zichzelf te zijn 

tegengekomen op cursus. Ze hebben een aspect van zichzelf ontdekt dat ze nog niet kenden. Na 

afloop hebben ze niet alleen zin om op het speelplein te staan, ze voelen zich er ook helemaal klaar 

voor.  

Hierbij moeten we evenwel opmerken dat de gepercipieerde self-efficacy van de cursisten na cursus 

minder goed geëvalueerd wordt wanneer ze de speelpleinrealiteit hebben ervaren. Wanneer ze op 

het speelplein actief zijn, constateren ze dat het beeld dat ze op cursus hebben gevormd vaak te 

rooskleurig blijkt. Er is meer dan het spelen van een spel. Er zijn de taakjes, vervelende mededelingen 

voor ouders, er zijn ‘moeilijke kinderen’, kinderen die tegen hun zin naar het speelplein komen, 
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sommige spelen die kort uitvallen (wat nu gedaan?), het is vermoeiender dan verwacht … De 

beginnende animatoren geven aan dat de cursus hen niet altijd voldoende heeft voorbereid op deze 

mindere kantjes van het speelpleinwerk. In dat opzicht kan de vraag van De Visscher (2004) en Van 

Meeuwen (2009) of de kadervorming soms nog teveel op een ‘ideaal eilandje’ zit, positief 

beantwoord worden wanneer we door de bril van de beginnende animatoren kijken. Zij willen de 

inrichters van de kadervorming vragen om de mindere kantjes van het speelpleinwerk in de 

cursussen op te nemen en voldoende te belichten. Het is de vraag een evenwicht te zoeken op het 

slappe koord tussen het bereiken van voldoende zin om animator te worden op het speelplein maar 

toch een realistische kijk mee te geven aan de cursisten van wat het speelpleinwerk kan inhouden. 

Het is echter ook onmogelijk voor een basiscursus animator in het jeugdwerk om ervoor te zorgen 

dat stagiairs volledig realistische verwachtingen hebben ten opzichte van het speelpleinwerk. Deze 

functie kan maar deels vervuld worden. Elke cultuur in elke organisatie verschilt (Louis, 1980). Het is 

dan ook onmogelijk om een gestandaardiseerde cursus of vorming te ontwerpen die een volledig 

correct beeld kan scheppen dat veralgemeenbaar is naar elke speelpleinwerking. Daarnaast 

faciliteert reactieve socialisatie het aanpassen effectiever dan proactieve socialisatie (Louis, 1980). 

 

1.2 Stagebegeleiding op het speelplein 

Naar analogie met de eerste onderzoeksvraag wou dit onderzoek ook een antwoord bieden op de 

vraag: ‘Wat is de invloed van de coaching en begeleiding van de stagebegeleiders tijdens de stage op 

een speelpleinwerking en welke invloed heeft dat op de inschatting van hun eigen competenties en 

de beeldvorming van de beginnende animator?’. 

Het model van Dunne en Villani (2007) blijkt parallellen te vertonen met het speelpleinwerk.  

Een beginnende animator arriveert vol spanning op zijn eerste ‘werkdag’. Niet alleen is hij/zij zeer 

benieuwd naar hoe de dag zal verlopen en hoe de kinderen zullen reageren, de beginnende animator 

heeft ook al een zeker beeld voor ogen en koestert bepaalde verwachtingen. Dit is de 

anticipationfase. Deze verwachtingen blijken vaak niet overeen te komen met de praktijk, de 

disillusionmentfase. Het is dan belangrijk dat de stagebegeleiders en hoofdanimatoren erin slagen 

deze foute verwachtingen de eerste dagen te weerleggen.  

Er moet al vroeg een vertrouwensband ontstaan tussen de beginnende animator en zijn 

stagebegeleider zodat de verwachtingen bespreekbaar worden. Een gesprek tussen beginnende 

animator en stagebegeleider waarbij er afspraken gemaakt worden en verwachtingen worden 

afgetoetst blijkt een minimum. Aangevuld met een uitgebreide rondleiding en het, in de mate van 

het mogelijke, betrekken van de beginnende animator bij de jaarwerking nog voor de start van de 

speelpleinwerking, is een goede en constructieve start van het begeleidingsproces. 

Een aandachtspunt is de rol die de stagebegeleider op zich neemt. De combinatie van evaluator en 

begeleider wordt in de literatuur afgeraden (Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002). De focusgroep 

respondenten geven eveneens aan meer baat te hebben bij twee afzonderlijke personen voor het 

volbrengen van deze taak. De speelpleinwerkingen gaan best de uitdaging aan om elke stagiair een 

stagebegeleider die de evaluatie op zich neemt toe te kennen, maar daarnaast ook een mentor te 

voorzien die de stagiair kan coachen en begeleiden. Het voornaamste voordeel van het loskoppelen 

van evaluatie en begeleiding is dat stagiairs zorgeloos hun problemen en moeilijkheden kunnen 

delen, zonder te hoeven vrezen dat dit zal doorschemeren in hun evaluatie. De persoon die de 
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uiteindelijke evaluatie op zich neemt staat best dicht bij de praktijk, de stagiair en de te begeleiden 

kinderen. Vanuit dat opzicht is het af te raden een hoofdanimator met een voornamelijk 

administratieve functie als stagebegeleider die instaat voor de evaluatie van de stagiair aan te 

duiden. Een betere optie is een teamverantwoordelijke of ervaren collega-animator te kiezen voor 

deze taak.  De taak van mentor kan vervuld worden door een andere ervaren animator. Er zijn reeds 

speelpleinwerkingen die met succes een peter, meter, buddy of soortgelijk systeem hanteren (Toye, 

2003). Op deze manier is het mogelijk meteen te anticiperen op de disillusionmentfase en door het 

doordrukken van de reflectionfase een rejuvenationfase snel te laten starten. De stagiair heeft een 

aantal succeservaringen en de praktijkschok is tot een minimum beperkt. 

 De stagebegeleider die de evaluatie op zich neemt, houdt het best rekening met een aantal nieuwe 

bevindingen. Zo komt naar voor, uit de resultaten van het kwalitatief onderzoek, dat het aangeraden 

aantal evaluatiemomenten voor de begeleiding van een stage te laag ligt. De beginnende animatoren 

geven aan nood te hebben aan meer feedback, die hun korter op de bal wordt bezorgd. Vooral de 

eerste dagen missen zij vaak een bevestiging (of bijsturing) van hun aanpak. Daarom wil dit 

onderzoek aanraden om meer formele en informele feedbackmomenten te voorzien. Hierbij mag er 

niet alleen aandacht zijn voor de werkpunten, maar moeten ook duidelijk en uitvoerig de sterke 

punten van de stagiair worden besproken. Een schouderklopje, een duim omhoog of korte 

aanmoedigingen worden als informele feedbacktools onderschat. Deze zijn vaak krachtiger dan de 

formele feedbackmomenten en kunnen bij doelbewust gebruik een sterke meerwaarde zijn voor de 

vorming, het enthousiasme en de motivatie van de beginnende animator. Bij het eindgesprek wordt 

het door de beginnende animatoren sterk geapprecieerd wanneer niet enkel de hamvraag “geslaagd 

of niet geslaagd” wordt beantwoord. Het is sterker en waardevoller om het proces van de voorbije 

stage te belichten en te kijken naar de groei(kansen) van de beginnende animator. Op deze manier 

komt men tot een anticipationfase II en creëert men opwinding, nieuwsgierigheid en zin in een 

volgende week speelpleinwerking. Dit kan een sleutel zijn naar de emotionele betrokkenheid, zoals 

beschreven in het VSTM-model (Haski-Leventhal & Bargal, 2008), die ervoor zal zorgen dat de 

beginnende animator niet kiest voor een ‘ejection’ maar dat deze lang en enthousiast bij de werking 

actief blijft. 

Een beginnende animator mag nog zoveel vaardigheden bezitten, wanneer er gevoelsmatig iets fout 

zit, wordt het speelpleinwerk geen succeservaring. Daarom is het belangrijk dat stagebegeleiders een 

evenwicht zoeken tussen het evalueren van zowel gevoelens als vaardigheden bij begeleidings- of 

evaluatiegesprekken. Laat steeds ruimte om stoom af te laten of om zelf elementen aan te brengen 

bij de evaluatie. Het is belangrijk zich niet te beperken tot de elementen in het voorgedrukte 

stageboekje. De inhoud van het stagegesprek moet betekenisvol zijn voor de beginnende animator 

wil er een effect bereikt worden (Barkley, 2005; Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002). Dit kan men 

bereiken door de beginnende animator het gesprek te laten voorbereiden en te zorgen dat hij/zij de 

ruimte heeft om desgewenst input te geven. Op deze manier beschouwt men ook de animator als 

volwaardige participant, wat zijn vruchten zal afwerpen in de toekomst (Beeckmans, 2007). 

Ten slotte is uit de resultaten naar voren gekomen dat hoofdanimatoren met een administratieve 

functie vaak als weinig of niet toegankelijk worden gepercipieerd door beginnende animatoren. 

Veelal zitten zij op hun bureau of in het animatorenlokaal en komen zij weinig bij de kinderen. Het is 

belangrijk voor hoofdanimatoren om zich hiervan bewust te zijn. Eens gaan meespelen, het houden 
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van informele babbels, samen met de kinderen en animatoren eten en het uitdelen van 

schouderklopjes worden hard geapprecieerd door de beginnende animatoren.  

Algemeen kunnen we besluiten dat de begeleiding van de speelpleinverantwoordelijken, 

hoofdanimatoren en ervaren animatoren een grote rol kan spelen in de beeldvorming van 

beginnende animatoren. In het algemeen zijn de beginnende animatoren tevreden over hun stage en 

de ontvangen begeleiding. Toch kan het voor een speelpleinwerking een meerwaarde zijn eens stil te 

staan bij hoe de stagebegeleiding binnen de context van de eigen speelpleinwerking nog kan 

verbeterd worden.  

 

1.3 Het koudedouche-effect 

In welke mate is er sprake van een koudedouche-effect bij de instap in het speelpleinwerk, is de 

derde onderzoeksvraag waarop deze verhandeling een antwoord wil bieden.  

De beginnende animatoren geven aan dat ze inderdaad een soort koudedouche-effect ervaren. Dit 

effect vertoont parallellen met de praktijkschok die we terugvinden bij beginnende leerkrachten 

(Chubbuck, Clift, Allard, & Quinlan, 2001; Dunne & Villani, 2007; Jonson, 2002; Haski-Leventhal & 

Bargal, 2008).  

Wanneer we kijken naar de vijf factoren van Lindgren (2005) blijkt dat men er slechts twee terug kan 

vinden binnen het speelpleinwerk. Beginnende animatoren krijgen regelmatig te horen dat zij een 

bepaalde taak moeten uitvoeren omdat ze stage afleggen (inverse beginner responsibilities), ze 

moeten meestappen in heersende tradities en moeten zich hiernaar schikken (restricted choices). 

Maar we mogen niet te pessimistisch zijn. Er is in het speelpleinwerk zelden sprake van de legacy of 

the one-room shoolhouse. De beginnende animatoren worden ingeschakeld samen met meer 

ervaren animatoren en hebben altijd de mogelijkheid om anderen te observeren. Daarnaast zijn er 

observaties en begeleidingsgesprekken door stagebegeleiders die toelaten met een kritische bril naar 

de eigen vaardigheden te kijken. Er is geen sprake van invisibility and isolation of lack of professional 

dialogue. 

De oorzaak van de praktijkschok bij beginnende animatoren kunnen we terugkoppelen naar de 

kadervorming en naar de speelpleinwerking zelf. Wat de kadervorming betreft, is reeds besproken 

dat de cursus niet altijd even dicht aanleunt bij de praktijksituaties waarin de beginnende animatoren 

terecht komen. Wanneer de cursus en de praktijk sterk verschillen, zal de praktijk het halen op de 

cursuservaring. Daar waar de praktijk bevestigt wat men op cursus heeft geleerd, zien we dat beiden 

elkaar versterken (De Visscher, 2003; Van Meeuwen, 2009). De inrichters van kadervorming willen 

het enthousiasme bij de beginnende animatoren aanwakkeren en hen zin doen krijgen om naar het 

speelplein te trekken. De kritische vraag die we ons hierbij kunnen stellen is of dit uiteindelijk bereikt 

wordt door het speelplein als ideaal af te spiegelen? We kunnen ons afvragen of dit niet eerder de 

praktijkschok versterkt? Hier ligt alvast een mogelijkheid voor verder onderzoek. 

Daarnaast is ook een duidelijke schriftelijke neerslag van de cursusinhouden belangrijk zodat de 

beginnende animatoren steeds kunnen terugkijken naar de theoretische kaders die ze aangereikt 

kregen tijdens de cursus. Dit omdat blijkt dat de cursisten een deel van de cursusinhouden al 

vergeten zijn al vorens ze de taak van animator opnemen. Wat cursisten onthouden van de 
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basiscursus en welke invloed dit heeft op hun vaardigheden en beeld is eveneens een interessant 

onderwerp voor vervolgonderzoek.  

Ook de speelpleinwerkingen kunnen een actieve rol spelen in het beperken van de praktijkschok bij 

beginnende animatoren. De foute verwachtingen van beginnende animatoren moeten zo snel 

mogelijk worden weerlegd. Het toekennen van een mentor blijkt hiervoor een goed wapen. Het 

sleutelwoord om de praktijkschok te doorbreken blijkt ‘motivatie’ te zijn. We kunnen ons de vraag 

stellen of het goede voorbeeld niet best top-down gegeven wordt (een gemotiveerde HA die 

meespeelt, een gemotiveerde stagebegeleider die meespeelt … ). Eventuele negatieve 

speelpleinculturen moeten doorbroken worden en dat blijkt moeilijk wanneer voor een bottom-

upmethode gekozen wordt. De beginnende animator heeft geen of weinig invloed op de heersende 

speelpleincultuur. Zij moeten zich schikken naar de huidige cultuur (restricted choices factor van 

Lindgren (2005)).  

De praktijkschok is waarschijnlijk niet te vermijden. De kadervormingen en speelpleinwerkingen 

kunnen evenwel er naar streven dat deze beperkt blijft. Dit onderzoek wil een eerste puzzelstuk zijn 

dat leidt tot het inperken van de praktijkschok binnen het speelpleinwerk.  

2. Algemeen besluit 

 

Deze verhandeling heeft bewust gekozen om de bril van de beginnende animator op te zetten. We 

geloven erin dat de gegevens een accuraat beeld weerspiegelen van de werkelijkheid en dat ze 

waardevol kunnen zijn in het verbeteren van de begeleiding van beginnende animatoren, zowel in de 

kadervorming als op het speelplein. We willen de beleidsmakers oproepen om verder te werken met 

dit verhaal. We hopen dat de resultaten en inzichten voor hen een aanzet mogen zijn om even stil te 

staan bij hun eigen begeleiding van de beginnende animatoren. 

We willen hier ook even stilstaan bij een paar beperkingen van het onderzoek. Slocum (2006) stelt 

dat bij een focusgesprek minstens vier participanten moeten aanwezig zijn. Door annulaties op de 

dag van het focusgesprek zelf, zijn we er niet steeds in geslaagd dit minimumaantal te behalen.  

Het onderzoeksinstrument is ontwikkeld door de onderzoeker en bleek geen perfecte factoren op te 

leveren na de principale componenten analyse. De resultaten van het kwantitatieve luik moeten met 

de nodige omzichtigheid bekeken worden aangezien de Cronbach’s alpha niet altijd even hoog 

scoren. De waarden bij de factor ‘ondersteuning’ en ‘self-efficacy’ zijn respectievelijk net te weinig en 

net aanvaardbaar. Bij verder onderzoek is het aangewezen om bij de vragenlijstconstructie rond dit 

topic te vertrekken van een grotere pool items. Bij de vergelijking tussen de groep animatoren die 

net de basiscursus hebben voltooid en de groep animatoren die net de stage hebben voltooid, 

moeten we opmerken dat het niet om dezelfde groep respondenten gaat in beide samples. Wegens 

praktische overwegingen was een longitudinaal onderzoek niet mogelijk. Deze beginnende 

animatoren hebben evenwel dezelfde cursus gevolgd, bij dezelfde organisatie. Verder onderzoek zou 

zich moeten richten op een longitudinaal onderzoek waarbij dezelfde groep beginnende animatoren 

van bij de basiscursus wordt gevolgd, doorheen hun instap in de praktijk. 

Verder willen we nog opmerken dat de respondenten van dit onderzoek reeds een grote variatie 

opleverden aan gegevens, maar ongetwijfeld zijn er nog andere soorten speelpleinen en andere 



Deel IV: Discussie en Conclusie  

83 
 

types animatoren. Elke speelpleinwerking is uniek en elke animator is uniek. Het kan dus zijn dat 

sommige speelpleinen of sommige animatoren zich niet herkennen in deze resultaten.  

 
Dit verhaal is niet af. Het is slechts het topje van de ijsberg. De bril van de beginnende animator is 

een sterkte maar ook een zwakte, men zou kunnen vergeten dat men de begeleiding van beginnende 

animatoren ook vanuit andere invalshoeken kan bekijken. Zonder twijfel hebben ook de 

beleidsmakers en stagebegeleiders een visie op goede begeleiding. Ook hun mening is belangrijk en 

kan een ander licht werpen op of nuances aanbrengen in deze resultaten.  Het merendeel van de 

respondenten geeft aan, hun beeld van een speelpleinwerking te hebben moeten bijschaven na de 

kinderdag. We kunnen binnen dit onderzoek niet met zekerheid besluiten hoe dit komt. Is de cursus 

te rooskleurig? Is het overnemen van een speelpleinwerking op vrijdagnamiddag met enkel nieuwe 

animatoren te moeilijk? Is de keuze van de speelpleinen voor de kinderdag niet ideaal? Hier ligt de 

weg open voor verder onderzoek. Andere mogelijkheden voor vervolgonderzoek zijn het nog meer 

inzoomen op de basiscursussen of op de stages. Zo kan men nog van naderbij gaan kijken hoe, vanuit 

het standpunt van de instructoren, de beginnende animatoren begeleid worden. Men kan zich ook 

de vraag stellen hoe het ideale beeld dat door de respondenten aangehaald wordt concreet tot stand 

komt. Hoe kan een basiscursus een meer realistisch beeld weergeven?  

Wat de stages betreft kan men kijken hoe de begeleiding door een mentor concreet vorm kan 

krijgen. Men zou kunnen nagaan of het schriftelijke evaluatie-instrument van VDS voldoet. Dit 

onderzoek heeft zich toegespitst op Vlaams-Brabant. Hoe loopt de stagebegeleiding in de andere 

Vlaamse provincies? Dezelfde vraag kunnen we onszelf stellen met betrekking tot de 

vormingsorganisatie. Dit onderzoek heeft de cursussen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk onder 

de loep genomen. Zijn er parallellen te vinden bij andere vormingsorganisaties? Nog vele wegen voor 

onderzoek liggen open en de wetenschappelijke literatuur die voorhanden is over speelpleinwerk is 

zeer schaars.  

Ik hoop dat nog vele anderen met een hart voor het speelpleinwerk zich zullen engageren om mee te 

schrijven aan dit verhaal. Op die manier kunnen we het Vlaamse Speelpleinwerk beter 

wetenschappelijk funderen. Ik wil hen alvast veel succes wensen. 
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Bijlage I: Schema fases groepsvorming en richtlijnen begeleiding op basiscursus 

animator in het jeugdwerk (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, 2007, p. 25). 



 

Bijlage II - Zelf ontwikkelde schriftelijke vragenlijst, afgenomen van de cursisten op hun 

basiscursus animator in het Jeugdwerk.

Vragenlijst begeleiding nieuwe animatoren

 

Geef je mening over volgende stellingen. Kruis slechts één antwoord aan.

-- 

Helemaal oneens 

Was je beeld van een speelpleinwerking, na de cursus, correct? Was alles, je eerste speelpleindag, zoals 

verwacht had? Zoja, wat kwam goed overeen? Zonee, wat had je jezelf anders voorgesteld?

 

 

 

 

Stellingen 

Ik voelde mij op mijn gemak op cursus 

Ik voel me klaar om op het speelplein te staan door de cursus

Als ik vragen had kreeg ik een duidelijk antwoord

Ik heb kunnen zeggen wat ik echt dacht

De instructoren hebben me veel bijgeleerd over het animator zijn

Ik heb voldoende geleerd om op het speelplein te kunnen staan

Ik durf vragen stellen aan de instructoren

De instructoren waren altijd enthousiast en gemotiveerd

Ik heb op cursus geleerd hoe een écht speelplein eruit ziet

Ik heb mijn eigen ding kunnen doen 

De instructoren hadden/maakten tijd voor mij

Ik ben door de cursus een betere animator geworden

Ik durf nu beter op het speelplein staan dan voor de cursus

Ik heb de kans gehad om te zien hoe het moet

De instructoren zijn vrienden geworden

De nabesprekingen van sessies vond ik nuttig

Ik denk nu anders over het speelplein dan voor de cursus

Als ik met een ei zat kon ik dat kwijt bij de instructoren

Ik heb het gevoel gehad dat ik ondersteund werd.

Ik heb veel gehad aan mijn evaluatiegroepje

Ik denk dat ik een betere animator geworden ben door de cursus

Ik ben tevreden over de begeleiding van de instructoren

Ik heb zin om op het speelplein te staan

 Bijlagen 
 

Zelf ontwikkelde schriftelijke vragenlijst, afgenomen van de cursisten op hun 

basiscursus animator in het Jeugdwerk. 

Vragenlijst begeleiding nieuwe animatoren 

Geef je mening over volgende stellingen. Kruis slechts één antwoord aan. 

- + 

Oneens Eens 

Was je beeld van een speelpleinwerking, na de cursus, correct? Was alles, je eerste speelpleindag, zoals 

verwacht had? Zoja, wat kwam goed overeen? Zonee, wat had je jezelf anders voorgesteld?

-- 

  
Ik voel me klaar om op het speelplein te staan door de cursus  
Als ik vragen had kreeg ik een duidelijk antwoord  
Ik heb kunnen zeggen wat ik echt dacht  
De instructoren hebben me veel bijgeleerd over het animator zijn  
Ik heb voldoende geleerd om op het speelplein te kunnen staan  

stellen aan de instructoren  
De instructoren waren altijd enthousiast en gemotiveerd  
Ik heb op cursus geleerd hoe een écht speelplein eruit ziet  

 
De instructoren hadden/maakten tijd voor mij  

door de cursus een betere animator geworden  
Ik durf nu beter op het speelplein staan dan voor de cursus  
Ik heb de kans gehad om te zien hoe het moet  
De instructoren zijn vrienden geworden  
De nabesprekingen van sessies vond ik nuttig  
Ik denk nu anders over het speelplein dan voor de cursus  
Als ik met een ei zat kon ik dat kwijt bij de instructoren  
Ik heb het gevoel gehad dat ik ondersteund werd.  
Ik heb veel gehad aan mijn evaluatiegroepje  

animator geworden ben door de cursus  
Ik ben tevreden over de begeleiding van de instructoren  
Ik heb zin om op het speelplein te staan  

III 

Zelf ontwikkelde schriftelijke vragenlijst, afgenomen van de cursisten op hun 

++ 

Helemaal eens 

Was je beeld van een speelpleinwerking, na de cursus, correct? Was alles, je eerste speelpleindag, zoals je 

verwacht had? Zoja, wat kwam goed overeen? Zonee, wat had je jezelf anders voorgesteld? 

 - + ++ 
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Hoeveel punten op 10 geef je de feedback van je begeleider op je kinderdag:  …….  / 10 
Waarom geef je deze score? Heb je veel aan de feedback gehad? Was de feedback terecht? …? 

 
 

 

 

Hoeveel punten op 10 geef je de algemene begeleiding op cursus:   …….  / 10 

Bij de volgende vier vragen mag je een ‘X’ op de lijn zetten waar jij vindt dat deze thuishoort. 

 

1) Hoeveel heb je geleerd uit de evaluatie van je kinderdag door je begeleider: 

Zeer weinig           Zeer veel 

2) In welke mate ging de evaluatie van je kinderdag over je ‘gevoel’ (bijv. wat vond je het leukst, wat vond je het 

moeilijkst, hoe voelde je jezelf daarbij, …)  

Zeer weinig           Zeer veel 

3) In welke mate ging de evaluatie van je kinderdag over je ‘vaardigheden’ (bijv. je speluitleg was goed, je 

animatie was volledig vertaald en uitdagend, je hebt de IAIAO goed gebruikt, …) ? 

Zeer weinig           Zeer veel 

4) Hoeveel hulp kreeg je van je begeleider wanneer je een vraag of probleem had tijdens je kinderdag? 

Zeer weinig           Zeer veel 

 

Ben je een betere animator geworden door de begeleiding? Op welke manier? 

 

 

Wat hadden de instructoren nog meer kunnen doen op gebied van begeleiding? 

 

 

Wil je nog iets kwijt over de begeleiding van de instructoren? 

 

 

 

Dankjewel voor het invullen van de vragenlijst! 

Maarten



 Bijlagen 
 

V 
 

 

Bijlage III – Overzicht van de in het onderzoek betrokken speelpleinwerkingen 

 

 Dilbeek Overijse Zemst Vilvoorde Kampenhout 

Type werking Gemeentelijk Gemeentelijk Gemeentelijk Gemeentelijk Gemeentelijk 
Gemiddeld aantal kinderen 

per dag 
150 150 250 150 80 

Aantal animatoren per dag 19 32 35 24 15 
Aantal hoofdanimatoren  

per dag 
2 4 8 2 1 

Aantal animatoren per 

leeftijdsgroep 
3 à 4 3 2 à 5 n.v.t. 2 à 3 

Speelsysteem Voornamelijk gesloten, 
één namiddag open 

Halfopen Voormiddag: gesloten 
Namiddag: open 

Open Halfopen, meestal 
gesloten 

Functie hoofdanimator Speelplein 
Verantwoordelijke 

Speelplein 
Verantwoordelijke 

Ervaren animator die 
één leeftijdsgroep leidt 

Speelplein 
Verantwoordelijke 

Speelplein 
Verantwoordelijke 

Stagebegeleiding door Hoofdanimator Ervaren mede animator Ervaren mede animator Hoofdanimator 
in samenspraak met 

ervaren mede animator 

Hoofdanimator 
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Bijlage IV – Resultaten T-test SPSS: contrast net cursus gevolgd en stage voltooid 

 
 
 Independent Samples Test 
 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower Upper Lower 
Welbehagen Equal variances 

assumed 2,319 ,131 3,924 89 ,000 ,36467 ,09294 ,18001 ,54933 

Equal variances not 
assumed 

  3,258 14,476 ,006 ,36467 ,11192 ,12537 ,60398 

Beeld & 
Vaardigheden 

Equal variances 
assumed ,004 ,949 1,714 92 ,090 ,24286 ,14169 -,03856 ,52427 

Equal variances not 
assumed 

  1,671 17,501 ,113 ,24286 ,14538 -,06320 ,54891 

Self Efficacy Equal variances 
assumed 7,295 ,008 2,044 93 ,044 ,23577 ,11535 ,00670 ,46484 

Equal variances not 
assumed 

  1,431 13,427 ,175 ,23577 ,16471 -,11892 ,59046 

Begeleiding Equal variances 
assumed ,710 ,401 3,350 98 ,001 ,27455 ,08197 ,11190 ,43721 

Equal variances not 
assumed   3,038 19,531 ,007 ,27455 ,09038 ,08574 ,46337 
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Bijlage V – Transscripties Focusgroepen 

 

Focusgroep 1 

O Een eerste vraag die ik jullie zou willen stellen is: heb je het gevoel dat de cursus van u een 
betere animator heeft gemaakt? En wat heeft gemaakt dat je dat gevoel hebt. Ben je een 
betere animator geworden door de cursus? 

R1,1 Ik denk eigenlijk van niet omdat ik het meest leer uit mijn jeugdbeweging. Ik zou nooit een 
spel kunnen maken als ik ook in mijn jeugdbeweging al die spelletjes niet gespeeld had. 
Dus ik denk als je daar nooit ingezeten hebt, dan kent ge dat ook helemaal niet en ik denk 
dat ik daar het meest aan gehad heb 

O Ja 

R1,5 Bij mij wel want ik zit minder lang in de chiro, dus ik had zo veel minder van die spelletjes 
al meegemaakt om het zo te zeggen en euhm ook gewoon ja mijn broer die was er zo aan 
het inrammen dat ik geen spel ging kunnen verzinnen. Dus dat was wel goed op VDS. Daar 
heb ik echt geleerd dat ge een spel maakt en hoe ge daar creatief mee kunt omgaan en 
inkleding enzo en ik heb daar echt van bijgeleerd op vlak van spel maken enzo. 

R1,3 Ik denk dat ik niet op vlak van spel heb bijgeleerd van VDS maar zo op andere vlakken wel: 
hoe dat ge zo kinderen probleemkinderen moet omgaan, en straffen enzo, en zo al die 
dingen meer heb ik wel meer… daar op dat vlak ben ik wel een betere animator geworden 
maar niet qua spellekes enzo. 

R1,1 Ja das waar. 

R1,5 Maar dat van straffen enzo heb ik meer uit mijn stage zelf gehaald want op VDS komen ze 
daar zeggen zo van: ‘ja ge moet daar straffen’ enzo maar als ge dat zo hoort dan is dat… 
alle ge ervaart dat pas echt als ge dat zelf moet gebruiken en daar heb ik meer van geleerd 
op mijn stage. 

R1,4 Voor mij geldt dat ook zo euh ewelja die spelletjes enzo om zo dingen te verzinnen dat 
haal ik ook meer uit de chiro of denk ik terug aan dingen die ik zelf had gedaan maar voor 
andere dingen zoals euhm is denken euhm ook stomme dingen zoals toneel spelen dat 
lieten ze u daar ook veel doen, vond ik. Op basiscursus, dat was toch een paar keer dat ge 
zelf een toneeltje moest maken. Daar heb ik wel van geleerd. 

R1,2 Ik vond eigenlijk dat alle voor euhm voor VDS ofzo had ik daar niet over nagedacht  
En ik denk ook wel op de jeugdbeweging zoals gewoon tikkertje dat ge dat daar wel kunt 
onthouden maar op VDS is dat dan meer uitgewerkt en ge kunt daar nog andere dingen 
mee doen zoals tikkertje vervormt dat tot alle ik weet niet, tot iets anders de extra dingen 
die op VDS gezegd zijn hebt ge daar wel als ge al zo achtergrond hebt  

O Dat zijn allemaal vaardigheden nu die jullie opgenoemd hebben was er ook iets met uw 
gevoel verandert door de cursus 

R1,3 Ik was zo precies wel zekerder om… om.. om te gaan staan op het speelplein omdat ge zo 
denkt alle ik had toch zo meer het gevoel van alle nu weet ik er wel iets van, ook al is dat 
misschien niet zoveel maar toch dat lijkt wel zo. 

R1,5 Ja das wel waar 

R1,1 Ja ge hebt toch het “ik heb cursus gevolgd dus nu kan ik het wel” gevoel 

R1,5 Ja en ook gewoon daar zelf. Ge wordt daar in groepkes opgedeeld en ge moet zo’n spel 
maken en dan ook alle zo voor mijzelf het gevoel dat dat lukte om in dat groepje te doen 
en dat dan mee te maken enzo en zelfvertrouwen heb ik daaruit gehaald om te gaan 
staan. 
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O Is er dan iets bewust gebeurt op die cursus dat meer zelfvertrouwen gegeven heeft of is 
het echt gewoon van ik heb een cursus gevolgd en dat is psychologisch 

R1,5 Neen, echt gewoon omdat ge dat zelf.. alle bij mij was dat… omdat ik dat zelf heb moeten 
doen, alle zelf gedaan heb, met tips enzo en dat leek dan keisimpel en alle ik had dat veel 
moeilijker verwacht enzo en ja  

R1,2 Het ding is ook ge zijt met drie of met vier en ge zijt daar niet alleen en ik heb ook wel 
geleerd dat bijvoorbeeld R1,4 kan denken ‘we kunnen iets met een schommel doen’ en 
R1,5 zegt dan ‘neen we doen het in het bos’ en ik zeg dan ‘neen in de zandbak’ en dat ge 
uiteindelijk die drie dingen kunt ****engieten tot iets keigek om het dan te doen. Dus ik 
heb wel geleerd dat ge ****en wel tot iets keigroot kunt komen door allemaal kleine 
dingetjes die ge gewoon hebt opgedaan op cursus. Ik heb bijvoorbeeld iets minder 
opgedaan bij EHBO dan R1,5 een groot spel heeft leren maken ofzo. Ge kunt alles 
****enleggen tot iets groot. 

R1,1 Voor zo gevoel  denk ik ook wel dat er omgekeerde werkingen waren als ge bijvoorbeeld 
een slechte stagedag had gehad, had gij dat niet voor R1,4? 

R1,4 Ja, dat was zo een heel raar speelplein, alle ik heb dat hier opgeschreven. 

O Was het een speelplein of een BKO 

R1,4 In dilbeek.. 

O Ahja in dilbeek 

R1,4 Ja dat scheelt wel, als ge daar dan zo nen dag staat dan denk ik echt dat ge ontmoedigt 
zijt. Want ik had zo wel al gehoord dat het op speelplein Overijse leuk was alle niet via 
mijn oudere broer of zus maar hun oudere broer en zus chiroleidsters enzo. Chance dat ik 
dat had want anders zou ik echt zo niet op het speelplein hebben gestaan denk ik. 

O Is dat dan op cursus zelf rechtgetrokken of zijt ge echt met een slecht gevoel naar huis 
gegaan 

R1,4 Neen achteraf hebben ze dan gezegd dat het ook wel een bekke aan het speelplein lag. 

R1,5 Wat ik ook goed vond aan de stagedag was dat we met een paar moesten ****enwerken 
en we zaten zo met 3 die zo keiveel ideeën hadden. Eén die dan zo echt niets zei en dat 
het hem ook zo echt niets kon schelen. En dat was wel goe dat ge ook zo is merkt hoe dat 
da is. Alle daar heb ik ook wel uit geleerd van ‘ja, niet iedereen kan’ en dat ge dan toch 
moet doorgaan.  

R1,3 Dat vond ik bij mij wel leuk toen, zo die dag, ik was met drie en ik had twee mensen die 
niet zoveel zeiden en eigenlijk geen ideeën hadden en zeverden en eigenlijk echt, alle ik 
wil mezelf zo niet goedpraten ofzo, maar alle dat waren mensen waar ik echt geen 
animator in zag. Maar ik zat daar dus bij en ik moest daar mee werken en ’s avonds is dan 
de persoon, Senne was dat, die was .. die had me zo geobserveerd en die is zo echt nog 
tegen mij komen zeggen ‘ge hebt dat echt goed gedaan’ enzo en dat vond ik echt zo alle 
dat die dat persoonlijk was komen zeggen dat was echt nen opsteker. 

O Was er dan ook iets gezegd tegen de mensen die het minder deden 

R1,3 Awel ja dat was zo alle in het groepje heeft hij zo wel ook gezegd van het was niet heel 
goed enzo maar ja hij heeft daar niet negatief tegen gedaan, hij heeft die ook 
aangemoedigd en ook hun positieve punten gezegd. Die ik wel niet had gezien, ma… dat 
was echt erg. 

O Denkt ge dat dat een goede zaak is dat we nog altijd positief omgaan met die mensen 

R1,3 Ik denk dat wel omdat het kan zijn dat het op die dag nu, alle dat ge u daar in die week ook 
niet goed voelt ofzo en daarom niets zegt en daarom slecht leidt ofzo. Maar als ge dan, 
alle als uw observeerder of hoe noemt dat dan, toch nog een bekke positief is dan hebt ge 
misschien toch nog de moed om te proberen op het speelplein. En misschien dat het daar 
wel keigoed lukt of… ja niet iedereen heeft, alle ik denk dat iedereen wel een goede 
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animator kan zijn  

R1,5 En ook voor uzelf hé als gij daar dan bijstaat en gij wordt kei geïrriteerd om die mensen 
alle ge voelt u dan toch ambetant. Allé ik had dat toch bij die ene persoon van alle werk is 
mee dat als die animator instructor of whatever als die dat zo komt zeggen van” ja dedede 
ja en ook de goeie punten van hen aanwijst en dat da ook voor uzelf is van “ahja dat was 
ook wel goed” . 

R1,2 Ik stond zo bijvoorbeeld met nog zo twee andere jongens dus ik was zo het enige meisje 
tussen die andere jongens alle ik ga het zeggen ik zal het zeggen ik ben eigeniljk vrij luid en 
ik zeg ook meteen wat ik wil en mijn ideeën zullen altijd gezegd worden maar dan stond ik 
met twee jongens die een beetje stiller waren maar die op zich alle één is alle één iemand 
is dan een beetje losgekomen en is dan ook beginnen zeggen wat die wou en dan is die 
andere ook automatisch beginnen loskomen dus alle kweetni ik vond wel dat als ge zelf 
niet loskomt of niet zegt wat ge wilt dat die andere dan ook gewoon niets gaan doen. Dat 
die dan eigenlijk niets gaan bijdragen. Dat ge misschien zelf een beetje losser komt en die 
andere komt dat dan de rest ook los gaat komen hé. 

R1,1 Zo totaal naast de vraag 

R1,3 Oké 

R1,5 Wat ook nog goed was bij ons maar wij alle ik was er in de zomer en dan 
En tijdens die dag dat wij zo ons spel moesten voorbereiden zijn die zo tijdens de 
middagdinges zo ons komen helepen en naar ons spel komen luisteren en ons zo nog wat 
tips koen geven en dat was ook wel goed dat vond ik wel handig ook omdat die echt ook 
zo alle die zeiden zo ook van ja dat gaat misschien niet lukken en zo echt concrete, 
praktische zaken 

O Een stellingske: het is op cursus belangrijker om over uw gevoel te praten dan over uw 
vaardigheden. Dus het is belangrijk over hoe dat ge u voelt en hoe het gegaan dan over ge 
hebt dat goed gedaan en dat goed gedaan en dat kunt ge goed. 

R1,1 Ik ga niet beginnen  

R1,3 Ik denk dat het allebei belangrijk is. Dat ge vanuit vaardigheden zijn uiteindelijk heel 
belangrijk als ge op het speelplein wilt staan ofzo maar het is natuurlijk ook leuk als ge 
kunt zeggen van ja het is goed gegaan of ik voelde mij daar niet goed bij ook al leek het 
misschien dat de kinderen het tof vonden, ik voelde mij daar niet goed bij of ik denk dat 
dat ook zo belangrijk is maar ik vind dat het er allebei moet zijn, echt. 

R1,1 Maar ik denk ook wel dat uw basis uw vaardigheden moet zijn, dat ge moet vertrekken 
vanuit uw vaardigheden en dat ge dan kunt zeggen dat was tof, dat was niet tof, dat vond 
ik echt niet leuk , dat vond ik keileuk. Alle ge kunt moeilijk beginnen met dat vond ik leuk ik 
denk echt wel dat dat uw funderingen, uw vaardigheden zijn 

R1,3 Alle ze zeggen ook zo van dat hebt ge goed gedaan, zo puur 

R1,2 Het ding is ook als dat op een onverwacht moment komt dat iemand zegt van dat hebt ge 
keigoed gedaan dat dat u dan veel meer gaat doen dan wanneer iedereen rond de tafel zit 
en ge zegt van gij hebt dat goed gedaan, en gij hebt dat goed gedaan en na de playback 
was er ook iemand wow gij hebt dat zo gedaan en dat is mij toch meer bijgebleven dan 
iemand die mij heeft gezegd ja ge hebt dat goed gedaan en dat is ook goed gedaan alle als 
dat zo spontaner komt dan  

R1,5 Dus het is ook sterker als ze persoonlijk tegen u komen zeggen zonder dat er iemand bij is 
dan dat je zo een groepsmoment hebt waar iedereen 

R1,3 Ik denk dat dat echt mensen zelfvertrouwen geeft en daardoor ??????? 

R1,1 Dat komt ook veel gemeender over zo persoonlijk want in groep wilt ge iedereen iets 
positief toewijzen om niemand af te breken en als ze dat nog eens extra persoonlijk 
komen zeggen dan weet ge echt wel dat dat gemeend is dus 
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O Wat was het eerste dat ge thuis vertelt hebt over de begeleiding op cursus. Over uw 
instructoren? 

R1,1 Die waren allemaal gek in hun kop 

O Die waren allemaal gek in hun kop? Vanwaar kwam dat? 

R1,2 Allemaal gek hé 

O En hoe merkt ge dat? 

R1,2 Ja die zijn altijd actief en altijd enthousiast en altijd alles zelfs ’s avonds en ’s nachts en zo 
van die dingen 

O Is dat een goeie zaak? 

R1,1 Ja, maar ik vind dat wij onszelf daar vrij goed mee kunnen identificeren. Hebt gijle da niet? 

R1,4 Ja 

R1,2 Ik denk dat dat zo dat er zo veel mensen die alle dat er zo rustigere mensen zijn die stiller 
zijn dat die dat misschien te druk zouden hebben gevonden omdat die altijd zo ‘WOEW en 
we gaan nu dat doen ‘ enzo alle ik vond dat keileuk maar 

R1,1 Ja maar wij zijn die drukte gewoon 

R1,5 Ja maar anderzijds vond ik dat ook wel goed want als zij niet enthousiast waren dan 
zuoden ze nooit de helft van de groep hebben meegekregen. Ja ik heb dat ook gezegd 
maar ook ik zei alle die waren allemaal zo zot maar ook zo kei enthousiast maar ook als ge 
het nodig had dan niet zo.. alle…. Alle… die voelen u goed aan 

R1,2 In het begin is dat zo allemaal heel leuk maar soms gaat het er zo’n bekke over vind ik dat 
ze zo niet stopten met zo kei kei actief zijn... alle ik vond dat toch 

R1,3 Ja dat is soms wel maar ik vond dat niet zo erg maar bij sommige mensen kunnen zich daar 
soms wel denken van dat het een beetje rustiger mag alle… alle ik vond dat niet zo erg 
maar 

O Hebt ge dat van bepaalde mensen gehoord dat ze het liever rustiger zouden hebben? 

R1,3 Neen 

R1,1 Neen, maar ozne vriendinnen of onze mensen waarmee wij op cursus zijn gegaan dat 
waren zo alle waar wij nu nog veel contact mee hebben die zijn ook zo ‘waaaw’ 

R1,5 Ja das speelplein Overijse hé 

R1,1 Ja speelplein Overijse is zo… 

R1,3 Speelplein Overijse is VDS 

R1,2 Ik heb daar wel zo nekeer over nagedacht over alle instructoren en dan heb ik wel zo 
gedacht van ja die was stiller en die heeft eigenlijk niet zo heel veel wawawawa gedaan 
ofzo alle bijvoorbeeld Inge die was zo sommige dagen zo… alle die was eigenlijk zo de 
rustigste van playback van iedereen. 

R1,1 Inge was niet op playback 

 Ja inderdaad 

R1,2 Ah op vds bedoel ik 

R1,1 Op de eerste dinge 

R1,2 Die was dan mijn stagebegeleider en die was zo heel rustig terwijl er sommigen zo als een 
kip zonder kop hebben rondgelopen en zo waaaaaaa en alle ik weet niet, dat was zo 
precies dat iedereen zo’n persoonlijkheid had.  

R1,1 Ja das wel waar, ik vind wel dat ge zo merkt dat er een rolleke ingenomen wordt alle op 
bepaalde momenten en ja, ik vind dat niet erg hé, maar ge ziet wel dat da niet echt is zoals 
die mensen in’t dagelijks leven zijn. Gij zit hier nu ook gewoon rustig aan’t tafel terwijl ge 



 Bijlagen 
 

XI 
 

op’t podium bij VDS ook staat te springen en te roepen. 

O Ja, das waar 

R1,5 Het ding is ook gewoon dat, zoals zij zei, dat er zo verschilllende zo waren zo,n actieven en 
minder actief en ik denk dat dat ook zo goed is want in mijn vertrouwensgroepje had ik zo 
wel twee wat verlegenere meisjes en die, alle ge zag dat ook, die klikten dan ook meer 
met die rustigere en dus iedreeen had zo wel iemand waaraan hij zo kon gaan zeggen als 
er iets was en met wie die ook gewoon kei niet iedereen was zo zot actief altijd kreezy 
aan’t doen en dat was wel… want als alle instructoren zo waren geweest dan zo dat ne 
mindere geweest zijn voor een paar mensen ik vond het wel goed verdeeld 

O Nog eens één keer ****envatten waarom dat enthousiasme wel goed was 

R1,2 Om iedereen mee te krijgen 

R1,1 Om iedereen mee te krijgen 

R1,5 Ook voor groepsgevoel 

O Op welke manier? 

R1,5 Wel als jullie zo enthousiast doet dan gaat ge zelf ook reageren door enthousiast te doen 
en als iedereen rondom u enthousisat doet dan gaat ge uzelf ook een betere groep voelen 

R1,1 Het is ook zo dat het op het speelplein moet zijn hé ge moet gewoon een enthousisaste 
animator zijn dnek ik 

R1,3 Dat vind ik een deel van het beeld dat VDS meegeeft dat ik niet goed vind. Ik vind niet dat 
ge zo crazy moet zijn enzo 

R1,1 Niet in die mate maar 

R1,3 Nee maar ik had altijd zo het gevoel dat ge pas een goede animator zijt als ge op een 
podium crazy kunt gaan en als ge kunt constant gekke dingen zeggen enzo… ok dat is… das 
de max voor kinderen enzo maar als ge met vier animatoren staat en ze doen alle vier zo 
en ge staat voor bijvoorbeeld de 10-jarigen en daar is een meisje bij die kweetniwa iets 
voorheeft dan denk ik die ook ik heb hier geen veilig gevoel 

R1,1 Neen, das waar, ge moet er van alle soorten hebben 

R1,3 Dat vind ik een verkeerd beeld en door al die enthousiaste instructoren komt dat zo over 
dat iedereen een enthousiaste animator moet zijn 

R1,5 Ja maar er is een verschil tussen gek doen en enthouaist doen want volgens mij moet ge 
als animator wel enthousiast kunnen zijn maar niet altijd gek 

R1,3 Ja niet gek maar enthouaist wel, verkeerde woordkeuze 

R1,5 Want ja enthousiasem vind ik nu wel keinodig 

R1,3 Maar vds stuurt uit dat ge precies gek moet zijn en dat is niet altijd nodig 

O Probeer eens één ervaring te zeggen die je had met de begeleiding en die goed was op 
cursus en één ervaring met uw begeleiding die eigenlijk een beetje ne mindere was. 

O <stilte>  
dat ge u herinnert dat heel neig was en ééntje dat ge zegt dat vond ik wat minder op dat 
moment 

R1,5 <stilte> 
Wat ik ne mindere vond was, maar dat was keiterecht en achteraf maar op’t moment zelf 
irriteerde mij da keihard. Ik heb knieproblemen en ik ben een keer door mijn knie gegaan 
op vds en ik had zo mijn bracen mee maar das kei irritant om dat te dragen enzo en toen 
heeft bram, zo de hoofddinge, mij verplicht om die de rest van de week te dragen en op 
dat moment had ik zo echt iets van ‘ah shit, meent ge dat nu’ alle voor de rest vond ik da 
ne keitoffe en dat was zo ook die van mijn vertrouwensgroepke maar op dat moment 
wassek echt kei pissed daarover omdat ik dacht echt moest van hem en achterafgezien 
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was dat keilogisch zodat er niet nog meer problemen zouden zijn maar op het moment 
zelf was ik echt wel geïrriteerd 

O Iemand anders die nog iets heeft 

R1,1 K’ben echt aant nadenken.  

O Of zo’n moment waar ge veel gehad hebt aan uw begeleiders 

R1,1 Ne mindere vind ik denk ik wel dat het soms vrij theoretisch is en de meeste zitten daar 
ook wel om plezier te maken en dat weegt af en toe zwaar door maarja als dat dan daarna 
weer een spelleke gespeeld wordt is dat weer verbeterd. 

R1,2 Op basiscursus? 

R1,1 Ja 

R1,3 Dat is toch totaal niet  

R1,1 Ik vond van wel. Ik vond dat ik vooral na de cursus beseft heb van ‘ah dat was keileuk’ 
maar op de cursus dat ge zo soms had van oh wanneer stopt die sessie hier? Had ge dat 
nooit? 

R1,5 Dat vond ik eerder bij de tweede… bij de playback had ik dat meer dan bij basiscursus, 
daar had ik dat nooit 

O Iemand die ne goeie had? 

R1,3 Mijn moment met Senne vond ik toen minder maar toen die dat dan kwam zeggen dat 
vond ik echt… 

O Gij had daarstraks ne goeie van den tweede, R1,2? 

R1,2 Ah ja. Awel toen Billy zo alle die tijdens een spelletje alle tijdens zo’n sessie knutselen of 
weet ik veel wat het was ik keek daar een beetje tegenop tegen die sessie en op die sessie 
zelf, die gaf dat met Julie dacht ik, heeft die mij zo altijd zo geviseerd en altijd zo vieze 
blikken naar mij geworpen dus dat vond ik helemaal niet zo leuk maar dan nadien is Julie 
gekomen van alle die fantasie die ge had en alles wat ge daar had gemaakt dat was keigoe 
en dat had het dan een beetje goedgemaakt maar dat die instructor u zo viseert en zo 
vieze blikken toewerpt dat kan een gedacht zijn maar ik vond dat gewoon echt dat dat zo 
dan had ik dat zo aan Senne gezegd en zei die zo van ja die geeft zo soms van die blikken 
dus alléja bon. 

R1,5 Ik had er ene maar ik ben hem vergeten… shit 

R1,3 Ik omdat ze mij belachelijk maakten omdat mijn Frans niet goed was? 

O Wanneer was dat? 

R1,3 Awel, dus op mijn stageplek was er een Frans autistje dus dat was totaal moeilijk enzo en 
die liep constant weg en die was beginnen te wenen omdat we naar Afrika gingen. Maar 
dat was zo’n Afrikaantje en die was beginnen te wenen omdat we zeiden dat we naar 
Afrika gingen en die wou echt niet naar Afrika gaan en ik zei dat het maar voor een spel 
was enzo en dan had Senne dat voor de ganse groep gezegd dat mijn Frans dan keislecht 
was.  

R1,4 Wat ik wel leuk vond was zo de laatste dag dat we zo allemaal moesten gaan zeggen wat 
we ‘verkeerd’ hadden gedaan die cursus tegen Kobe. 

O Okay, ik ga een ander vraagske stellen hé. Wat had, nu dat je stage achter de rug is, je 
begeleiding op cursus kunnen doen om er eigenlijk nog een betere cursus en om van u nog 
een beter animator te maken? Was er iets waarvan je zegt hadden ze dat nog gedaan, dat 
had geholpen voor mij? 

R1,2 Ik denk vooral niet altijd positief alle ik kweetni niet altijd positief zijn ook als het slecht is 
ook echt zeggen ‘het was slecht’ want ik denk niet dat ze dat altijd hebben gedaan. 

O Bij u persoonlijk of bij…? 
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R1,2 Euhm. Ik denk, alle toen ik vooral op mijn stagedag stond, had ik zo wel fouten alle gezien 
bij iemand anders dat die… en daar is dan niets op gezegd geweest 

R1,5 Ja, ik vind… t’is zo dat ze moeten positief…. Alle enerzijds om u te motiveren maar 
anderzijds kritiek is handig om uit te leren. Als ze zeggen van ‘ja ge drukt teveel uw mening 
door’ ofzo dan weet ge dat en dan let ge daarop en daar leer je ook uit. Dus ik vind dat ge 
keihard gelijk hebt. Ik dacht ik meld het even. 

R1,2 Ik vind dat want VDS wordt zo altijd ‘oeh das keileuk’ en goeie dingen, maar ik denk dat er 
ook wel slechte dingen waren geweest en dat ge dan van uw VDS komt van ‘aïe ik ben 
keigoe, ik ga dat keigoe kunnen’. En dan uiteindelijk… uiteindelijk heb ge ook wel slechte 
dingen gedaan waar dan niet zo op gevit wordt van ‘gij hebt dat slecht gedaan’. 

O Dus er mag nog meer geëvalueerd worden en nog meer de vinger op de wondes gelegd. 
Ok. Nog iets anders? 

R1,5 Ik weet mijn goed moment weer. Sorry. 
Dat was zo bij de voorbereiding van een spel was R5,1tien, maar die begeleidde ons 
groepke zo, naar mij gekomen om te zeggen dat ik keigoe hielp met het spel. Dat ze 
eigenlijk aan mij, dat ik die ene jongen die niet zo goed meewerkte, er meer bij betrekte 
en dat ze wist dat ik dat goed ging doen enzo en dat gaf mij toch wel een goed gevoel. En 
dat was toch ook… 

O Dat is ook weer zo’n momentje dat ze u persoonlijk komen een schouderklopje geven 

R1,2 Maar die doen het toch altijd hé! 

R1,3 Ik vind dat echt hé! 

R1,4 Echt waar! 

O Ok, dat is keigoed want eigenlijk letten we daar te weinig op 

R1,2 Ja, zo van die evaluaties dat is allemaal goed en wel maar ge hebt daar echt niets aan. 
Maar als ze er iemand… dat ge die in de gang tegenkomt en die zegt ‘wow ge hebt dat 
keigoe’ gedaan 

R1,1 Ik vond dat de max mijn evaluatiegroepje, den dries kwam daar altijd met nicnaccen af 

R1,3 Ik moest altijd collages maken 

R1,1 Wij kregen nicnaccen enzo en wij deden roddelen enzo tijdens de evaluatie dat was de 
max 

R1,5 Ah ge bedoelt zo het vertrouwensgroepje 

O Het vertrouwensgroepje of evaluatiegroepje 

R1,5 Bij ons was dat keigoed want we zaten met zo twee verlegen meisjes en dat was zo bij 
bram en die is zo al vrij kalm en dat was goe om in al die drukte van continue van vds dat 
ge zo echt een kalm moment had. Dat was keigezellig en dat was ook effe tot rust komen.  

R1,2 Dat was echt leuk 

R1,1 Daarom zo ‘mira’ of ‘mia’-momentjes dat was keigoed. Dat was keihard groepsgevoel en 
toch effe zo van ‘kalm’ en ‘eindelijk’. Dat deed ook wel veel vond ik. 

R1,3 Ja 

R1,2 Of zo… 

O Zeg maar 

R1,2 Neen. Maar als ge zo liedjes zingt ofzo zo het VDS-lied dat vond ik ook altijd leuk en dat 
was ook zo rustgevend en dadt is onbewust maar toch.  

R1,1 Of zo allemaal ****en naar een toneeltje kijken- dat vond ik ook al plezant. Vond gijle da 
ni? Ik vond dat zo jammer dat we in de playback zo minder zo van die echte… buiten dan 
dat mia-moment… of zo nog één of twee momenten waren er zo niet meer van die 
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groepsmomenten zoals … terwijl dat in de eerste dinge had ge dan elke avond dat ge 
****en dat lied zong enzo… dat was meer…  
 

R1,5 Ik vond dat da meer mocht bij playback 

R1,1 Ik had dat ook wel bij playback, ik heb nooit iedereen zijn naam gekend 

R1,2 Maar dan nog ge zat altijd zo in uw playteam en daar had ge nog uw evaluatiegroepje in 
en ge bleef de ganse dag in dat playteam maar dan kon ge zo niet echt zeggen van ja ik 
vond het eigenlijk stom met die instructor want die instructor had ge eigenlijk al gans de 
dag. Ge had die dan gans de dag gehad. Dus ge kon niet zo zeggen van ‘ja dat vond ik 
minder leuk’. 

R1,1 De laatste dag waren er zelfs nog mensen die ik voor de eerste keer zag 

R1,5 Daarom was de basiscursus beter omdat bij elke sessie vwerd een vreemde verdeling 
gedaan en doordat ge altijd met andere mensen zat en uiteindelijk toch wel iedereen 
kende alle niet van naam maar op zijn minst toch van gezicht en daar toch is mee 
gebabbeld hebt enzo maar na playback had ik dat veel minder dat ik echt zo heel veel 
mensen had leren kennen omdat ge minder ja met andere mensen dingen deed gewoon 

O Over stage dan. Dat is de andere kant. Ge hebt op het speelplein stage gedaan. Waarom 
denkt ge dat ge na uw cursus nog twee weken stage moet afleggen. Waarom zou dat zijn? 

R1,4 Om ervaring op te doen toch gewoon? 

R1,1 Om ervaring op te doen… 

R1,5 En ook omdat ze op VDS alle heb ik iemand gedaan en dat was daar ne keitoffe en ne 
keienthousiaste en die was keigoe met keiveel spelideen maar dan op het speelplein was 
die totaal anders en in zijn stage was die zo keilax, die deed zo niet mee. Die stond niet bij 
mij in stage maar… ze hebben die uiteindelijk alle… om zo’n gevallen eruit te halen want 
op VDS denk ik toch dat ge toch een beetje anders of meer overdreven doet dan op het 
speelplein zelf en daarom is stage wel belangrijk. Want had die geen stage moeten doen 
dan…. 

R1,2 Als je zo… er zijn mensen die vorig jaar gebuisd was op zijn stage en die heeft dan nu terug 
zijn stage gedaan deze zomer maar ik weetni… waarom die dat dan terug heeft gedaan als 
ge gebuisd zijt dan gaat ge dat toch niet opeens terug goed gaan doen dus… 

R1,5 Dat vind ik wel. Allé ik vind dat als iemand buist in zijn stage en die krijgt dan kritiek over 
wat die slecht heeft gedaan en als die dat dan kan en echt wil worden dan gaat die ook 
zoiets hebben van ‘allé ik wil dat halen’ en als die dat dan nog eens probeert kan die heel 
veel fouten terug goeddoen. Want Seb, alle mijn broer, had zo ook… daar was ook… 
misschien was het dezelfde… ik weet het niet meer…  ze hadden hem gebuisd vorige keer 
en ***** zei dat hij deze keer echt keiveel beter was. En ik vind dat ge dat wel opnieuw 
moogt doen dan want ge leert daar echt dingen uit, uit uw stage en Seb zei dat dat echt 
een keigroot verschil was met hoe die vorig jaar met kinderen omging enzo en dit jaar nu 
zijn stage. Dus het is echt wel goed dat ze dat opnieuw mogen doen 

R1,1 Ik heb die ook bezig gezien, die was echt goed met zijn kindjes 

O En voor u persoonlijk… waarom zou stage voor u persoonlijk goed zijn? Dan zonder het 
buizen of slagen? 

R1,1 Dat je gewoon alle theorie eens kan omzetten in praktijk. Dat is toch belangrijk? IN uw 
hoofd is het allemaal mooi en hoe het allemaal moet zijn maar om het dan in praktijk te 
doen is toch altijd het moeilijkste want het komt nooit 100% overeen met wat er 
ingestempeld is, in uw  

R1,3 En als ge dan direct op het speelplein wordt gesmeten als gewone animator klak en zonder 
enige begeleiding dan den kik dat het moeilijk is omdat ge dan helemaal niet meer wordt 
gecorrigeerd.  
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R1,5 Dat geeft u ook een beter gevoel als je zo denkt van ‘ja dit is mijn stage’, dan ga je sowieso 
al extra je best doen want je wil slagen.  
En twee, je weet dat je begeleidt wordt en dat ze het normal vinden dat je vragen ehbt en 
dat je ze stelt en daarvoor vind ik de stage ook wel goed. 

O Okay, je mag jezelf ondertussen al vijf post-its eraf halen. Nog dingen over je stage 
ondertussen of? 

R1,2 In Overijse wordt ge eigenlijk totaal niet begeleidt. 

R1,2 Ik heb twee keer mensen gehad die mij totaal niet begeleidt hadden dus of ik nu stage had 
gedaan of niet… dat maakte uiteindelijk toch niet veel uit. Het enige wat ik erbij hem 
gekregen is ne stempel van ‘proficiat, je bent geslaagd’. 

O En heb je dat gemist, die begeleiding? 

R1,2 Euhm… ik weet niet… je wist zo wel al dingen over hoe het speelplein is maar niet over 
hoe een speelplein zelf in elkaar moet zitten. Allé hoe dat Overijse werkt of… zoals 
stomme dingen waar de verf bijvoorbeeld staat… dat wist ik dus niet. In zo’n dingen heb ik 
dat wel gemist. 

R1,5 Het ding is gewoon dat, en dat vind ik wel belangrijk , dat bij stagiairs zouden ze echt 
moeten kijken wie ze daarbij zetten als stagebegeleider of mee in de groep want als ge 
dan zo een geval hebt zoals zij dan hebt ge daar inderdaad niet zoveel aan en ik heb dan 
twee weken een keigoeie gehad en ik heb daar echt superveel aan gehad en dat is wel 
belangrijk dat je daar ook nog veel aan hebt. Dus daar zou echt wel rekening mee 
gehouden moeten worden. Daarom niet iemand van VDS maar wel iemand die dat serieus 
opneemt want ik had wel het lef om te vragen waar de verf staat of waar moet je dat 
zetten maar ik denk dat sommige mensen dat niet hebben en dan staan die daar wel zo 
van ‘waar moet dat, waar moet dat?’. Ik denk dat het daar wel vooral bij speelplein 
Overijse moet op gehamerd worden. 

O R1,1, jij zei ook dat je geen begeleiding gekregen hebt. 

R1,1 Ja, dat is wat R1,2 zegt. Je wordt gewoon in de groep gegooid en je wordt daar ook wel 
keihard opgenomen maar die benadelen u direct ook vind ik als een gewone medeleiding. 
Stagiairs maakt daar niet uit. Ik heb dat zelf ook op mijn papier ****en met een andere 
stagiair mijn tweede dag op het speelplein alleen al een spel moeten voorbereiden omdat 
die iets anders moest doen. Dat is allemaal goed gekomen maar die heeft niet zelf inbreng 
komen geven van ‘kan je dit niet doen, of kan je dat niet doen’. We hebben het echt 
helemaal alleen gedaan, ons papierke afgegeven. Hij heeft het is nagelezen en zei ‘ahja das 
goe’. En dat was het dan ook. Dat heeft mij niet echt gestoord maar ik denk dat zoiets 
sommige mensen wel zou kunnen storen. Dat die daar wel op kunnen reken om even een 
inbreng van iemand anders te hebben.  

R1,2 Je komt ook zo van allemaal begeleiding van ‘je moet dat zo doen en zo doen’ en dan val je 
eigenlijk in een zwart gat waar je alles zelf moet doen en waar je zelf moet uitkomen. 

R1,3 Ik denk dat dat niet slecht is 

R1,1 Neen, maar ik had dat bijvoorbeeld met *****, dat is een kei goeie vriend met ons. Als je 
dan goed overeenkomt dan komen er wel rap ideeën maar als je dat met een persoon 
moet doen die je niet zo goed kent meteen helemaal alleen een spel voorbereiden dan 
den kik wel dat het moeilijker is om alles in de groep te gooien. 

O Je denk dat dat niet slecht is, R1,3, waarom? 

R1,3 Omdat je, dat is niet fijn als je niet wordt begeleid denk ik, dat is moeilijker dan maar 
uiteindelijk leert ge wel keiveel uit het alleen doen 

R1,2 Dat is waar 

R1,3 Als ge altijd zo wordt bij je handje gehouden en alle ik heb op overijse, heb ik eigenlijk het 
spel niet meegemaakt. Dat was mijn stagebegeleider, mijn peter en stagebegeleider, die 
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heeft eigenlijk zo het spel … ons eerst spel heeft die gewoon ****en met zijn liefje 
gemaakt en ik zat daarbij. En ik zat daar gewoon bij. Dat was echt… oik zei dingen en die 
reageerde niet eens op mij-… dus dan had ik zowel ‘ok, laat maar’ maar de tweede keer 
heeft hij het eigenlijk ook… want dan zei hij ‘ik heb eigenlijk wel al een idee’ en dan had 
die al een gans spel enzo van die dingen. Dat was wel ‘ok’, ‘ja’, ‘sgoe’. Dus dan denk ik dat 
het nog wel beter is wanneer je in een zwart gat komt want dan leer je er ook echt iets uit. 
Als alles voor u wordt gedaan… 

R1,2 Maar dan moet ge… 

R1,3 Er moet een goed evenwicht zijn 

R1,2 Maar dat moet ge ook wel bewijzen als animator. En dan moet je ook wel zeggen ‘ik kan 
dat’ want als je dan altijd daar gaat bijzitten en altijd gaat ‘ja’-knikken met wat de anderen 
hun ideeën zijn. Ik denk dat je dan slecht bezig bent. 

O Op zich denk ik dat het jouwe ook een beetje een zwart gat was. Alleen een zwart gat 
waarin je zelf weinig kon doen. Zou het niet interessant geweest zijn dat er dan wel een 
begeleider was die kon zeggen van ‘R1,3, wat denk jij’ die dat zo wat kon sturen. Of die 
tenminste achteraf kon zeggen tegen de anderen van ‘je had haar ook wat meer moeten 
laten, je trekt teveel, ….’ 

R1,1 Ja maar we waren maar met twee. 

R1,5 Ja maar in Overijse is het ook wel zo dat je stagebegeleider diegene is waarmee je staat. 
Dat staat er niet los van. Dat is diegene die je boekje invult enzo. 

O Dus dat is geen hoofdanimator, geen… 

R1,5 Ja tenzij je elke dag met iemand anders hebt moeten staan, dan doen zij dat even.  

R1,1 Maar die hoofdanimator komt dan ook wel niet kijken hoe je het doet. Vanuit hun kootje 
kijken ze eens en dan schrijven ze op ‘je hebt dat zeer goed gedaan’ punt.  

R1,5 Dat hangt ook af van begeleider vond ik want ik had dat in mijn tweede week was dat **** 
en die kwam echt bij ons horen of we ideeën hadden. Bij **** was dat totaal niet. Die 
moeide zich totaal niet. Het hangt er echt wel vanaf. Je ziet ook weer VDS… **** is geen 
VDS hé. 

O VDS is niet heilig hé. 

R1,2 nee maar ik bedoel ik denk dat wanneer je instructor bent van vds je op je eigen speelplein 
ook wel mensen gaat helpen… alle niet helpen maar zo… gaat zeggen van… dat kan je nog 
doen of hoe ziet gij dat of … andere mensen denken daar denk ik gewoon niet aan 

O Heb je het gevoel dat de VDS-begeleiders dat beter doen? 

R1,5 Neen. 

R1,2 Ik denk het wel 

R1,3 Ik denk ook van wel 

R1,4 Niet speciaal 

O En hoe komt dat? 

R1,5 Het ding is…. Het is niet omdat je vdsbegeleider bent dat je beter bent. Ok dat helpt hen 
maar er zijn er andere die geen vds begeleider zijn die in het mijn ogen even goed doen.  

R1,3 Het zou misschien zijn de mensen die het goed doen waarschijnlijk komen die sneller bij 
VDS terecht. Andere oorzaak-gevolg. Het is niet omdat ze bij vds zijn dat ze het beter doen  

O Hoe zou het komen dat mensen die binnen de vds-context zitten dat die meer de neiging 
hebben om die begeleiding intensiever aan te pakken. Omdat ‘beter’ te doen? 

R1,5 Omdat die daar ook gewoon mee bezig zijn hé. Als ge vds cursussen geeft dan zijt ge daar 
ook gewoon veel meer mee bezig dan dat je animator bent en op je speelplein staat en 
eigenlijk meer voor de kindjes bezig zijt als voor uw medeanimator. Jullie dienen daar toch 



 Bijlagen 
 

XVII 
 

ook voor om te zeggen… of dat wordt jullie toch aangeleerd van ‘ge moet dat doen’ want 
anders kan je daar ook gewon als VDS instructor zitten en gewoon zitten kijken. 

R1,2 Ik denk dat als je dan veel zeggen van ‘je moet dat zo of zo doen’ dat je dat dan onbewust 
ook zelf gaat doen als instructor op uw eigen speelplein. 

O Of zelfs bewust denk ik… 

R1,1 Ik denk wel niet dat je dat mag veralgemenen hoor. Ik denk echt wel dat het ook veel te 
maken heeft met hoeveel weken je al gestaan hebt en naargelang hoe langer je staat 
groeit je zelfvertrouwen en komen je ideeën bij en kan je jezelf al eens baseren op een 
spel van drie jaar geleden dus ik denk dat het ook vooral daarmee te maken heeft 

R1,2 Het ging over de begeleiding 

R1,1 Ja maar ook voor de begeleiding, mensen die la lang gestaan hebben kunnen ook meer 
tips geven aan mensen die pas beginnen. Dat dat daarom niet vanuit VDS moet gestuurd 
worden. 

O Absoluut. Okay. Op die post-its had ik willen vragen of je vijf woorden, per post-it één 
woord, die uw eerste speelpleindag beschrijft. Dus uw aller, aller, allereerste keer dat je in 
overijse na je cursus op het speelplein kwam. Hoe zou je die beschrijven in vijf woorden? 

R1,2 Gevoelens of euh… 

O Dat mag je volledig zelf kiezen 

O R1,3, welke vijf woorden heb jij opgeschreven? 

R1,3 Shiften: daar kon ik echt niet aan uit en ik direct al de eerste dag, dat is normaal maar, ik 
wist totaal niet wat ik moest doen. 

O Wat is ‘een shift’? 

R1,3 ‘Den beton’ of ‘toog’ of ‘land’ of ‘de busjes’ … je moet zo tijdens de middag op 
verschillende plaatsen staan 

O En die plaatsen hebben een lokale naam gekregen? 

R1,3 Ja, dus ik wist dat niet en ik moest de eerste shift.. de middag is verdeeld in twee stukken 
en als de kinderen buitenspelen moest ik het eerste deel doen. Ik denk dat ik de beton 
had. En ik wist echt niet wat dat was en ik vond **** niet en toen heb ik het aan haar 
gevraagd want ik wist echt niet wat ik moest doen en het was al vijf minuten na de tijd die 
erop stond en ik had echt zoiets van fuck 

O En je tweede woord 

R1,3 ‘zin om erin te vliegen’: ik had echt zo… ik stond op en ik dacht echt van ‘wow R1,3 
vandaag uw eerste speelpleindag’ 

R1,2 Ej proficiat hé 

O Het derde woord 

R1,3 ‘plezier’: ik vond dat eigenlijk wel tof zo, ’s avonds vond ik het nadien vond ik het heel tof. 
Dat is duidelijk hé 
‘zenuwen’: dat spreek ook voor zich denk ik 

R1,5 Wat was dat? 

O ‘zenuwen’ 

R1,5 Ahja 

O Als je nu die vijf woorden ziet. Zou je die jezelf op cursus ook al kunnen gegeven hebben. 
Was dat was je op je hoofd had op cursus 

R1,3 De shiften niet. Nee maar, zo, ik dacht wel dat ik… dat het wel plezant ging zijn enzo 
maar…ja…bwa ik denk het wel. 

O Dat ge zo moe ging zijn, dat het plezant ging zijn, …. Dat had je wel verwacht. Ok, R1,2. 
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R1,2 Ik heb eigenlijk zo ‘poort‘ opgeschreven. Ik moest dus staan met iemand die twee jaar 
ouder is dan mij en nog iemand die één jaar ouder is dan mij. Maar de mensen van twee 
jaar ouder ik had daar wel al tegen gesproken maar dat was nog niet echt een band dus ik 
zat daar een beetje van ‘aïe, hoe gaat dat zijn’ en uiteindelijk is dat keigoed meegevallen 
en praat ik daar ook mee als ik die tegenkom ‘ah gij, hoe gaat het’ door speelplein is de 
poort opengegaan naar de volgende leeftijd. 
Ik heb ook nog een vraagteken omdat ik zo. Alle je staat wel op en je denk ‘ik ga naar het 
speelplein’ maar je weet nog niet echt wat ‘speelplein’ is en je zit daar dan wel zo van ‘ja ik 
moet leiding geven aan kindjes, die zijn zo oud maar op de dag zelf leer je dan het 
speelplein kennen. Want niemand kan u uitleggen dan gaat dat gebeuren, dus… 
Dan ‘blij’ want dat was keigoed gelukt en alle… dat was ne goeien dag 
Dan ‘een spel maken. Ik dacht dan ‘ohnee, een spel maken’ dat was dan gelukt en ook het 
ding was je moet niet alleen één spel maken of twee spellen maken voor in uw 
voormiddag of in de namiddag maar je moet ook tijdens de middag ofzo als je moet 
oppassen moet je ook zo uw spel zo… iets veriznnen of moet je zo een beetje animeren 
alle… alle… onvoorbereid, improvisatie dus da vond ik ook wel.... 

O En je vijfde woord 

R1,2 Het is eigenlijk een beetje een ‘blanco’ geworden met zwarte kribbels op. Maarnee, 
gewoon, dat je eigenlijk veel aan.. dat ik veel ook aan anderen heb gevraagd van ‘waar is 
dat, wara staat dat, hoe meot je dat doen’ zoals ‘wat zijn de shiften of wat moet ik nu 
doen of hoe gaat ge dat doen’ zo een beetje de regels van het speelplein leren kennen. 

O Kwam dat overeen met hoe je het jezelf voorgesteld had op cursus? 

R1,2 Neen 

O Of waren er dingen die u verrast hebben? 

R1,2 Neen, gewoon ook dat speelplein niet alleen bestaat uit een spel maken en de kinderen 
animeren maar dat je zelf ook nog taakskes moet doen of zelf nog met uw andere 
medeleiding communiceren, zo tegen de ouders praten als die naar u komen… dat is 
allemaal niet op VDS gezegd en dat is vooral eigenlijk… VDS ja op een speelplein maakt ge 
een spel en ge doet een toneeltje en als een kind weent dan moet ge… alle dat is het 
eigenlijk. Terwijl ge ook nog het speelplein uit keiveel andere dingen bestaat dan spellekes 
maken en op kindjes letten. 

O Mag ik het formuleren als dat VDS iets te euforisch is over het speelplein? Dat ze doen 
alsof het een leuke plaats is en lol en… 

R1,2 Neeneen, want dat is ook zo… het speelplein is een leuke plaats… maar het ding is zo dat 
VDS veel te beknopt is daarin. Dat ze alleen maar zeggen ‘speelplein’ is… alle mijn ding na 
VDS was na de week ja volgende week staat ge op een speelplein en uw speelplein bestaat 
uit ‘een spel maken’, een ‘spel maken’ en ‘een spel maken’ en niet zo van ook nog tegen 
de ouders praten… niet dat ge dat zo moet zeggen op vds van ‘en nu moet ge ook nog 
tegen de ouders praten’ maar dat ge eigenlijk ook nog een andere taak hebt in het 
speelplein dan gewoon leiding geven en… alle… leider zijn. 

R1,1 Ja… er komt meer bij kijken… 

R1,2 Ja, zoals sommige dinges als het materiaalkot opruimen… alle… dat dat er ook nog bijhoort 
als ge op een speelplein staat en alleen maar spellekes maakt. 

R1,1 Dat had ge toch ook op VDS want ge moest toch ook altijd opruimen achteraf enzo? Puur 
op dat laatste hé 

R1,2 Ja maar ik denk ook dat ge dan als ge… want dan hebt ge ook nog tijd voor een kindjes… 
het is normaal als ge speelt dat ge moet opruimen wat ge vuil hebt gemaakt. Bijvoorbeeld 
andere dingen als het ganse materiaalkot kuisen terwijl ge daar niet hebt ingestaan ofzo… 
zo’n dingen wel 
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O Hoe was dat voor u als ge dan ontdekte dat die dingen er ook nog bijkwamen kijken 

R1,2 Op zich vond ik dat niet zo erg. Ik paste mij wel vrij snel aan gewoon aan speelplein 
Overijse en het idee daarvan. Maar gewoon… alléja… ik vond dat ook normaal dat ge dat 
nog moest doen maar ik vond het erg dat als er een ouder naar mij kwam de eerste keer 
‘oei, die komt naar mij’ dat ge dan… dat die dan bijvoorbeeld niet naar de hoofdleiding 
ofzoiets maar dat die persoonlijk naar u kwam vragen ‘en hoe is het met mijn kindje 
gegaan’ of als ge een pisbroek hebt moeten uitkuisen dat ge dan zelf naar die ouders moet 
gaan en zeggen ‘we hebben een nieuw broekje aangedaan, wilt ge dat wassen en terug 
meebrengen’… alle, zo’n dingen aanpassen.. mlaar ge went daar wel aan. 

O Ok. R1,5? 

R1,5 Mijn eerste woord is ‘onzeker’ maar niet omdat ik zo zelf onzeker was ofzo maar omdat, ja 
zoals R1,2 een beetje zei zo van ‘je weet niet goed hoe dat gaat zijn’ maar de dag daarvoor 
heb je al voorbereiding gehad dus ik had zo wel uitleg gekregen van… alle een rondleiding 
gehad rond het speelplein en blablabla maar gewoon op het moment zelf weet ge gewoon 
veel dingen nog niet van ‘ja, als er iemand valt… shit… ehbo damn… wat moet ik nu… moet 
ik dat nu zelf doen of moet ik naar de hoofdleider gaan daarmee’ en zo van die kleine 
dingskes dat ge toch zoiets had van ‘ah…’ dat ge daar even onzeker over waart. En ook at 
van die shiften… alle niet de shiften zelf maar ik wist nog van toen ik klein was van ‘ah 
tijdens de middag zitten daar altijd leiding en die spelen dan ook zo met de kindjes en ik 
wist dat nog wel maar ik had zo zelf nog zoiets van ah als ik dat zelf moet doen, wat gaat 
dat geven? En op dat vlak was ik dan eerder onzeker. Dan heb ik ‘leerrijk’ omdat… dat was 
toch wel de dag met het meeste fouten en onzekerheden dus dan leert ge daar ook wel 
uit. Dan heb ik sociaal. Enerzijds met die kindjes zelf van uw groep enzo en met andere 
kindjes maar ook gewoon met de leidingsploeg want. Ge werd zo wel direct opgenomen 
en ge leerde zo iedereen dan zo kennen de eerste dag en ja dat was.. sociaal…  
Dan ‘enthousiast en zot’ want ik was zelf kei enthousiast en ik was zo wel een beetje… ja… 
zeker tijdens het spel was ik er zelf ook helemaal in… dus dan… ja… en ja het was ook 
gewoon keileuk, dat is mijn laatste woord, en euhm… ook bij het speelplein had ik mij… 
alle… in mijn ogen is een speelplein zo ‘twee dingen die ge op één dag doet’. Enerzijds zijt 
ge zo tot 16u bezig met die kinderen bezig enzo spelletjes doen en kweeniwa allemaal en 
met uw groep enzo maar daarna hebt ge zo een totaal andere omgeving maar die is ook 
keileuk. In de zin van met de leiding en met de leiding zot doen en evaluatie en dan uw 
spel maken en dan daarna ook wel het eten enzo en dat is anders maar ook keileuk en dat 
was een verrassing voor mij. 

O Was dat anders dan dat je het op cursus verwacht had? 

R1,5 Ja, ik had mij het eerste deel van de dag wel voorgesteld maar niet het tweede deel.  

O En was dat aan aangename of een… 

R1,5 Een aangename! 

R1,2 Ja? 

R1,1 Ja… we doen het voor de kinderen hé… 

R1,2 Het speelplein is tof maar de kinderen zijn teveel. 

O R1,1? 

R1,1 Mijn eerste woord is ‘sjaaltje’. Want we krijgen in Overijse ene sjaaltje en ik vind 
persoonlijk dat heeft bij mij veel gedaan dat ik zo’n sjaaltje had… dat was zo ‘wow nu ben 
ik leidster, hoe kan dat? Vroeger stond ge daar altijd zo te kijken van ah dat sjaaltje hé en 
dan staat ge daar zelf dermee en dan denk ge ‘wauw’ dan zijt ge zo toch wel fier op u 
eigen… ik ben zo oud 
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O En dan nog zo’n wasspeld erop 

R1,1 Ik keek daar vroeger zo hard naar uit en dan hebt ge dat en… neen dat is pas als je 
gedoopt bent. 

R1,1 Dat sjaaltje dat maakt vind ik zo echt al een mentale klik in je hoofd van nu ben ik leidster. 
En dan ‘druk’ ook zo omdat je zo veel dingen niet snapt alles komt daar op u af ineens 
staan daar 200 kinderen, dan gaat er een signaal af, gaat iedereen in groepen staan dan 
komen er daar vlaggen en als ge daar uw eerste dag staat dan denkt ge van help want dan 
hebt ge wel uw sjaaltje maar dan weet ge toch niet wat ge moet doen en ja dan volgt ge 
uw medeleiding zo maar een bekke dus alles is nog druk druk druk en ge weet nog niet 
goed hoe en wat maar dat komt dan ook wel in orde en dan heeft er een beetje mee te 
maken ‘help wat nu’ dan staat ge daar verweesd… alle niet echt verweesd maar ge hebt 
nog niet genoeg uitleg gekregen over bijvoorbeeld die shiften of op de ronde tafel, de 
evaluatie van de dag, komen daar ook zo van die ja ‘zijn er tante marta’s’… en dan zit 
iedreeen daar ‘wat is een tanta marta’… zijn er priks? Dat werd zo totaal niet uitgelegd en 
als ge daar dan uwen eersten dag zo zit dan zit ge daar van ‘neen’… wast in orde ‘jaja’ dus 
die uitleg ontbrak misschien nog wel  
En dan ‘oef medeleiding die ik ken’ ik stond met twee mensen ****en die ik van daarvoor 
al kende en dat was ook wel al een geruststelling voor mij waardoor ik ook zelf 
enthousiaster durfde zijn… dingen in de groep smijten enzo. Alle mij meer thuis voelde om 
het zo te zeggen. 
En mijn laatste woord ‘wat een rotkinderen’. Ik stond bij mijn eerste week op het 
speelplein bij ne vrij ambetante groep.. alle dat zijn zo de ‘slurfen’ die zijn 10 jaar en die 
zetten keihard tegen elkaar op. Jongens/meisjes keihard tegen elkaar en we hebben 
chance gehad, ons spel dat dat in de gevangenis was en dat we in onze rol konden blijven 
door streng te zijn en hun te straffen in de gevangenis zogezegd want die deden echt rot 
de eerste dag en dan beseft ge ook dat het speelplein niet alleen de brave,lieve en 
schattige zijn maar dat er ook stomme kinderen zitten 

O Is dat zoals je het jezelf had voorgestel op cursus 

R1,1 Ja op cursus vind ik dat ge zo denkt van ‘ze zeggen dat wel van er zijn ook stomme 
kinderen’ maar dan denkt ge van ‘ja pfah, dat zal wel lukken’ maar ze kunnen echt 
tegenvallen vind ik en dan ja was ik wel blij dat ik met twee jongens stond die zich zichzelf 
wel even stoer konden gedragen en die kalmeren want als meisje staat ge daar dan toch 
maar ‘hmm’… alle… je dat was het 

O Ok. R1,4 

R1,4 Mijn eerste woord zijn ‘zenuwen’. Wat iedereen wel heeft zijn eerste dag op het 
speelplein. En dan was ik ook heel zenuwachtig om te weten wie mijn medeleiding was 
maar alle uiteindelijk zijn dat allemaal mensen uit Overijse dus ik ken die meestal wel. 

O Wist je niet op voorhand met wie je ging staan? 

R1,4 Neen, ik wist het niet… alle den dag op voorhand ofzo… 

R1,2 Ja vrijdag en dan zaterdag en zondag moet ge voorbereiden en… 

 En dan ik vind dat ge nog altijd ‘uw plan’ moet trekken. Ge staat daar toch voor een groep 
enzo en ge moogt goed begeleidt worden enzo maar ge moet toch nog altijd zelf uw weg 
vinden.  
En dat ik het ‘heel leuk’ vond want zeker zo… als ik daar zelf zo ben op het speelplein dan 
wil ik meestal naar huis omdat ik zo heel moe ben maar achteraf denk ik dan zo van ik 
vond het echt wel leuk en heb ik heimwee naar het speelplein. 
En ook zo ‘de lieve kindjes’ ik stond deze zomer kleutertjes en als ik daaraan denk dan 
vond ik dat kei lieve kindjes die ik graag heb… zeker zo de kleintjes.  

O En was dat zoals je verwacht had na cursus of…? 
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R1,4 Euhm… verwacht… euhm ja want ik had daar zo al veel van gehoord maar ik denk 
misschien op de cursus zelf… ze zeggen wel nooit minpunten van het speelplein. Het is 
alleen maar leuk maar er zijn toch ook nog mindere momenten en dat zeggen ze wel 
nooit. 

O Ok. Wat hadden jullie bij de vraag geschreven over dat beeld? Of dat het anders was of 
niet? 

R1,1 Welke vraag? 

O Euhm… ik moet zelf ook eens spieken… er is één vraag die naar het beeld polst. Ik denk de 
allereerste. Ja, hier, was uw voorstelling van de speelpleinwerking na de cursus terecht. 
Heb je het gevoel dat je op cursus een echt speelplein hebt leren kennen. Hebben de 
instructoren u goed verteld hoe een speelplein eruit ziet of zaten er addertjes onder het 
gras en wat deed dat met u? 

R1,1 Nu ben ik van gedacht verandert met wat ik opgeschreven had 

R1,2 Ja inderdaad 

R1,3 Ik heb er een stuk bijgeschreven 

R1,1 Moogt ge iets bijschrijven? 

O Ja, dat mag… je mag ook gewoon vertellen wat je erover denkt 

R1,1 Ik had opgeschreven dat ik had gedacht dat ik op cursus een goed beeld had gekregen en 
dan ook van mijn broer en zus die daarvan vertelden van speelplein zus en speelplein zo 
maar nu den k ik eigenlijk dat ik helemaal niet zo’n heel goed beeld van speelplein op 
cursus heb gekregen. Zoals R1,4 zegt er zijn ook tegenvallers die niet verteld worden maar 
in het algemeen zo de basisdingen enzo hebben we echt wel meegekregen op cursus 

R1,2 Maar ik denk ook gewoon dat ze op VDS niet kunnen zeggen het ‘speelplein is zo’ want… 

R1,5 Dat hangt af van speelplein tot speelplein 

R1,2 Ja en elk kind is anders. Ge kunt uw groep zo… ik had R1,1 haar groep ook en bij mij waren 
die keilief en luisterden die keigoe… misschien lag het aan de leiding? … ik denk zo dat elk 
kind anders is en dat ge daarom niet kunt zeggen dat ‘als uw kindje dat doet, moet ge zo 
doen’. Ge kunt dat wel ongeveer zeggen maar ik denk dat ge dat zelf ook gewoon moet 
aanvoelen hoe dat moet zijn.  

R1,5 Bij mij was dat eerder, zoals ik net al zei op cursus was dat zo alleen het ding van 09 tot 4 
dat werd besproken en daarna niet meer. En van Seb wist ik wel al vrij veel omdat… ja… hij 
deed dan zijn verhalen en wat er dan daarna gebeurde enzo maar dat is pas op het 
moment zelf dat ge echt zo dat ziet. Maar ik had wel een vrij goed beeld dankzij mijn broer 
eerder dan dankzij VDS over speelplein Overijse. 

O Moet er iets aan veranderen aan het beeld dat op cursus meegegeven wordt? 

R1,5 Gewoon zoals R1,2 al zei vind ik… dat er zo inderdaad teveel wel gefocust wordt op ‘het 
spel’ terwijl dat er veel meer is. Dus daar mag zo wel nog wat breder rond gegaan worden. 

R1,4 Ik vind ook zo ons speelplein daar zijn ook zo echt kinderen die verplicht worden om 
naartoe te gaan en euh… die zitten daar zo ook echt gewoon tegen hun zin en dan ook 
heel moeilijk meewerken en dat zeggen ze ook wel niet op de cursus. Dat had ik daar ook 
wel zo… dat had ik zo eerst niet verwacht. Dat er daar echt kinderen gewoon gedropt  
worden door hun ouders. 

R1,5 En daar had ik ook het gevoel, zeker zo bij die sessie van straffen en belonen van ‘ja elke 
situatie, ge ziet dat op dat moment en dat lukt wel’ terwijl ge zo soms wel kinderen hebt 
van ‘ah fak, wat moet ik nu nog doen om die te doen begrijpen dat die niet gewoon mag 
weglopen?’ Ge hebt daar alle manieren tegen geprobeert en dat lukt niet en dan hebt ge 
toch ook wel iets van ‘bwaaa’.  

O Nog dingen die beter zouden verandert worden of die moeten toegevoegd worden? 
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R1,1 Euhm… bwa ik denk wat R1,5 zegt van het deel na 4 uur. Ik weet niet of dat op alle 
speelplein het geval is dat het na vier uur nog open is. Alle ik denk zo gewoon… ik hoor wel 
van veel mensen dat dat eigen is aan speelplein overijse dat er na vier uur nog een deel 
volgt dus ik denk niet dat dat moet meegegven worden op VDS want dat komt dan wel als 
een verrassing uit de bus en dat is gewoon wel een aangename verrassing van ‘wow, hier 
komt nog’ en dat is eigenlijk nog veel toffer en ja… 

O Want zoals dat van de moeilijke kindjes vind ik bijvoorbeeld wel waardevol omdat wat je 
zegt het is altijd positief. Er zijn ook negatieve of mindere kantjes aan speelplein. 

R1,5 Maar wat ik bedoel met wat ik zei is dat er teveel word tgefocust op… alle ik denk dat dat 
moet uitgebreid worden 

R1,2 Wat mij wel is bijgebleven en dat was denk ik van ‘playback’ met het emmertje dat ge dat 
altijd moet vullen met goede en slechte dingen. En dat… ik let daar wel op… maar 
tegenwoordig is dat zo soms ook onbewust dat ik zo goeie en slechte dingen zeg en ik 
denk dat dat ook wel is bijgebleven en dat dat bij de kinderen ook wel bijblijft. Aje, shit, ik 
heb dat slecht gedaan of ahja ik heb dat keigoed gedaan. Dat was toch iets, buiten dan ge 
moet een spel maken, een open spel of een gesloten spel en dat moet zo en zo en zo gaan. 
Dat ge zo’n dingen dan… dat dat dan wel bijblijft.  

R1,3 Dat vond ik ook. Daar heb ik echt enorm… aan dat beeld heb ik echt al keiveel gedacht. 

O Aan het emmertje? 

R1,3 Alle dat is misschien enkel voor mij… maar ik geef ook volleybaltraining en daar denk ik 
daar ook veel aan 

R1,5 Ik gebruik dat ook… ik geef ook training en keiveel van de dingen die op VDS gezegd zijn 
gebruik ik ook gewoon daar. Dat is echt wel handig. Zeker om zo…. Ja… kritiek te geven 
van de manier waarop je dat moet aanpakken en dat ge zo niet… niet… de grond in moogt 
boren enzo en dat heeft mij echt geholpen bij mijn training geven enal. 

R1,1 En toch ook gewoon als ge gaat babysitten vind ik. Al is dat maar op twee kinderen… ge 
kunt daar al keiveel mee doen dat ge op cursus geleerd hebt. 

R1,3 Gewoon dat omgaan met kinderen 

R1,2 Ja 

R1,4 Dat vind ik echt wel…  

R1,5 En ge ziet dat bij ons ook. Zeker nu heb ik het even over training… bij ons zijn er de helft 
ofzo heeft VDS gedaan en de andere helft niet en ge ziet dat die meer weten hoe dat die 
moeten omgaan met kinderen en hoe dat die moeten streng zijn vooral en zo kritiek geven 
enzo… dat toont mij toch wel dat VDS daar toch wel aan helpt. 

O Het is een ervaring hé zo’n cursus doen. 

R1,5 Ja, dat is! 

R1,3 Ja ik denk daar ook nog wel… ja, zeker die metaforen vind ik zo… 

R1,5 Ge merkt dat pas daarna hé 

R1,1 Ja dat vind ik altijd zo… 

R1,3 Maar dat met dat emmertje… dat da… ik heb dat ook… dat was zo’n kindje en die was 
altijd zo… ja… en ik gaf die zo geen aandacht meer omdat… en opeens begon die ook stom 
te doen en ik dacht ik moet die meer aandacht geven en dan dacht ik aan het emmertje 

R1,5 Dat is zoiets buiten het spel en dat is mij meer bijgebleven dan het spel ??? 

R1,3 Dat hang toch af van je speelplein. Je kan dat toch niet veranderen 

R1,5 Je hebt daar zelf niet echt invloed op 

R1,3 Ja nu gaan ze alles veranderen… 
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R1,1 ‘ohnee, verandering’ 

O Okay. Als ge vragen of problemen had op uw speelplein. Bij wie kon je dan allemaal 
terecht? 

R1,1 Bij iedereen! 

R1,5 Ja. 

O Bij iedereen? 

R1,1 Bij iedereen die al… al was het maar één week of één dag langer dan u gestaan had. 

R1,5 Ja, dan luistert ge daar sowieso naar… dan denkt ge zo die weet dat beter 

O Jullie waren stagiairs onderling en jullie zijn bij elkaar? 

R1,1 Ja ik had al een week lange rgestaan dan haar en ze vroeg ‘die shiften hoe zit dat juist’ en 
ik zei ja dat dat da 

R1,3 Ik vind wel niet dat ge bij de hoofdleiding terecht kunt. Die waren totaal ontoegankelijk.  

O Hoe komt dat 

R1,3 Die zitten in een apart lokaal… altijd… en die komen daar van een ganse dag niet uit 

R1,5 Ik vind sommigen wel… alle sommigen waren dan zo ook… alle mensen die ik… alle zo 
**** bijvoorbeeld… daar kon ik echt naartoe gaan omdat ik wist… ik kende die daarvoor al 
dus dan was dat niet zo moeilijk voor mij om daar naartoe te gaan. Voor sommigen vond ik 
dat moeilijk voor anderen niet 

R1,1 Ik vond dat wel. Zo bijvoorbeeld de dagevaluatie met uw hoofdleiding dan waren die toch 
wel kei toegankelijk 

R1,3 Ja maar ik vind dat ge op zo’n moment geen vragen hebt. Alle ge hebt toch zo vooral 
vragen overdag terwijl ge bezig zijt. Maar dan ’s avonds of zo smiddags ofzo. En die zaten 
dan altijd ergens anders en… kweeni… dan heb ik zoiets van 

R1,1 Ja uw medeleiding die daar rondloopt gewoon ‘ej gij, waar staat da’ 

R1,5 En dan uiteindelijk als die nog niet lang hebben gestaan. We moesten zo één dag… ik weet 
niet meer of ge dat nog weet… we moesten zo team impuls zijn en we waren allebei 
stagiairs ik denk ge stond nog minder lang als mij 

R1,3 Ik stond mijn tweede dag 

R1,5 Uw tweede dag wij stonden daar van ‘oh shit’ wat moeten wij hier doen en dan echt zo 
met elkaar van ‘we gaan zo’ en dat was keihandig dat we dan toch zo met elkaar stonden 

O En als ge echt een probleem zou gehad hebben. Nu geen praktische vraag van ‘waar staat 
de verf ofzo’ maar als je echt met een probleem zit. Waar zou je dan naartoe gegaan zijn? 

R1,2 Op speelplein Overijse hebt ge ook wel een peter of meter die u gegeven wordt en dan 
kan die persoon zich zeggen van ‘ik wil wel uw peter of uw meter zijn’ en als ge dan een 
vraag zou hebben dan kunt ge daar naartoe gaan. Maar zoals mijn peter die was dan … 
euhm … die had dan tweede zit en die was dan met zijn hoofd tegen de deur gelopen. 
Waardoor die dan gewond was en niet meer naar het speelplein kwam. Of als die kwam. 

R1,5 Huh, was die gewond? 

R1,2 Ja aan zijn oog 

R1,1 Welke week was dat? 

 Ah maar jullie waren er dan niet… dat was de eerste week 

 Uhum 

R1,2 Ja toen heb ik daar ook niet veel aan gehad want die loopt daar ook niet elke dag op het 
speelplein rond als gij daar ook zijt. Die komen dan ’s avonds soms eens iets drinken 

O En moogt ge die zelf kiezen die peter en meter 
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R1,2 Neen, zij kiezen u eigenlijk.  

R1,3 Ja die zeggen ‘die’ 

R1,5 Ook zo bij mij… ik had zo… zeker de eerste dag kend eik zo niet veel volk want ik zit oo niet 
in Overijse op school en ik zit ook nog maar 2 jaar in de chiro dus ik ken ook zo veel minder 
mensen dan zij denk ik dan dus ik was dan ook meer geneigd als ik een vraag had om zo 
naar vrienden van mijn broer te gaan. Die kenden mij en ik kende hen en ik had die al 
gezien en dat was dan makkelijker zo… 

O Zou je naar de hoofdleiding gestapt zijn? 

R1,5 Met een echt probleem wel. Want ik ben echt wel naar de hoofdleiding gegaan toen met 
****** want ik was die beu. Toen ben ik dat echt gaan zeggen… ik weet niet meer wie dat 
toen was die voor mij verantwoordelijk was toen… maar toen heb ik dat echt wel gezegd 
van ‘ja’. En dan is die er de vorige voorbereiidng bij komen zitten en dan heeft die mij 
geholpen met een spel want **** was dan ook… 

O R1,3 jij zei eerder neen… waarom niet? 

R1,3 Ja ik vond zo… ik had echt zo het gevoel dat die zo… alle neem nu de vergelijking met 
****… alle dat is misschien raar dat ik dat nu vergelijk maar… hier in Overijse zijn die zo 
echt hoofdleiding en die zijn… die eten niet met u ****en, die zitten in een apart lokaal 

R1,1 ’s avonds wel hé 

R1,3 Ja ’s avonds… okay ’s avonds… maar dan zijt ge zo niet meer speelplein. Die eten niet met 
u ****en, die zitten altijd in hun lokaal. Zo af en toe lopen die daar nekeer rond maar die 
staan echt ver van het speelplein af. Terwijl in ***** is daar één administratieve 
hoofdleiding die zich bezighoudt met verzekering enzo maar zelfs die was zo veel 
toegankelijker want die zat altijd bij u, die kwam zo af en toe bij uw spel en dan zei die 
alle… dat was daar zo veel meer van ik ben ook maar een gewone leiding terwijl op 
Overijse hebt ge echt het gevoel dat dat uw baas is 

R1,1 Zoals op het werk.. 

R1,5 Ja zeker die van… die in het lokaal moet zitten die ziet ge nooit overdag. Die dan 
administratie moet doen, die ziet ge echt niet. 

R1,1 Maar de anderen die zitten toch ook wel 

R1,2 Bij de kleuters hebt ge dan zo één keer dat die dan komt als tante Marta verkleed om te 
kuisen maar voor de rest komt die ook het kot niet uit 

R1,2 Ik had ook één keer dat wij een spel aan het spelen waren en toen was er een hoofdleiding 
gekomen om foto’s te trekken. En dan heeft hij effekes zijn fototoestel in zijne zak 
gestoken en dan vijf minuten meegespeeld maar die vijf minuten die hij meespeelde ik 
vond wel dat dat iets deed. Ook al was dat gewoon dat die dan foto’s kwam trekken. Soms 
mis ik dat wel even dat hij zo gewoon langskwam en vroeg ‘is alles ok met die kinderen’. Ik 
had ook 1 keer een stout kind en die was zo ambetant en dan ook die twee andere leiding 
waarmee ik stond, wij konden dat echt niet meer. We hebben die dan naar de 
hoofdleiding gebracht. En wat heeft de hoofdleiding gedaan? Gewoon niets. Dat vond ik 
dan ook wel stom. Ze hebben gewoon een stoel gepakt en gezegd ‘ah gij zijt stout, hier zit 
maar voor onze deuren als die dan bij de hoofdleiding zat dat vinden de kinderen dan ook 
altijd keicool. Om met de hoofdleiding te zijn en met de hoofdleiding te praten en high-
five te doen en dan had die precies het privilege om bij de hoofdleiding te zitten en 
daarmee te praten. 

R1,5 Maar dat hangt ook af van welke hoofdleiding dat ge hebt. Er zijn er die dat wel doen en er 
zijn er die dat niet doen. 

O En wat als ge een probleem hebt met uw spel… als er iets niet goed lukt of ge hebt een 
twijfelke. Zou je daarmee naar uw stagebegeleider gegaan zijn? 
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R1,5 Dat is diegene waarmee ge staat. Dus dat is…  

R1,2 Eerder naar je peter of meter? 

O Ook als je jezelf onzeker voelt over een straf die ge moet geven of weet ik veel wat. 

R1,5 Sowieso denk ik. Ik had dat in mijn eerste week dat ik zo niet goed wist van straffen en 
Chiel zei mij dat dan ook… want die had dat ook door dadt ik niet goed wist wat… en die 
zei dan ook van ‘ja ge moogt straffen geven hé’… zeker de eerste twee dagen wist ik niet 
goed wat ik daarmee most doen en dan zei die ook van ‘ja’ en die heeft mij daar echt mee 
geholpen. Dus ik denk dat ge daar zeker wel mee naar uw medeleiding toe kunt. Het is niet 
dat ze u gaan bijten. 

O Hoe zat dat op cursus? Kon ge dan ook bij iedereen terecht? 

R1,1 Euhm… ik heb wel nooit de neiging gehad om naar euhm iemand van jullie te komen en zo 
een vraag te stellen… vind ik. Zouden jullie dat doen? 

R1,1 Ja maar tijdens de sessie ofzo maar daarna 

R1,2 Maar zo… ja… 

O Waarom niet? 

R1,1 Ik weet niet. Ge bewaart toch een zekere afstand.  

R1,2 Ook 

R1,3 Ik vind, ik had keiveel respect voor jullie. Maar zo op die manier respect dat ge zo daar een 
afstand tussen creëert en dat ge die zo echt niet gaat lastig vallen met mijn stoem 
probleem. Snapt ge? Zo dat respect 

R1,1 En ook gewoon… in overijse… wij kennen bijna echt iedereen. Dan is dat gewoon niet 
moeilijk om te gaan vragen… effe… ik zit met een probleem. Als dat dan bij ulle, wij kennen 
ulle dan twee dagen pakt… dan is dat gewoon al moeilijker om die stap te zetten 

R1,2 Daar had ik het niet moeilijk mee omdat ik vanaf het begin iemand had waarbij ik zo echt 
dat kon gaan doen. Dat klikte gewoon keigoe en dan vond ik dacht echt niet moeilijk om 
dat daaraan te vragen. Bij de andere zou ik dat waarschijnlijk wel iets moeilijk hebben 
gehad. Als ge zo ene persoon hebt waarmee ge zo iets hebt van… dan is dat makkelijker… 

O Dus jullie vonden het moeilijker om op cursus vragen te stellen aan de instructoren dan op 
je eigen speelplein 

R1,2 Ja gewoon omdat ge die niet kent 

R1,1 Ja een vreemde omgeving 

R1,2 Ja maar uiteindelijk niet want zo tijdens de sessies durfde ik ook wel te zeggen van ‘wat als 
ge dat dan hebt of wat als er dat gebeurt’ maar ik denk dat er zo na de sessie dan ook zo 
geen ding meer is van ‘nu hebben we het theoretische gedeelte gehad’ en nu hebben we 
pauze en nu moet ge daar geen vragen over beginnen te stellen. Maar ik had toen toch 
wel gedaan hoor tijdens de sessies. 

R1,1 Ja tijdens de sessies maar daarbuiten… 

R1,5 Daar is het ook de bedoeling dat je vragen stelt 

R1,2 Maar daarbuiten had ik ook niet zo alle… 

O Ja. Ok. Euhm… hebt ge alles kunnen doen wat je na cursus in je hoofd had? Of zijt ge op 
beperkingen gestoten van uw speelpleinwerking? 

R1,5 Wat ik wel had was dat ik op cursus.. maar ik verkleed mij keigraag… en ik doe zo keigraag 
onnozel en op cursus had ik zo echt iets van ‘ja we doen dat’ en uw inkleding enzo maar 
op het speelplein als ge dan merkt dat ge dan met een minder enthousiast iemand staat 
dan ga ik zo sneller iets hebben van ‘okay… alle dan past ge u daar eerder aan aan, zeker 
omdat ge zelf nog stagiair zijt en omdat ge denkt ‘ik weet niet hoe het moet’ en achteraf 
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gezien vond ik dat stom van mijn eigen want ik had het veel beter kunnen verkleden en 
inkleden enzo en gewoon omdat ge dan met iemand staat die dat minder wilt of minder 
enthousiast doet voelde ik mij zo een beetje belachelijk als ik dat wel deed en dat vond ik 
wel… achteraf gezien vond ik dat wel stom van mijn eigen dat ik dat niet toch heb gedaan. 

R1,1 Ja dat is waar. 

O Nog andere ervaringen op dat gebied? 

O Had je geen grootste plannen als je terugkwam van cursus maar die niet zijn kunnen 
doorgaan omdat het niet ging of omdat er iets niet was of…? 

R1,5 Wat ik wel een beetje, na cursus had ik zo wel het gevoel van ‘ja als ge een goed spel hebt, 
dan lukt dat’ en ik heb zo één dag gehad en ik was zelf vrij moe dus ik was zo niet zo 
superenthousiast maar dat was zo na… na drie weken staan ofzo hé…. Dan… en toen had 
ik zo echt iets van ‘shit, dit is totaal gefaald’ terwijl ge na VDS zoiets hebt van ‘ja ik kan dat, 
een spel en ik kan kinderen meekrijgen’ en dat was toch wel ff van…. Maar dat was zo 
maar één dag ofzo. 

R1,2 Maar uw grootste plannen, ook zo het materiaal enzo… ook zo die sessie met het 
kosteloos waardevol materiaal want ge kunt oz uw plan als het niet lukt.. als ge 
bijvoorbeeld geen tennisracket hebt ofzo en ge dat gewoon kunt maken of dat ge dat dan 
ook in uw spel kunt inbrengen dat uw kinderen dat moeten maken en dat ge zo dan een 
keer hebt aan gedacht. Maar groote plannen ofzo had ik niet echt gemaakt. 

O Ok. Nog andere dingen? Neen? 
Check! Dan gaan we… kan er iemand van jullie een klein beetje tekenen? 

R1,1 R1,5! 

O R1,3 kan ook wel een beetje kribbelen… 

R1,2 R1,5 kan echt tekenen. 

O R1,5, jij krijgt van mij zo’n flapke en ge moogt daar een ventje optekenen waarvan vooral 
het gezicht gedetailleerd is het woord niet maar… Neen maar de ogen moet je zien, de 
neus, de mond, wenkbrauwen, oren, … zou dat lukken? 

R1,5 Neen.  

O Maar het mag heel schematisch zijn. Het is maar dat we kunnen… 

R1,1 We zullen niet met u lachen. 

O Heel het lichaam hé. Van de voeten tot het hoofd. 

R1,1 Ik zal supporteren 

O Héhé coachen 

R1,2 We zullen allemaal onze ogen toedoen. 

R1,4 Maar praten ofzo… 

O Dit ga ik al eens even opslaan. 

R1,5 Ik was al aan het denken als je die geluidjes van R1,2 moet uittypen. 

R1,2 Maar ség 

R1,1 Heb je daar nog nooit op gelet? Dat is waar gij maakt zo geluidjes 

R1,2 Maar ség ik doe dat niet 

R1,2 Lap, nu ga ik daar op letten hé. 

O Dat is al keigoe! Het is keigoe. 

O Ik zal uitleggen waarvoor het is hé. Dan kunnen we van boven naar onder afgaan wat de 
ideale stagebegeleider moet hebben. Bijvoorbeeld moet die iets doen met zijn haar, moet 
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die iets doen met zijn wenkbrauwen, moet die iets doen met zijn ogen, met de mond, met 
de neus… het is een methodiekske hé als je het nog niet doorhad. Misschien terwijl R1,5 
aan het tekenen is kunnen wij al eens nadenken. 

R1,2 Met zijn haar… 

O Met zijn haar bijvoorbeeld… 

R1,3 Geen hanenkam 

R1,2 Gewoon niet kei marginaal zijn. Dan gaat ge minder respect hebben. Dat heb ik zo. Als ik 
zo iets heb van wat ne kerel is dat dan… 

O Ja.  

R1,5 Het haar is niet zo belangrijk 

R1,1 Als ge u verkleed wel. Maar uw haar boeit toch echt niet? 

R1,2 Maar ik vind wel… hij is uw stagebegeleider…. Ah… het gaat niet over instructoren… 

O Het mag niemand marginaal zijn, dat vind ik wel… 

R1,2 Marginaal, dat zit toch ook vooral in uw hoofd. Iemand kan er toch zo uitzien en het niet 
zijn 

O Absoluut. 

R1,3 Het gaat hem juist om het feit dat hij er niet marginaal mag uitzien.  

R1,1 Ge moet daar toch ook zo gene 

R1,5 Maar ik moet eigenlijk wel om 4 uur.  

 Ja maar dat mag 

 Dat is binnen een kwartier 

R1,1 Maar ge moet toch ook zo gene man die hebben die zo serieus is en zo ‘huh’. Maar iemand 
serieus die alles tot in de puntjes uitwerkt 

O Ok, dat moet die nog? 

R1,1 Schoon ogen hebben want ge moet daar veel in kijken. Sorry. 

O Wat moet die nog doen met zijn ogen? Of zijn er nog dingen die die moet doen met zijn 
ogen? 

R1,2 Ja, kijken. 

O Kijken? 

R1,2 Ja, ons observeren. 

O Op welke manier? 

R1,2 Euhm… hoe dat ge… gewoon van de eerste seconde dat ge op het speelplein komt… dat ge 
de deur  

R1,1 Ze is daar weer met haar poort 

R1,2 Ja, dat ge de poort opendoet en dat ge weer weggaat ze weer toedoet. Ik denk dan. En 
niet alleen als ge uw spel aan het voorbereiden zijt of dat ge wel brainstormt of dat ge wel 
dat of dat doet… maar zo altijd wel blijft… daarom niet elke seconde van de dag maar toch 
altijd. 

O En hoe was dat bij jullie? Is dat zo een beetje gebeurd? 

R1,2 Neen.  

R1,2 Op het einde van de week wist die dat hij mijn stageboekske moest invullen ‘ah moet ik u 
stageboekske invullen’ dus… alléja…  

O Bij de rest? 
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R1,1 Wat is de vraag? 

O Of je goed geobserveerd zijt naar uw eigen gevoel 

R1,1 Maar ik denk.. dat is gewoon uw medeleiding dus die ziet toch wel wat ge aan het doen 
zijt. Dus op die manier denk ik wel dat ge goed geobserveerd zijt. Maar zo echt met het 
oog van ‘dat stageboekje’ totaal niet. 

R1,2 Maar ik denk dat sowieso wel… als ge met iemand staat dat ge… zelfs al zijt gij stagiair ge 
wel kunt zeggen van ‘dat vond ik toch wel een bekke minder dat ge dat hebt gedaan of dat 
vond ik toch wel minder aan uw spel of…’ 

O Ok, wat nog? 

R1,1 Ja met die ogen zo hé… ook zo wat R1,2 daarstraks gezegd heb niet tijdens den dag al 
beginnen met strenge blikken te werpen maar als uw dag gedaan is beginnen zeggen uw 
kritische… bekke kritiek beginnen geven van ‘dat kon beter, dat kon beter’ want ik denk 
dat als ge dat op het moment zelf gaat doen en de stagiair ziet dat dan dat die totaal 
gekraakt gaan worden in hun zelfvertrouwen en dat die dan gewoon zich onzeker gaan 
beginnen voelen en stoppen met enthousiast zijn enzo dus… 

R1,2 Dan kunt ge ook wel hebben dat die persoon het ook wel erger maakt dan dat het al is of 
het kan zijn 

R1,1 Hoe bedoelt ge 

R1,2 Als ge bijvoorbeeld iets slecht doet en dat die dat dan niet doen en dat hij dat dan de 
ganse dag blijft slecht doen zodat die uiteindelijk ne slechten dag heeft gemaakt 

R1,1 Neen, zelf dat vind ik dat ge op het einde van den dag moet evalueren want ge staat een 
ganse week hé 

R1,2 Ja ok, maar ge moet ook wel 

R1,1 Ja maar ge hebt ook wel ‘slecht’ en ‘slecht’ hé 

R1,2 Ja maar… als ge zo… slechte dingen niet gaat zeggen dan gaat ge het misschien nog 
slechter maken 

R1,5 Ik denk dat het er vanaf hangt want ik denk dat het soms beter is als ge tijdens al zegt dat 
ze dat dan niet opnieuw die fout gaan maken maar dat ge andere dingen ook beter na de 
dag houdt. Ik denk dat dat er van afhangt. 

O Ok. Wat nog? 

O Neus, mond, oren , kin, elleboog, vingers, … 

R1,5 Oren ook? 

R1,2 Mond dat die ook gewoon kan zeggen ‘ge hebt dat goed gedaan’ en niet zeggen ‘omdat gij 
mijn beste vriendin zijt ga ik dat niet zeggen’. Ook dat die eigenlijk gewoon uw begeleider 
is en niet uw vriendin of uw lief of uw beste vriend ofzo of uw neef of uw nicht maar 
gewoon uw stagebegeleider is.  

R1,3 Met de neus dat die u zo ‘int snotje moet hebben’ hoe dat ge zijt 

R1,1 Ik hebbem.. in’t snotje 

O Een goeike! 

R1,1 Ja, k’heb het in’t snotje. 

R1,1 En oren ook gewoon luisteren. Ja, als ge een vraag hebt dan. Klaarstaan om te luisteren. 

R1,2 En niet alleen als ge een vraag hebt maar ook gewoon… 

R1,1 Als ge iets wilt zeggen 

R1,3 Als ge iets wilt zeggen. Als ge een ei hebt en ge moet daar vanaf 

R1,2 Geen te dikke nek. Hij mag geen te dikke nek hebben. Hij mag zichzelf ook niet te goed 
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voelen en zeggen van ‘ik weet hier alles’ want uiteindelijk ik weet niet dat iemand alles 
weet van speelpleinen. 

R1,2 En zijn hart om van u te houden 

R1,1 Ik wist dat ge dat ging zeggen 

R1,3 En zijn R4,2n om ook u naar u toe te komen als gij niet naar hem durft te gaan.  

O En was dat ook zo een beetje op jullie stage wat jullie nu opgenoemd hebben of kon dat 
wel beter? 

R1,2 Ik denk bij ons in overijse dat die, dat die de persoon waarmee je in leiding staat dat die 
ook uw stagebegeleider is dat die zich niet alleen op uzelf kan concentreren maar ook op 
de kinderen zich moet concentreren want ja alllé 

R1,3 Als dat niet uw medeleiding is dan ziet die u al helemaal niet 

R1,4 In overijse wordt er toch ook niet zo gezegd dat die u in het oog moet houden 

R1,1 Dat vind ik net goe 

R1,4 Dat wordt toch niet zo gezegd 

R1,1 Anders voelt ge u zo kei  

R1,2 Geviseerd 

R1,1 Geviseerd 

R1,1 Ik denk dat ge gewoon anders handelt als ge weet dat er iemand naar u kijkt 

R1,3 Ge weet dat ge aan uw stage bezig zijt hé en dat dat het symbool is dat ge moet presteren 

R1,1 Ik heb dat in mezelf nooit beseft dat ik aan mijn stage bezig was 

R1,2 Als ik hoor dat ze op andere speelpleinen echt zo een stagespel hebben enzo 

R1,1 En een hele dag alleen… dat zou kik niet willen doen hoor 

R1,2 Ik ben echt blij dat wij dat niet hebben 

R1,3 Misschien is dat wel goe maar het ding is ge moet duidelijk in groep functioneren en niet 
alleen 

R1,5 Nu worden wij niet echt begeleid. We moeten het niet alleen doen … we werken ****en 
dingen uit enzo 

O Ok. Nog dingen? 

R1,2 Ja, zijn vingers.  Met uw vingers kunt ge zo keihard in het detail gaan, kei miniscule dingen 
doen enzo en ik denk dat die ook wel zo een beetje op de details moet letten en niet alles 
zo globaal moet zien hoe gij het hebt gedaan enzo maar ook zo ‘toen, op dat tijdstip… alle 
niet zeggen opd at tijdstip… maar wel zeggen van toen had ge beter dat gedaan dan’ 

O Zo veel concreter feedback geven 

R1,2 Ja, en niet zeggen ‘ge moet altijd dat doen’ 

R1,3 De vinger op de wonde leggen. En gebeurde dat? … Of bleven ze vooral globaal? 

O Vooral globaal 

R1,2 Globaal 

R1,5 Ja, en zo als bij R1,1 haar stageboekske van de stagebegeleider hydrateren alléja 

 Hydrateren 

O Dat was toch een mopje hoop ik 

R1,1 Jaja, maar daar staat niets serieus in bij mij 
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O En mist ge dat? 

R1,2 Nee 

R1,3 Neen 

R1,1 Bij mij half 

R1,3 Als ik zo in ****, dat was echt leuk. Ik heb het einde van de week een gesprek gehad en 
dat was echt zo van elke dag wat vond ge toen leuk, wat vond ge toen leuk… zo zwakke 
punten bespreken, positieve punten bespreken… dat doet wel zo… daar leert ge echt wel 
dingen uit. Terwijl dat ge in Overijse wel zoiets hebt van ‘ja ok, laat vallen’.  

R1,5 Dat is ook zo 

R1,1 Dat creeërt ok gewoon een bepaalde sfeer hé 

R1,3 Ja das waar 

O Ik hoor nu van R1,3 “in Overijse is dat wat minder” wat is daarover te zeggen? 

R1,2 Het ding is ook denk ik, R1,3 kan dat vergelijken met ****, wij hebben niets om dat mee te 
vergelijken. Wij kennen eigenlijk alleen maar speelplein Overijse hoe dat dat is alle ik denk 
dat toch dat da bij andere speelplein vaak ook zo is. Vroeger dacht ik ook dat al die 
speelplein daar zo de leiding daar zat tot 12 uur in de nacht, dat dat bij elk speelplein was 
maar dat is niet zo. Allé bij sommige zijn ze al weg om 5 uur terwijl dat bij ons alles nog 
moet beginnen 

O Hypothetisch, het stageboekske was perfect ingevuld, ge had werkpunten gekregen, een 
goede begeleiding gekregen, feedback, hoe voelt ge u, hoe is dat gelopen enzovoort 
enzoverder. Is dat iets ideaal. Zou dat beter zijn? Of hebt ge zoiets van ‘het was wel goed 
zoals het was’ 

R1,2 Ik denk, ik persoonlijk zou dat niet… alle… zou dat niet meer open doen omdat… alle… ik 
voel mezelf… alle… dat is niet zo… alle… dat ik er stond, Ik voelde mij dat ik daar stond en 
niet zo dat ik daar zo een bekke zo afstandelijk vond of stil… alle… zo was ik ook niet dus ik 
denk niet dat ik daar veel nood zou aan gehad hebben maar ik denk sommige mensen echt 
wel 

R1,1 Bepaalde mensen gaan da misschien nodig gehad hebben 

R1,5 Het ding was ook zo gewoon dat als er zoiets fout loopt in uw stage ja uw begeleider is 
niet zo goed ofzo ge leert daar keiveel uit dus ik denk zolang het niet te ver foutloopt ofzo 
denk ik dat het niet zo erg is als dat iedereen daar is fout loopt. Ge slaat u daar wel door 

R1,1 En ge leert uit uw fouten hé 

R1,3 Als ge niet op uw fouten zijt gewezen kunt ge daar… 

R1,5 Das ook wel waar 

R1,2 Want uiteindelijk in Overijse zitten ook wel mensen die nooit een boekske hebben moeten 
invullen die zijn gewoon maar gekomen en die gezegd hebben ‘ah gij wilt leiding komen 
staan, komt er maar bij’ en alle dat is dan wel zo… 

O Ja 

R1,2 Alle uiteindelijk kunt ge die toch niet meer onderscheiden van de rest in speelplein 
Overijse vind ik. Behalve dat die bijvoorbeeld niet gaan brainstormen en dat die van VDS 
dat dan wel doen. Maar voor de rest ziet ge dat niet.  

O Ok. Als ge uw stagebegeleider zou moeten punten op 10 geven welke punten zou je dan… 

R1,1 Het waren er twee bij mij 

O Ok dan moogt ge twee punten op tien geven. Dan moogt ge uit de kaarten punten op 10 
geven. Dus ge moet een punt op tien eruit kiezen als ge een vijf kiest dan is dat een vijf op 
tien voor elk van uw stagebegeleiders 
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R1,3 Moet ik ook van **** doen ofzo? 

O Neen, doe maar van Overijse 

O Ok. R1,5. Gooi uw kaarten eens op tafel. Wat hebt ge gegeven? Een 8 en een 9. 

R1,5 Maar dat is, de negen is voor *****… dat was keihandig want die is kei enthousiast, die 
gaat daar zo totaal in op. Dat is ne kei goeie animator zelf en daar leert ge dus sowieso 
veel van maar hij betrekt er u ook helemaal bij. Alle, dat was echt… ja neen… dat was 
echt… ik heb daar het meest van geleerd. Dat toonde mij ook hoe het zou moeten zijn. Als 
ge dat dan vergelijk met anderen is dat toch zo… die durfde ook kritiek geven als… alle… 
mijn andere stagebegeleider was zo eerder altijd de positieve kanten en zo niet echt 
negatief omdat ik kende die ook al van daarvoor en dat was wel geen vriendin maar toch 
zo al een… goeie kennis om het zo te zeggen… ja die gaf mij kritiek en die zei van ‘ja dat en 
ja neen dat was ne keigoeie gewoon’ en die 8 is dan voor ***** omdat die mij… dat was 
mijn eerste week en die heeft zo keiveel concrete uitleg gegeven van.. die heeft mij 
helemaal rondgeleid op het speelplein enzo en ook gewoon dat was een keitoffe en ik 
voelde mij daar echt superhard op mijn gemak bij maar euhm… ja die durfde mij zo iets 
minder kritiek geven en daar had ik dan meer aan bij ***** omdat die mij echt wel ‘veel’ 
kritiek gaf als het nodig was. 

R1,2 Ik heb een zes maar ik had eigenlijk twee tegenovergestelde stagebegeleiders. Eerst had ik 
**** en die schreef zo heel veel grapjes op en die schreef ook wel zo van R1,2 ge hebt dat 
niet goed gedaan of dat hebt ge heel goed gedaan en daar hebt ge u goed uit gered uit die 
situatie enzo en dat vond ik wel goed en dan had ik daarnaast ***** maar dat was zo een 
stille en die heeft zo niveel gezegd en op het einde heeft die zo mijn boekske ingevuld en 
dan een beetje serieus gedaan zo van ‘dit en dit’ maar voor de rest waren daar wel zo 
keiveel grapjes bij dus alléja… t’was alle… maar ik had daar ook niet zoveel nood, aan zo, 
moment, alle, slechte dingen had ik wel goed gevonden maar die zijn er toch ook wel 
uitgekomen. En ik denk dat ge dat niet uit uw… uit één week kunt zien hoe slecht dat ge 
zijt… alleen dat ge …. 

R1,1 Hoe slecht… 

R1,2 Alle neen, al uw slechte dingen… wat ge beter kunt doen ofzo.. ik denk dat ge elke week 
wel iets beter kunt doen of… slechter. 

O Ja, R1,1 

R1,1 Ik heb een zeven. Dat geldt eigenlijk voor mijn twee stagebegeleiders. ***** en *****. 
Ook gewoon omdat als ik iets fout deed dan zeiden die mij dat wel van doet dat beter zo 
of doet dat beter zo maar wat ik vooral bij ***** had… das ook zo ene van ‘ja mannen’ das 
zo nen uitsteller zo. Materiaal klaarzetten? Ja neen mannen, we gaan dat nu niet doen. En 
ik vind als ge dan stagebegeleider zijt moet ge dan wel een beetje stimuleren van alle we 
gaan ons derachter zetten en dat resulteerde dan vaak in de volgende ochtend op’t 
speelplein iedereen van ‘oh shit we zijn ons materiaal vergeten klaar te zetten’ en dan is 
dat weer gauw weglopen en materiaal gaan halen en dat zijn dan zo de minpuntjes maar 
over het algemeen hebben die mij ook wel goed geholpen van ‘doet da zo’ of doet da zo of 
dat hebt ge goed gedaan. 

O Ja, ok. R1,4. 

R1,4 Bij mij is het ook een zeven. Ik had **** en dat is ook een chiro leidster bij ons dus ik ken 
die ook wel al. Dat is ook gewoon een leuke en dat ging ook heel goed om daar dingen 
mee te verzinnen en die had zelf ook wel coole ideeën om zo spellekes zo wat extra leuk te 
maken.  

O Ok. En dan R1,3 

R1,3 Ik heb een vijf. Want eigenlijk heb ik er niet zoveel aan gehad. De begeleider die ik had 
heeft mij gewoon voor uitleg te geven het boekje in handen gestopt. We hebben zo’n 
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boekje… zo’n leidingsboekje waarin zo alle nuttige informatie instaat. Hij heeft me dus 
niets uitgelegd maar gewoon gezegd ‘hier ligt dat boekske’ en hij heeft me dan tijdens de 
week ook niet echt dingen gezegd. 

R1,1 Ge hebt er ook maar drie dagen mee gestaan hé 

R1,3 Ja toch maar hij kon toch iets zeggen en hij heeft ook geen rekening gehouden met mijn 
mening 

R1,2 Ja maar ik denk dat dat toch persoonlijk aan uw stagebegeleider lag 

R1,1 Wie had gij? *****? 

R1,3 Ja,  

R1,2 Ja ik denk dat dat toch persoonlijk aan die lag 

R1,3 Ja dat is 

O Okido. Euhm… het is dus ondertussen vier uur. Ik denk dat je weg moet R1,5. Gij moogt 
gerust, doe maar.  
Welke voordelen hebt ge gehad aan het hebben van een stagebegeleider? Kunt ge zeggen 
van … dat? 

R1,1 Ik denk het niet in speelplein Overijse aangezien uw stagebegeleider sowieso uw 
medebegeleiding is dat ge er niet echt voordeel uit haalt. Uw medeleiding gaat u toch 
sowieso op dingen wijzen denk ik ook dus… ja 

O Is dat jammer? 

R1,1 Neen. Dat maakt… ik heb daar niet iets aan gemist ofzo… 

R1,2 Maar we weten… alle… ik weet ook niet veel beter dan… alle… ge hebt zo… alle… om het 
zo te zeggen, ge weet het ook niet veel beter wat dat zou moeten zijn moest er iemand 
zijn die uw stage echt zo apart bekeek dan iemand waarmee je in leiding zou staan. Maar 
ik mis dat ook niet. 

O R1,3, hoe was dat bij u? Heb jij er voordelen aan gehad, aan een stagebegeleider? 

R1,3 Neen, niet echt denk ik. Euhm… alle dat is wel… ik vind dat wel goed dat is zo een 
bepaalde “zekerheid” tussen aanhalingstekens die ge hebt. Dat die is aangewezen van… 
dus op dat vlak wel maar om nu… alle… ik denk dat het moeilijk is als het gewone 
medeleiding is denk ik niet dat het moeilijk is van ‘ja ge doet dat niet zo goed’ omdat het 
dan zo raar overkomt maar als stagebegeleider dan wordt dat van u verwacht dus daarom 
dat dat denk ik wel goed is dat ge dat zo hebt. 

R1,1 Ja 

R1,3 Omdat er dan zo echt verwacht wordt om kritiek te geven 

R1,5 Dan aanvaard ge dat ook gewoon makkelijker. Als ge echt zo weet van die moet mij zo 
beoordelen enzo terwijl als dat gewoon medeleiding is en zeker als die dan zo wa minder 
goe formuleren gaat ge eerder zoiets hebben van ‘foert ze, dat is toch maar medeleiding’ 
tenzij als ge weet van dat is stagebegeleider dat is ten slotte toch nog iets makkelijker 
om… 

R1,2 Ik denk gewoon dat ze in Overijse dat moeten zeggen ‘ge zijt stagebegeleider’ doet dat. 
Dat ze zo de dingen moeten zeggen van als ge stagebegeleider zijt moet ge dat doen en 
dat doen en let daar dan ook op en dat ze dan ook mensen nemen die dat echt willen 
doen want vaak is dat gewoon ‘gij hebt VDS gedaan? Hier ge moogt dat boekje invullen’ 

R1,1 Er zijn er veel die niet eens weten dat ze stagebegeleider zijn 

R1,1 Die vallen uit de lucht als ge daar staat met uw boekske van ‘aïe oei’ 

R1,5 Sommige hebben zelfs geen VDS gedaan 

R1,2 Dan moogde dat niet invullen 
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R1,1 Meendet? 

 - R1,5 verlaat het gesprek 

O Ok. Dan VDS vermoed dat er zoiets bestaat als het ‘koude douche effect’ noemen ze dat. 
Dat is eigenlijk dat wat je leert op cursus, dat dat heel snel verloren gaat zodra je op een 
speelplein kiest en dat je daar uw stage doet. Je maakt dan terug de fouten waarvan ze u 
eigenlijk op cursus gezegd hebben van doet da nooit, doet da nooit. En die ze u hebben 
proberen af te leren. De visie die VDS meegeeft is ‘het is speelplein en speelplein dat moet 
vakantie zijn voor de kinderen dus zoveel mogelijk keuze en weet ik veel wa en weet ik 
veel enzovoort enzoverder. En de kinderen moeten kunnen kiezen, ze moeten hun zin 
kunnen doen en dat is bij veel animatoren in hun programma’s niet meer terug te vinden 
als je na twee weken nog eens gaat kijken. Denken jullie dat er zoiets bestaat als het 
koude douche effect en zoja, hoe zou dat komen? 

R1,1 Ik denk dat wel. Ik denk die theorie die u daar in een week… ge krijgt daar zoveel 
informatie binnen in die vijf dagen tijd en in het begin… ik ben daar nu ook al drie/vierde 
van vergeten. In het begin denk ge dat is echt goed, ik ga dat allemaal onthouden en ge 
probeert dat in het begin wel toe te passen maar dat gaat wel verloren. Misschien 
onbewust dat ge dat wel ergens onthoud maar ik denk dat er wel een groot deel min of 
meer verloren gaat.  

R1,2 Maar daarom hebt ge wel uw boekske meegekregen naar huis denk ik. Zo van ‘oei’ ik weet 
niet meer wat ik moet doen, dat ge dan in dat boekje kunt gaan terugkijken.  

R1,4 Ge kunt ook gewoon niet alles realiseren van wat ze zeggen dus… 

O Kunt ge daar een voorbeeld van geven? 

R1,4 Euhm… gewoon… het is toch logisch dat het niet altijd zo vlot verloopt en… 

O Uhu… ja… 

R1,2 Als ge moet zeggen doet maar allemaal kindjes wat jullie willen en ge laat ze gewoon in 
een speeltuin los en ge zegt om 4 uur moet ge hier terug zijn dat ge dan de helft van uw 
groep gewoon niet meer terugvindt omdat die gewoon weg zijn. Als ik dan denk van 
kindjes het is vakantie ge moogt doen wat ge wilt… alle… 

R1,1 Regels zijn belangrijk 

R1,2 Voila. 

O Ja. Hebt ge zelf… alle merkt ge bij uzelf ook dat er een beetje sprake is van het ‘koude 
douche effect’. Was je na de cursus kei enthousiast om dingen te doen, dingen te 
proberen waarvan je nu zegt van ‘eigenlijk werkt dat niet’? 

R1,1 Neen, niet echt eigenlijk. Hebt gij zo van die dingen? 

O Of dat je merkt van ‘oei’, ik maak toch stiekem die fouten terug waarvan ze op cursus zo 
gezegd hebben… 

R1,2 Ja sowieso 

R1,1 Welke fouten zijn dat dan? 

O Dat weet ik niet. Dat ga ik aan jullie vragen of je daarvan voorbeelden hebt. 

R1,3 Probleem is dat als ge fouten maakt dat ge het meestal zelf vergeten zijt. Snapt ge? 

O Ja 

O Of bijvoorbeeld ik hoor daarstraks R1,5 zeggen ik wou mij verkleden maar mijn 
medeanimator doet dat niet en dan voelde ik mij zo stom om dat wel te doen terwilj dat 
VDS zegt verkleden verkleden verkleden… zo’n dingen? 

R1,1 Ja maar ik heb dat niet voorgehad dus… 
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R1,2 Of zo kindjes straffen, dat had ik wel zo. Waar trekt ge de grens van ‘ge moet’… stel uw 
kind is zo oud dus zet het maar zoveel minuten in de dinge of zo… ik weet niet zo waar ge 
de grens moet trekken van ‘dat is een echte straf’ en ge moet die dan zo behandelen dan 
heb ik ook wel zo soms kindjes gehad die per ongeluk 12 minuten in straf stonden inplaats 
van zes ofzo. Allé.  

R1,1 Ik heb er eens eentje een uur en een kwart niet laten mee doen per ongeluk. 

R1,4 Ja. 

R1,2 Zo’n dingen, dat vergeet ge wel 

R1,1 Een uur… 

R1,1 Ja ik was die gewoon echt vergeten 

R1,3 Zie, maar ook omdat ge zo boos zijt dat die u zo hard heeft geambteerd dat ge denkt van 
aja… 

R1,1 Maar dat was echt ne rebel hé. Vier jaar hé maar die zette heel de groep tegen ons op dat 
was echt grappig omt e zien eigenlijk. Hij koos er zo’n slachtoffer uit om aan zijn kant te 
krijgen. Dat was echt een stom kind 

R1,2 Jij bent wit wat jij mag niet meedoen. 

R1,1 Wij gaan dat niet doen hé? Neen hé? 
De ‘leader’ van de groep 

O Ok. Nog één vraagje… ge hebt een stagebegeleider gehad. Had ge daar schrik van? Of was 
dat zoiets van ‘oei, die moet mij hier gaan evalueren’. Hebt ge daar anders tegen gedaan 
of ander dingen gezegd dan dat je zou zeggen of dingen niet gezegd die je zou zeggen of 
…? 

R1,4 Maar zo in het begin zo dat je op het speelplein zat dan wilt ge toch zeker al zo ne goeie 
indruk maken door u. ge bouwt zo altijd eerst wat krediet op en als ge dan zo eens ne 
steek laat vallen dan weten ze wel van ahja maar normaal is dat wel een goeie leiding dan 
moogt ge wel zo nekeer nen dag wat minder enthousiast zijn.  

O En hoe hebt ge dat gedaan, dat krediet opgebouwd? 

R1,4 Door gewoon heel goed uw best te doen. Zeker als ge daar nog maar de eerste week staat. 

R1,1 Ja en toch ook gewoon anders doen. Ik heb dat al vaak gezegd maar wij kennen daar echt 
3/4de meer van de leiding al dus dan doe ge daar toch ook al losser gewoon tegen. Ik denk 
niet dat ik anders gedaan heb tegen mijn stagebegeleider dan als ik daar niet mee in 
leiding zou gestaan hebben. 

O Ja. En hebben ze ooit gevraagd naar hoe dat je u voelde op het speelplein? 

R1,4 Euhm… ik kweeni… op het eind van de week zo of er zo verschil was tussen stagiair en 
niet-stagiair of dat ge u zo daardoor soms niet goed voelde ofzo of onzeker voelde maar 
dat pfff dat was niet echt 

R1,2 Ik vind wel dat ge dat ziet bij ons in Overijse. De mensen die zich echt goed voelen die 
blijven dan zo tot 12 uur in de avond en de mensen die zich zo helemaal niet goed voelen 
gaan eigenlijk na de ronde tafel, na de evaluatie, om 6 uur wanneer eigenlijk het 
speelplein echt gedaan is, gaan dan naar huis en de mensen die tussen die twee uren naar 
huis gaan ik vind dat ge daar vaak wel tussen ziet. 

R1,3 Alle ik weet dat niet want ik voelde mij ook wel goed op het speelplein maar ik ging ook 
vroeg naar huis omdat ik ook gewoon doodop ben en ik kan dat niet aan om tot 12 uur 
daar te zitten en dan ’s morgens om 8u daar terug te moeten staan. 

R1,3 Ik denk dat dat ook wel met mensen te maken heeft?. Dat is niet alle mensen die vroeg 
naar huis gaan die… 

R1,2 Ja maar er waren er toch zoals ***** en ***** en ***** die zo uiteindelijk op sommige 
dagen echt zo gewoon om 7u of 6u naar huis gegaan omdat ze het echt niet meer leuk 
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vonden 

R1,1 Neen? 

R1,2 Neen, dat is echt waar. Die zijn vroeger… alle sommige mensen zijn vroeger naar huis 
gegaan omdat ze het niet meer leuk vonden omdat het gewoon… de …. Alle… tot 8u ’s 
morgens tot 4u ’s avonds het nog wel leuk vonden maar dan van 4u tot 12u wouden ze 
niet meer blijven 

R1,2 Alle het is niet verplicht om dan te blijven maar als ge u goed voelt dan gaat ge toch 
automatisch langer blijven. Tenzij ge echt moe zijt ofzo of… ja ik weet dat niet 

O Ok. Is er nog iets dat jullie willen zeggen over jullie stage of over de cursus? Waar heb je 
uiteindelijk het meest geleerd? Op stage of op de cursus? 

R1,1 Stage 

R1,4 Stage 

R1,2 Stage 

R1,3 Cursus 

R1,1 Op cursus 

R1,2 Kweeni, op cursus wordt zo alles gezegd… alle ik zie zo de cursus als de theorie en de stage 
als de praktijk en dus alletwee. 

R1,3 Zo op stage… alle ik denk als ik die cursus niet had gehad dat ik echt veel minder euhm… 
goe was geweest… niet dat ik… alle ja… dan was ik echt duzend fouten gemaakt… echt 
slechte dingen gemaakt. Ik vind dat ge echt veel leert op die cursus. Ik vind dat echt  

O Uhu. Waar vindt je dat je de beste begeleiding gekregen hebt? Op de cursus of op het 
speelplein? 

R1,1 Cursus 

R1,3 Cursus 

R1,4 Cursus 

R1,2 Cursus 

R1,2 Ja, op cursus maar het ding was die waren met veel, al die instructoren en dan sommigen 
kende ik gewoon van naam omdat ge daar zo bij toneeltjes ofzo maar kweeni niet 
iedereen kent u daar zo persoonlijk en… 

O En dan de aller-aller-allerlaatste vraag, waarom was de begeleiding op cursus beter? Want 
jullie zeggen nu met vier de begeleiding op cursus was beter 

R1,3 Ik denk dat dat is omdat ge… uw instructoren op cursus zijn daar om u te begeleiden. De 
mensen van het speelplein zijn daar om kinderen te animeren en niet voor u te 
begeleiden.  

R1,2 Maarja, dat is Overijse hé 

R1,4 Ik vind dat ook wel logisch. Die zijn daar gewoon voor u. ge zijt daar het kindje en alle 

O Uhu 

R1,2 Ik denk dat ook 

O Ok. Voila, ok. Heel hard bedankt dat jullie dit wouden doen voor mij. Ik ga mij record hier 
afzetten si. 
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Focusgroep 2 

O Okido. De eerste vraag die ik jullie zou willen stellen deze namiddag is ‘heb je het gevoel 
dat de cursus van u een betere animator heeft gemaakt en wat heeft gemaakt dat je jezelf 
zo voelt?’ Heb je het gevoel ‘ik ben een betere animator geworden door cursus’? 

R2,2 Ja. We hebben veel meer informatie gekregen dan dat ge daarvoor had. Alléja… op 
voorhand is het niet zo alles van ja hoe dat ge dat moest doen enzo en hoe ge de kinderen 
moest aanpakken met pesten en van die dingen. Dat vond ik wel goe dat ge dat zo 
allemaal… die basis toch zeker. En ik vond ook leuk aan playback dat ge zo zelf kon kiezen 
wat ge nog wou doen. Alléja zonder die cursus zou ik er toch niet aan begonnen zijn om 
speelplein te geven 

R2,1 Ik ook niet 

R2,2 Anders had ik het toch niet zo goed gekunt 

O En waarom zou je dan niet begonnen zijn met speelplein? 

R2,2 Ja omdat ge dan gewoon niets weet eigenlijk. Alle ge weet wel ongeveer maar als ge een 
basiscursus hebt gevolgd dan weet ge meer 

R2,1 En ook zo die spelletjes 

R2,3 Ja  

R2,5 Ja want die spelletjes dat was zo keilang geleden. 

R2,2 Een bekke terug in die leefwereld geraken 

R2,1 Ge weet eigenlijk niet dat de kinderen zo.. alle ik bedoel in het begin kunt ge toch denken 
als ge daar vanvoor staat dat die zo ‘irritant’ gaan doen tegen u.  

R2,5 Ge moet daar tegenin gaan 

R2,1 Ja nu weet ge gewoon hoe ge daarop moet reageren ofzo 

O R2,5, hoe hebt gij dat zelfvertrouwen gekregen? 

R2,5 Neen, maar geen zelfvertrouwen maar wel zo dat ge dingen leert. Dat ge zo meer weet en 
dan denk ge zo ja nu gaat dat wel beter gaan want daarvoor weet ge niet wat ge moet 
doen allemaal. 

O R1,2, hoe zat dat bij u? zijt gij een betere animator geworden? 

R1,2 Ik denk het wel. 

O Op welk gebied? 

R1,2 Ik denk dat ik nu beter ben geworden in zo ‘spel’-dingen want ik moet ook zo stage doen 
met het school hé en ik stond zo bij kleuterkes en de leerkracht heeft mij persoonlijk 
gezegd dat ik heel origineel was maar dat is ook wel zo door het speelplein dat ge op 
ideeën komt. Alle door VDS 

R2,2 Niet alleen vanop VDS. Ook vanop het speelplein zelf als ge dan staat. Daar leert ge toch 
ook kweenihoeveel bij dat ge denkt van ah dat is toch ook wel handig. Dingen die ze u 
misschien niet vertellen op cursus maar die ge dan zelf ondervind als ge dan zelf speelplein 
geeft. Want als ge het alleen in theorie gaat krijgen dan gaat het sowieso niet gaan. 
Oefenen is belangrijk. 

O Absoluut. R2,3? Zijt gij ook een betere animator geworden? 

R2,3 Ik denk dat wel, ja, gewoon… ge leert daar zo vanalles. Hoe dat ge met die kindjes moet 
omgaan en hoe dat ge zo in bepaalde situaties moet reageren. Dus ik denk van wel.  

O Dat heeft u ook zelfvertrouwen gegeven? 
Ok. Vinden jullie het op cursus belangrijker om over uw gevoel te praten of over uw 
vaardigheden? Daarmee bedoel ik uw gevoel, hoe dat ge u voelt bij bepaalde dingen of dat 
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ge dat leuk vond of dat ge dat niet leuk vond, wat dat dat met u deed. Of uw vaardigheden, 
meer zo van ‘hoe dat ge een spel maakt’ en hoe ge die stappen correct toepast en of uw 
brainstorm wel goed is en zo van die toestanden. 

R2,1 Alletwee 

R1,2 Ik vind eerder het tweede. Zo dat ge echt uit uw vaardigheden moet vertrekken. Dat is toch 
belangrijker? 

R2,3 Ja neen want als ge dat niet tof vind dan moet ge dat niet doen. Alle als ge zo zelf niet 
achter uw dingen staat dan denk ik ook niet dat die kinderen zich gaan amuseren. 

R2,2 Alletwee ****en. Ik denk dat ge niet alleen op uw vaardigheden kunt gaan bezigzitten dat 
ge daar niets moet voor voelen, voor het spel dat ge daar hebt. Dat gaat niet. Ik vind wel 
dat ge met uw gevoel ook moet… 

R1,2 Ja maar dat vond ik goed aan uw evaluatiegroepke. Dat was enkel op het einde zo effe. En 
ja in de dag meer vaardigheden bespreken, dat was goed. Niet zo in den dag nog bijvragen 
‘en vond ge dat leuk en’ alle dat denk ik 

R2,5 Ja dat is wel waar 

R2,1 Ja… 

R2,2 Dat ze daar niet te hard op gingen. 

R2,5 Dat is zo…. 

O Had ge het gevoel dat het vooral over uw vaardigheden gebabbeld werd op cursus? 

R2,5 Ja dat wel. Op den eerste? 

O Op den eersten hé… zoveel mogelijk op den eerste. 

R2,1 Den tweede eigenlijk minder want ge deed ook… alle op den eerste hebben we zo een spel 
leren maken enzo en dan zeiden ze echt zo van ‘dat deed ge goe’ en dat zou ge beter 
kunnen doen en op den tweede verwachtten ze ook al zo van u dat ge het al een bekke 
kunt.  

R2,2 Dan lieten ze u ook zo meer doen vond ik. Op basis zeiden ze zo van ‘ge moet nu dat doen’ 
en alle ge deed dat wel en dat was ook goed maar op den tweede is dan beter… alle… was 
dan meer zo… voor uw eigen… 

O En wat vind ge zelf het leukste om over te babbelen? Of hetgeen waar je het meest aan 
hebt? 

R2,2 Over gevoel of vaardigheden? 

O Ja 

R2,3 Ja uw vaardigheden want dan weet ge tenminste dat ge het kunt en wat ze ook vinden en 
dat ge het goed doet want soms weet ge niet of ge het juist doet ofzo dus dan moet ge er 
wel over praten. Zeker ook op den basiscursus nadat ge dan zo op dat speelplein zelf hebt 
gestaan dan moest ge zo wel zeggen of ge het goed of niet goed doet.  

O Wat was het eerste dat jullie thuis verteld hebben over de begeleiding van de instructoren 
op cursus? Als ge in de auto zat of als ge thuis kwam. Wat was het eerste dat je verteld 
hebt? 

R1,2 Ik heb verteld… allé… dat het zo echt zo… origineel was enzo en dat da leuk was dat het zo 
speels gegeven werd. 

R2,2 Ja, dat was echt 

R2,1 En dat ze enthousiast waren 

R2,2 Ja veel enthousiaster dan dat ik dacht. Zeker als we daar aankwamen dacht ik… 

R2,1 Ja zeker dat begin, dat was zalig 

O Zalig waarom? 
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R2,5 Als ge daar aankwam die waren echt zo allemaal verkleed. Die waren daar echt zo 
ingevlogen. 

R2,3 Ge kwam daar zo binnen en zo ja… 

R2,2 Ja ‘wow’. 

O Jullie zeggen ook ‘enthousiast’. Waarom zou dat belangrijk zijn? 

R2,3 Dan moedigen ze u ook aan om mee te doen enzo? 

R2,2 En u misschien beter te voelen. Ge kent daar misschien tien man, vijftien man en dan 
komde daar ineens in zo’n grote groep. 

R2,1 Het leukste was de playback 

R2,2 Toen wist ge al wat er ging gebeuren. 

R1,2 Dan hebt ge zo verwachtingen 

R2,1 En dan ligt uw lat misschien gewoon te hoog. Dan denkt ge echt van dat gaat echt nog 
leuker zijn als de basiscursus maar 

R2,3 Ik vond die spellekes ’s avonds wel 

R2,1 Ja de spellekes ’s avonds waren wel leuker maar… 

O Ok. R2,2, wat hebt gij het eerste verteld? 

R2,2 Oei… euhm… euhm… ja gewoon dat het ook heel wat anders was dan dat ik gedacht had. 
Wat ik dan gehoord had van andere mensen enzo dus… ik zei tegen mijn zus van ‘spijtig dat 
ge dat niet gedaan hebt’ want die is zo ouder dus das echt stoem enzo. Toffe instructoren 
en veel nieuwe mensen leren kennen. 

R2,1 Ja ge leert daar wel makkelijk nieuwe mensen kennen vind ik. 

O Nog eens over dat enthousiasme. Is dat dan een hele week gebleven dat enthousiasme? 

R2,2 Neen. Als het daarna zo gedaan was, dat begin, dan stelden ze zich gewoon zo… alle dan 
herkende ik die mensen… alle die mensen van daarvoor nimeer als die daar gewoon zaten, 
in hun gewone kleren op dat podium. Dan zijn die zo kei rustig en daarna zijn die dan terug 
zo kei actief enzo dus ja… ik denk als die niet zo actief zouden zijn dat andere mensen ook 
niet zo… zo zouden blijven zitten maar uit hun eigen… sommige misschien… ik denk dat er 
niet veel uit hun eigen dingen zouden proberen enzo. 

O Wat voor effect had dat op jullie, zo dat enthousiasme van jullie instructoren? 

R1,2 Dat ge zelf ook veel enthousiaster werd. Dan denkt ge zo ‘ja ok’ maar dat brengt u zo in een 
spel. Er echt zo in.  

R2,1 Ik snap wat ge bedoelt 

R1,2 In de sfeer 

R2,2 Dan komt ge zo thuis en dan is het zo van ‘oei, das saai’. 

R2,1 Eerst slaapt ge en dan denkt ge ‘oei’. 

O Ok. Waarom zouden de instructoren dat doen? Zo’n hele week enthousiast zijn? 

R2,1 Ik denk als zij niet enthousiast zijn dat wij ook al veel minder actief gaan zijn. Die willen ook 
echt zo op het speelplein dat wij dat ook doen. Want wij gaan dat altijd minder doen dan 
zij. En als zij dus nog minder zouden doen dan zouden wij misschien zelfs zo…  

R2,3 We hebben nu het goede voorbeeld gekregen in enthousiast zijn 

R2,1 Ja en als ge dat inkleed is dat extra leuk enzo. 

R1,2 En ook zo als zij dat op een leuke manier brengen dan gaat ge dat meer onthouden en dan 
denkt ge misschien op het speelplein’ ge moet dat zo of zo doen’. 

O Absoluut. Ok. Ik zou eens willen vragen nu of je eens even wil nadenken over één moment 
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of één situatie op cursus die heel goed gegaan is met uw begeleider, waar je echt iets aan 
uw begeleiding gehad hebt. En één situatie waar het wat minder ging of waar je even iets 
had van ‘oei hier loopt iets fout’ of ‘dat gaat mis’ of … 

R2,2 Op den basis? 

O Op uw basiscursus. Dus… duik eens in uw geheugen.  

O Ok. Heeft er iemand al een ervaring in zijn hoofd? 

R2,1 Van een slecht moment 

O Ja, een goed OF een slecht moment. 

R2,2 Zo na dat ding… dat ge zo kei los moest zijn… alle alles zo moest… dat ge nog een bekke 
gesloten waart en dat ge u moest open zetten om zot te doen zogezegd.  

O Wat bedoel je met dat ‘ding’ 

R2,2 Zo den tweeden dag dat ge al meteen zo actief moest zijn maar dan tegen den derde dag 
ofzo vond ik dat al veel beter.  

O Ja, dat is een goede. Iemand anders? 

R1,2 Awel, dus zo de laatste dag moest ge zo zelf speelplein gaan geven hé. Ik vond dat goed dat 
ge zo per groep dat ge zat zo echt één begeleidster had en die gaf u echt zo commentaar. Ik 
vond dat wel goed dat het zo echt persoonlijk was op u. 

O En waarom vond je dat goed? 

R1,2 Omdat ge dan weet van ‘daar moet ik toch op letten’ en ‘daar, dat kan ik al goed’. 

O Ja. Iemand anders nog een situatie? 

R2,5 Ja, ik vond zo… als ge evaluatie had hé dan moest ge ineens zo kei kei rustig zijn en dan 
mocht ge niet meer lachen en dat vond ik niet leuk. 

R1,2 Dat is niet leuk 

R2,1 Neen, dat is wel 

R1,2 Maar bij ons mocht ge niets lachen 

R2,1 Dan moest ge echt zo serieus zijn. Ge kunt niet zo… alle ik kan dat zeker niet… zo ineens zo 
uw knop omdraaien en dan zo zeggen van… en dan kunt ge niets meer doen. 

 *** R2,6 sluit bij het gesprek aan + inleiding door O *** 

O Had er nog iemand een ervaring? Een goeie of een slechte? 

R2,5 Een goede, dat ze zo goed uitleg gaven. Allé zo omdat ge zo echt nog van niets weet en dan 
gaven die zo keiveel uitleg. 

R2,1 Maar toch nog op een toffe manier. 

O Wat bedoel je met een toffe manier? 

R2,5 Niet zo saai. 

R2,1 Eerst zo zelf spelen en dan zo uitleggen ‘wat moet ge doen’ dat was wel leuk. En altijd op 
van die grote papieren. Dat is keileuk 

R2,2 Jaja, maar het stoeme was ook zo dat ge altijd op de grond moest zitten. Dat deed gemaan 
pijn op het einde van de week. Ik had keiveel zeer… 

O Ok. Nog iemand iets? Een goede, een slechte? 

R2,1 Mijn slechtste is ook dat ge ineens zo keiserieus moest zijn voor uw evaluatie 

R1,2 Ik vond dat goed eigenlijk, dan had ge zo even één moment van den dag dat ge zo… Ge 
mocht dan eerst zo douchen? 

R2,1 Dat kon toch niet? 
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R1,2 Jawel, ik heb dat gedaan. 

O Ja dat is na het avondeten waardoor je dan wel even tijd hebt… Dus jij vond dat goed dat er 
zo een stil momentje was R1,2? 

R2,5 Ik vond dat ook goed maar niet dat dat zo te serieus werd. 

O En waarom was dat dan serieus? Wat werd er dan besproken? 

R2,5 Den dag. 

R2,6 En ge mocht niet lachen? 

O Ik denk dat dat ervan afhangt bij welke instructeur. Als je bij mij terecht komt mag er ook 
gelachen worden maar er zijn wel andere mensen die daar echt een serieus moment willen 
van maken. 
Ok. Een andere vraag dan. Nu, jullie stage is achter de rug en dan zou ik nu willen vragen 
wat had de begeleiding beter kunnen doen om van jullie nog een betere animator te 
maken? Wat kan er nog extra in de cursus gebeuren? Wat kan er nog verbeteren zodat 
jullie nog betere animatoren worden? 

R2,2 Misschien nog meer op het speelplein zelf zo… alle het is zo dat ge… alléja het is wel goed 
dat ge zo met uw groepke zo met een paar kinderen moet spelen enzo maar als ge daar 
dan met echte kinderen moet bezig zijn is dat echt wel nog 10 keer anders dan dat ge zo 
dat speelt. Dus misschien bijvoorbeeld in plaats van een halve dag een volle dag op het 
speelplein staan ofzo. 

R2,5 Dat is nu toch hé? 

O Dat is inderdaad vernieuwd. Nu gaan we een hele dag naar het speelplein 

R2,2 Dat vind ik goed 

R2,1 Ja, nu gaat ge daar maar een paar uurkes naartoe voor één spelleke. 

O Waarom zou een hele dag dan beter zijn? 

R1,2 Ge weet dan ook hoe dat uw middageten is enzo… hoe dat dat er daar zo aan toe gaat enzo 
op het speelplein. 

O Nog dingen die beter hadden gekund? 

 Stilte 

O Of die er nog kunnen aan toegevoegd worden? 

R2,1 Misschien zo nog meer ideeën om uw spel nog zo leuker te maken 

R2,3 Ja dat vind ik ook nog altijd het moeilijkste. Bij uw spellekes zo nog iets origineler spelen. 

R2,1 Zoals schipper mag ik overmaken zo’n totaal andere ding. Zo wel hetzelfde concept. In de 
tweede moment kunt ge dat zo kiezen maar in de eerste vind ik toch dat dat zo iets is dat 
mist. 

O Ook dat is volledig verandert nu. Nu zal het waarschijnlijk ook beter zijn. 

R1,2 Wat is er dan aan verandert nu? 

O Helemaal. Ge zou hem niet meer herkennen als ge hem terug volgt. 

R1,2 Dus nu kunnen wij opnieuw meedoen eigenlijk? 

O Neen. 

R2,2 Dat is spijtig hé. 

O Er is nu een volledig nieuwe manier hoe je spelletjes moet maken en waar we veel meer de 
nadruk leggen op hoe je van één spel vertrekt en hoe je daar iets helemaal anders van 
maakt. 
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R2,2 Inkleding had ik pas begrepen als ik op het speelplein zelf stond. Ik snapte niet zo goed van 
‘wat moet ik nu doen’ maar als ge dan op het speelplein komt dan merkte ik ‘ge kunt u hier 
verkleden’ en ge kunt het spel ‘zo en zo doen’ en dat had ik pas door als ik echt op het 
speelplein stond. 

O Ok. Nog dingen die beter of anders konden? 

R2,6 Ja die EHBO cursus vond ik niet zo leuk. 

R1,2 Ah ik ook niet 

O Waarom niet? 

R2,2 Die lieten u zo kei los en oppervlakkig enzo 

R1,2 Ik vond dat niet leuk, is zal het is zeggen si, omdat zo… ge waart zo met nen hele groep en 
dan waren er altijd wel een paar dat zo leiderke waren en die deden dat dan. Ja en ‘ik zou 
het zo doen en ik…’ 

R2,2 Oftewel hebt ge zo’n groep dat daar zo allemaal zo staan. 

R1,2 Ja ‘wat nu’ 

R2,1 Ja bij ons was dat nu. Eerst stonden wij daar allemaal zo op te kijken van ‘moeten we nu 
iets doen?’ 

O Dus jullie waren met teveel daar en het was te oppervlakkig? Ok. Nog iets? 

 Stilte 

O. Nope? Ok, dan gaan we eens naar jullie stage kijken hé. Waarom denken jullie dat je stage 
moet afleggen in de eerste plaats? Je hebt een week cursus gevolgd en dan wilt VDS, en 
alle andere organisaties, nog eens dat je twee weken stage gaat lopen. Waarom zou dat 
zijn? 

R2,1 Om u te testen 

O Om u te testen? 

R2,1 Ja om te testen of ge het kunt 

R2,2 Ja en om ervaring op te doen enzo. 

R2,3 Ja en dan kunt ge met uw begeleider praten over wat ge goed doet en dan zeggen die u 
wat ge beter kunt doen. Dat hebt ge toch een beetje nodig om zo… het goed te doen. 

O Uhu. Nog dingen? 

R2,2 Neen. Beter worden hé? Echt… deftig zo kunnen… zo nekeer goe 

R2,5 Op een cursus zijn er toch ook altijd monitoren als het echt niet lukt u echt kunnen helpen 

R2,2 Ja en op stage hebt ge zo nog… 

R2,5 Ja zo mee… dat helpt 

R2,2 en dan kunt ge uw ervaring uittesten bij zo andere mensen die al langer staan en dat vind 
ik wel goed want wij stonden dan met éénen die al drie jaar stond en die wist echt wel zo 
dingen die… die kon zo echt zeggen van ‘wat kunnen we doen’ enzo.. alle die wist altijd wel 
iets wat wij.. alle waar ik toch niet zou kunnen opkomen dat hij dan zo zei. 

O En waarom zou je beter worden van een stage? Iemand zei hierjuist ‘je wordt daar beter 
van’. Waarom van een stage wel en niet van gewoon op het speelplein staan? 

R1,2 Omdat ge dan echt weet hoe het echt is. Dat ge alles toepast. Hoe het echt is. Denk ik. 

O Uhu. Is er iemand die daar anders over denkt? Of hetzelfde? 

R2,6 Wat ge meer leert op stage? 

O Ja, waarom is een stage beter dan gewoon gedropt te worden op het speelplein?  
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R2,6 Omdat het daar beter wordt uitgelegd op speelplein 

R2,3 Ik snap de vraag niet goed eigenlijk? Ge staat toch ook gewoon op het speelplein als je uw 
stage doet. 

O Ja. Maar wat is er…? Dat is de vraag ook eigenlijk. Wat is er nog anders aan stage dat een 
stage beter maakt dan dat je gewoon op het speelplein zou staan zonder uw stage te doen. 

R2,5 Oei. 

R1,2 Ik denk… dus als ge zo…. Stage doet dan houden ze u toch nog iets meer in het oog en dan 
zeggen ze zo van ‘daar moet ge toch nog op letten volgend jaar’ en bij een gewone 
speelplein dan gaan ze dat… ze zullen nog wel zien van… maar minder denk ik. Dan moeten 
ze ook nog uw boekske invullen enzo. 

R2,3 En dan zeggen ze zo soms ook nog een bekke wat ge moet doen enzo 

O Dus de begeleiding is eigenlijk een meerwaarde op uw stage? 

R2,3 Ja 

R2,2 Zeker wel 

O Ok. Dan ga ik jullie efkes 5 post-its geven elk. En op die vijf post-its moogt ge op elke post-it 
één woord schrijven dat nu uw eerste speelpleindag typeert. Dus je moet in totaal vijf 
woorden hebben die uw eerste speelpleindag…  

R2,1 Eerste? 

O Ja. Uw aller-aller-allereeste keer dat je naar het **** ging. Welke vijf woorden passen 
daarbij? 

R1,2 Mag dat ook een zin zijn? 

O Een korteke. Maar ge moet het nadien toch even uitleggen dus op zich… 

R2,1 Moet je ook zeggen wat je daar bij dacht? 

O Absoluut. Graag zelfs! 

O R2,1, schiet nekeer van wal! Welke woorden hebt gij opgeschreven? 

R2,1 Euhm dus ja ‘chaos’ zo in het begin want ik kwam daar aan en die hadden precies zo al 
verwacht dat ge alles wist staan enzo alle ze zeggen dan van ‘ga u verkleden’. En ik 
‘verkleden? Aja verkleden’. We wisten totaal niet waar het verkleedkot was enzo dus. Een 
rondleidingkje de dag daarvoor mocht wel. We hadden dat dus allemaal niet gehad dus 
daarom vind ik. 
Dan had ik ‘spannend’ omdat dat spannend was voor de eerste keer om zo bij de kindjes te 
zijn enzo. Dat kan dan tegenvallen. 
En dan ‘zin’ want ik had daar echt superveel zin in. Alle dat weekend dan wou ik keigraag 
speelplein geven inplaats van daar als lid te zitten en euhm…. 
‘verlegen’ want we moesten ’s ochtends zo meteen vanvoor gaan staan en alle kinderen 
kijken dan zo naar u en dan denkt ge zo van ‘hmmm’ en dat is dan hectisch e,zo maar dat 
gaat wel over. 
En dan ‘blij’ gewoon dat ge dan waart. 

O Was dat ook zo wat je verwacht had als je van cursus terugkwam? Dat dat zo je gevoel zou 
zijn de eerste keer. 

R2,1 Ja. Alle die ‘chaos’ wel minder maar ik denk wel dat iedereen in het begin wel wat verlegen 
is en ja als ge speelplein gaat geven en als ge daar geen zin in hebt dan denk ik ook dat ge 
beter geen speelplein geeft. 

O Ge zegt die chaos minder. Hoe had je dat dan verwacht? 

R2,1 Ja gewoon, dat ze gewoon hadden gezegd van ‘dat is daar’ en ‘dat is daar’ en ga nu maar 
buiten maar. Ze zeiden gewoon van… alle iedereen ging zo zijn rugzak wegzetten en dan 
zeiden ze van ‘ja ga nu daar spelen’ maar dan zeiden ze ineens ‘ja maar gij moet toneeltje 



 Bijlagen 
 

XLIII 
 

doen in het begin’. Ja, ge wist zo totaal niet… dat was wel niet leuk. 

O R1,2 heb gij uw woorden al klaar? 

R1,2 Ik had dus eerst ‘moe’. Ge wist zo gewoon niet goed… zo eigenlijk als R2,1… het komt zo 
allemaal op u af en ge moet zo maar doen wat ge denkt en mjah ik vond dat wel wat 
moeilijk. 
Dan had ik ook ‘uitkijken’ want ik keek daar ook echt naar uit om speelplein te geven en dat 
leek me echt leuk enzo. Heb ik ‘echt omgaan met kinderen’ omdat ge dan écht weet hoe 
het echt is. Want op VDS hebt ge zo… euhm… dan zeggen ze van dat kan zo of zo gebeuren 
maar dan weet ge echt van ‘het is zo’. Ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen. 
En dan ‘moeilijk’. Ik vond dat ook een bekke moeilijk om te beginnen. Want ja… u gewoon 
aan te passen aan kinderen enzo. En ja aan kleuters moet ge u toch aanpassen.  
En dan ‘observeren’. Ik denk dat ge zo, hier vooral de eerste dagen, goed kijkt naar diegene 
die het al langer doen van hoe zij dat doen enzo. Dat was het. 

O Ja. Gij hebt gezegd ‘uitkijken’ gezegd. Heeft je cursus dat versterkt, dat je er nog meer ging 
naar uitkijken 

R1,2 Ja. 

O Hoe kwam dat? 

R1,2 Ja, ik vond dat gewoon leuk en dan denkt ge wel ‘ahja dat wil ik wel doen’ maar dat is ook 
nu in de klas zo. Niet dat ik in een kinderachtige klas zit ofzo maar ik weet dat niet… alle ja… 
als ge zo met kleuters ofzo stage doet dan… kweet dat niet… ja… ik vind dat leuker nu 
omdat ik nu echt weet hoe dat moet enzo en daarmee had ik daar echt naar uitgekeken 
van ‘hoe is dat zo’. 

 *** R2,3 verlaat het focusgesprek *** 

O Je zei ook nog ‘observeren’. Hoe ging dat in zijn werk? 

R1,2 Gewoon zo kijken van als anderen… als ge zo ziet van er is zo één stout… ja ik vind dat 
moeilijk de eerste dagen om dan zo uit te vliegen en dan dacht ik even kijken hoe dat 
anderen dat doen en dan zo. Nu niet echt specifiek overpakken maar dan hebt ge wel zo 
ideeën van ‘ge kunt dat zo doen of zo doen’.  

O Ok. R2,2? 

R2,2 Ja. Dus ik heb ‘onwennig’ opgeschreven omdat ik me de eerste dag echt onwenning voelde 
omdat ik echt niet wist wat ik moest doen enzo. Dat was echt helemaal anders dan ik 
gehad had. Echt helemaal anders. Echt, ik verschoot echt van ‘wat is dees’ en ik stond daar 
echt van ‘uuuhh?’. De eerste dag denk ik vijf woorden tegen die mannen gezegd en voor de 
rest alles laten doen door haar of door nen andere. Dat was echt helemaal ‘pff’. Echt 
helemaal anders.  
Ook ‘vermoeiend’ heb ik opgeschreven omdat ik echt op het einde van de avond, ik ben 
echt gewoon in mijn bed gaan liggen en gewoon geslapen tot de volgende morgend. Ik was 
echt kapot van de hele dag… alle ik vond het tof… maar ik was helemaal kapot van met die 
mannen te werken. 
‘aanpassen’ heb ik opgeschreven. Aanpassen, ja gewoon, dat ge u aan die kinderen moest 
aanpassen. Dat ge… alléja… ge moest er ook een bekke bovenstaan maar ge moest ook 
meedraaien in die hun wereld en dat was ook wel moeilijk vond ik om zo zelf ook een 
bekke kinds te zijn en toch er boven te staan en toch nog te zeggen bijvoorbeeld van ‘dat 
mag niet of dat mag niet’ daar heb ik ook wel een bekke moeite mee gehad om echt kwaad 
te zijn tegen die mannen maar ja dat was op het einde wel beter. 
Dan ook ‘?’ omdat ik helemaal niet wist hoe dat ik iets moest doen en die dagindeling, ik 
wist daar echt… ik kwam daar aan ’s ochtends en wij kregen zo een sjaaltje voor de kleur en 
ik wist niet waar ge dat moest gaan halen en ik wist niet wat we moesten doen met die 
mannen zo ’s morgens en echt… we waren met kweetni hoeveel stagemensen en ja… dus… 
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iedereen was daar bijna nieuw en dan waren er daar een paar die al een paar jaar geweest 
waren dus… 

O Hoe hebt ge dan ontdekt wat je moest doen? 

R2,2 Ja gewoon gevraagd aan iemand en dan kijken wat de anderen deden en dan ook gevraagd 
aan **** enzo 

O Aan een andere animator? 

R2,2 Ja en de hoofdanimator. 

O Ja. Ok. Je zei ‘onwennig’ als eerste woord. Heeft de cursus u dan niet goed voorbereid op 
het speelplein? 

R2,2 Jawel, maar ik had echt gewoon, ik voelde mij gewoon zoals stagedinge. Ik was echt zo 
precies één van die mannen. Ze moesten mij ook beginnen… dat was ook maar de eerste 
paar dagen. Dan was dat ook wel… die waarmee wij stonden die kende ik dan ook niet… 
maar nu is dat toch ook wel een heel… alle dat was ne goeie. Daarna was dat wel maar 
gewoon de eerste dag dat ik daar stond. Ik had wel op cursus geleerd wat ik een bekke 
moest doen maar… het is toch wel helemaal anders dan ik daarvoor had gehad. 

O In welk opzicht was het dan anders? 

R2,2 Ja, gewoon, ‘pfff’, ja, euhm die dagen… ik wist niet goed wat we moesten doen enzo en die 
spellekes… we hadden zo de eerste dag kennismakingsspellekes gedaan ofzo en dat was 
echt zo na een uur al gedaan enzo en dan dachten we ‘oei’ wat moeten we nu gaan doen? 
We hadden dat zo voorzien voor een hele voormiddag en dat was dan totaal foutgelopen 
enzo en alles was bijna totaal foutgelopen dacht ik en ja… dat was gewoon één grote chaos 
ook. 

O En wat heeft uw begeleiding daar dan op gezegd? Hebben ze u daarmee geholpen of…? 

R2,2 Ja, ze hebben gezegd van ‘ja ge moet dit doen, ge moet dat doen’. Ze hadden dan zo’n lijst 
opgehangen met allemaal spellekes dat ge kon doen ’s morgens enzo en dan hebben we 
dat gedaan en dan hebben we zelf ook gevonden wat we moesten doen en dan hebben we 
met de drie animatoren voor de groep. 

O Ok. Keigoe. Dankuwel. R2,5? 

R2,5 Ja ik heb ook eerst ‘spannend’ geschreven omdat dat zo nieuw is allemaal en ge weet niet 
wat ge moet verwachten eigenlijk. Euhm… maar ik had er toch ook ‘keiveel zin’ in. Door die 
cursus vooral. En dan had ik ‘moeilijk’ omdat nu ineens moest ge zo zelf kwaad worden op 
kinderen en dat vond ik wel moeilijk. 
En dan ‘blij’ omdat ik dan op het einde van de dag het dan toch leuk vond.  
En dan heb ik nog ‘kinderen?’ omdat ge zo totaal niet wist wat ge van de kinderen moest 
verwachten en hoe die kinderen gingen doen. 

O Je zei dat je ‘zin’ gekregen hebt door de cursus. Hoe heeft de cursus u zin doen krijgen? 

R2,5 Dat weet ik niet. Maar gewoon dat was zo kei leuk en alléja kweetni dat was allemaal zo tof 
uitgelegd en precies alsof het kei tof was enzo. Neen, dat was het wel hé. Gewoon, dan had 
ge daar gewoon meer zin in omdat ge ook wat meer wist enal. 

O Ja. Ok. R2,6? Heb jij er ook vijf gevonden? 

R2,6 Mijn eerste is ‘**** is streng’ omdat zij was zo hoofdmoni en we kwamen dan en we 
kregen direct onder ons voeten. 
Omdat ge zo in’t begin niet goed weet wat ge moet doen. 
En dan ‘tof’ omdat het ook wel tof was. 
En ik kreeg ook geen ‘uitleg’ in het begin dus ik moest zo direct alsof ik al lang stond. 

O Ok. Je zei ‘**** is streng’. Je kreeg direct onder je voeten als je iets fout deed. Kan je dat 
concreter maken? 

R2,6 Ja, als ge zo te lang binnen bleef terwijl ge eigenlijk bij de kinderen zat kregen we onder ons 
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voeten maar ge wist dat ook niet want ze hadden ons dat niet gezegd 

O Ja. Hoe had ze dat beter kunnen aanpakken? 

R2,6 Misschien zo nen dag voor het speelplein begon zo eens een rondleiding ofzo. 

O Is er zo echt niets in Kampenhout waar jullie op voorhand al wat informatie over je 
speelplein kunnen inwinnen? Een infoavond of een boekje of een … 

R1,2 Er is een moment waar je op voorhand al wat gaat voorbereiden maar je onthoud daar niet 
veel van 

R2,2 Dat is ook gewoon al voorbereiden welke spellekes ge gaat doen en welk thema voor die 
week enzo 

R2,1 Zo niet van ‘dat verwachten we van jullie’ alle ge weet wel wat ze van u verwachten maar 
niet van ‘hier is onze tijdsindeling’ en hier staat alles. Want als ge alles nog moet beginnen 
te zoeken dan is dat ook keiveel tijdsverlies. En dan vind ik niet dat ze de eerste dag kwaad 
moeten worden als we te lang binnen zijn want ze hebben ons dan ook totaal niet gezegd 
hoe het moet zijn enzo. 

O Wat zou het ideaal dan zijn volgens jullie? 

R2,1 Ja zo eens een rondleiding 

R2,2 Ja gewoon een dagindeling van dan moet ge dat doen en om 10u is het koek en om 12u is 
het gaan eten en dan moeten er ook monitoren buiten zijn om soep uit te delen en 
kommen water uit te delen en fruitsap enzo maar… het was middag en dan was het ‘oh, 
wat is er nu dan? Is er soep? Euh?’ wij wisten van niets enzo. 

R1,2 En ook zo dat ge weet waar het materiaal is enzo. Ik stond bijvoorbeeld bij kleuters en ik 
wist echt amper waar die dingen lagen. Dan moest ge dat allemaal nog eens zoeken maar 
dan laat ge ook die kindjes altijd even alleen en dat mag dan ook niet. 

O Ja. Ok. Jullie hebben allemaal een stagebegeleider gehad neem ik aan op jullie stage? Wie 
was dat? Was dat jullie hoofdanimator? 

R1,2 Ja.  

O Ja, dat was jullie hoofdanimator. En hoe gaat dat dan in zijn werk op speelplein 
Kampenhout, die begeleiding? 

R2,1 Één keer zijn we zo alleen geroepen en dan gewoon eens efkes praten en gewoon rustig op 
het gemak en dan twee keer daarna… alle twee avonden zo een spel toch. Alle een 
evaluatie. 

R2,2 Was dat niet één keer? 

R2,1 Ahja één keer 

R2,2 Dan was het echt zo tot kweeni hoe laat… tot 10u ofzo echt zo een evaluatie met iedereen 
individueel zo allemaal zeggen van ‘ja, dat is goed’ en ‘dat is minder goed’ en ‘daar moet 
nog aan gewerkt worden enzo’. Alle dat was wel tof ingekleed want dat was een heel spel 
enzo. En dan zo elke avond ‘dat kunt ge doen morgen’… alle zo’n bekke. 

O Die grote evaluatie. Ging dat dan over uzelf of over de groep en het speelplein? 

R2,1 Over alles hé 

R2,2 Ja das individueel maar dan… 

R2,1 Ja das met een dobbelsteen enzo… 

R2,5 Maar dat is niet zo van ‘hoe voelt gij u op dat vlak’ dat wel niet 

O En gebeurt dat wel eens op een bepaald moment in uw stage of echt niet? 

R1,2 Met die groep of ? 

O Neen, gij alleen. Krijgt gij alleen feedback ergens in uw stage? 
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R2,1 Ja awel als we zo één keer bij **** geroepen werden 

R2,2 Alle ge kunt daar ook wel naartoe gaan naar ****. Alle ik had dat zo soms wel van ‘wat 
kunnen we nog met de instuifnamiddag’ en dan zei ze ‘ahja dat kunde nog doen of dat 
kunde nog doen’ 

O En die ‘één keer’ dat is per week één keer of in heel uw stage één keer 

R2,1 In heel uw stage 

O In het begin dan of op het einde of? 

R2,5 Ik denk in het begin. 

R2,1 Maar toch ook op het einde hé 

R2,5 Ahja in het begin uw fouten en op het einde of er verbetering is 

O Ja. En op dat moment vult ze waarschijnlijk ook jullie stageboekje in? 

R2,2 Ja. 

O Ok. Heb je het gevoel dat ****, of eender wie dat uw stagebegeleider was, gemotiveerd 
was om dat te doen? 

R2,2 Ja. 

O Hoe heb je dat gemerkt? 

R2,5 Dat die zelf ook nog verkleed rondliep op het speelplein. En dat die zo naar de kleuters 
kwam 

O En ook gemotiveerd om u te begeleiden? Niet alleen gemotiveerd om animator te zijn 
maar ook voor u. 

R2,1 Ja want wij hadden het moeilijk om onze inkleding zo heel lang… alle 

O Vol te houden 

R2,1 Ja, vol te houden. En dan heeft ze zo nen avond gedaan dat we allemaal als bomma 
geweest en dan zei ze zo op het einde van ‘ja ziet ge wel dat ge uw inkleding lang kunt 
volhouden’. Dus in het algemeen zegt ze dan ‘dat is niet zo goed’ en dan gaat ze daar zo 
iets subtiel aan doen en dan zegt ze zo van ‘ja daar moet ge een bekke aan werken’. En dan 
zegt ze het ook wel als ge het goed doet en dat is wel leuk. Ze gaat niet zo alleen de slechte 
dingen zeggen. 

O Ja 

R2,5 Ja en ge kreeg ook zo. Briefjes die ge zo naar iedereen kon sturen en dan kreeg ge soms 
ook een briefje dat ge het goed deed ofzo en dat vond ik ook wel tof omdat dat u dan toch 
wel motiveerde. Alle… 

O Ja, dat is wel leuk. En… 

R2,2 Ja en ’s avonds van die spellekes zo met heel de groep en dat ge dan zo… dat ge zo… dat 
was wel vet. Dat ge zo de groep van de animatoren ook een bekke beter leer t kennen dat 
vond ik echt wel cool. 

R2,1 Ja en dan kwam ze echt zo zeggen van ‘ja ge zijt keigoe bezig’. Dat was zo voor mezelf wel 
van ‘ah ik doe het dan toch goed’ 

R2,2 Ja zo echt van ‘echt goed bezig’ 

R1,2 Of zo tijdens de middag echt zo mee aan tafel komen zitten. Dat was leuk. Dat ze zich niet 
beter voelde. 

R2,6 Die was toch eigenlijk nooit negatief? 

R1,2 Jawel die zei wel wat ge slecht deed. 

R2,5 Ja maar niet slecht vind ik. 
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O En wat deed dat met u, R2,6? Altijd zo op een positieve manier? 

R2,6 Ja gewoon, dat was leuk. Als ge zo het gevoel hebt dat ge het niet goed doet dan komt ge 
ook niet graag. En… 

O Absoluut. Ging het vooral over jullie vaardigheden of over jullie gevoel in die gesprekken 
met ****? 

R2,1 Alletwee. 

O Niets dat er zo uitsprong, dat meer voorkwam dan het andere? 

R1,2 Neen want ze deed gewoon zo van ‘wat denkt ge dat ge goed doet, en wat vindt ge zelf en 
vindt ge het leuk enzo’. 

O En vindt ge dat goed? Waarom? 

R1,2 Ja want anders denkt ge van ‘ik doe het niet goed’ of ‘ik doe dat slecht’. 

O Ok. Had je het gevoel dat uw stagebegeleiding dat dat formeel gebeurde, waarmee dat ik 
bedoel dat het zo plechtig was en die stap en die stap was maar dat het zo meer informeel 
was, elkaar tegenkomen in de gang en een schouderklopje en… 

R2,2 Jaja zeker. Als we elkaar tegenkomen was dat zo ‘ah wat zijt ge aan het doen? Ah dat is 
echt goed’ 

R2,1 ‘ah dat is keitof’. 

R1,2 Dat is zo ook toch moni’s tegen elkaar zo? Ook zo als… ik ja R2,1 ofzo tegenkom dan was 
dat ook zo vertellen enzo en zeggen van ‘ah dat is keileuk’ en helpen enzo. 

O En vond ge dat goed, dat het zo informeel was? 

R2,1 Ja 

O Waarom? 

R2,1 Ja ge kent elkaar dan keilang al dan zou ge even serieus tegen elkaar doen. En bij de 
kinderen moet ge zo kei actief zijn enzo en dan als ge mekaar tegenkomt dan… dus als ge 
elkaar tegenkomt dan is dat ook zo’n bekke… 

O Ok. In uw stageboekje moest je ook zo altijd zelf schrijven wat je van jezelf vond. 

R1,2 Dat vond ik niet leuk. 

O Dat vond je niet leuk waarom? 

R1,2 Dat was altijd in uw bed. 

R2,5 Ge moet dan ook vanalles zeggen over u eigen maar ge weet dan totaal niet of ge dat wel 
goed doet of niet goed doet. En als ge dan zegt dat da dan wel goed is en dat is totaal niet 
waar dan is dat zo nen afgang. 

R1,2 Ge moet zo u eigen bestoefen. 

R2,1 Ge kunt zo wel de slechte dingen van u eigen zeggen maar… 

R1,2 Ik kan zo toch niet van mijn eigen zeggen ‘ik ben echt een toffe’. 

R2,1 ‘echt de tofste van heel den hoop’. 

R1,2 Alle ik weet dat wel hé maar…. 

O Waarom zou dat er dan toch instaan, in dat boekje? Waarom vragen we daarnaar? 

R2,1 Oh ge zijt dan zo kei moe en dan zo van ‘oh ik moet dat boekske nog invullen’. 

O Maar waarom? Waarom zou dat daarin staan? 

R2,5 Ja dat ge daarover nadankt. 

R1,2 Dat ge u eigen… hoe dat ge u eigen ziet als moni. Dat ge da zegt. 

O En waarom zou dat dan weer belangrijk zijn? 
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R1,2 Omdat… ja… neen… omdat anders wordt je altijd bekeken uit iemand anders zijn ogen 
maar ik denk dat ge zo ook veel… als ik nu zeg van ‘ja ik vind het echt goe dat ik zo omga 
met kinderen’ maar als iemand anders dan zegt ‘neen dat is niet goed’. Maar als ik dan zo 
mijn eigen verantwoord en zeg van ‘ik vind dat daarom goed’ dat jullie dan misschien ook 
denken van ‘eigenlijk is het wel goed’. Allé kweeni… 

O Ok. Stel nu dat je op je stage of misschien was dat ook zo, is met een serieus probleem 
geconfronteerd zou zijn. Of dat je echt een vraag had waar je zelf geen antwoord op wist. 
Naar wie zou je dan gaan om die op te lossen? 

R2,5 Naar ****. 

O Naar ****? Dat is de hoofdanimator? Waarom? 

R2,1 Of naar animatoren die al langer staan. 

R2,2 Ja, zo naar al oudere animatoren. 

O Naar wie zou je het snelst gaan? Naar een oudere animator of naar ****? 

R2,2 Ik ging meer naar ****, dat is een oudere animator. 

R2,6 Niet naar **** 

O **** dat is een hoofdanimator? 

R2,6 Neeneen 

O R2,5, jij zei naar ‘****’, waarom? 

R2,5 Ja omdat die toch nog veel beter is dan die andere… ja…. 

O En jij zou echt gaan voor iemand die het, het beste weet? 

R2,5 Ja ik ging ook zo naar zo mijn medeleiding. Die dan ook ouder waren. Zo mijn mede 
animatoren. 

O En julllie gingen meteen naar de oudere animatoren. Waarom? 

R2,2 Dat was makkelijke rhé 

R2,1 Ja dat was mijn medemonitor hé 

R1,2 Ja ik vind dat niet leuk. Ik heb dan zo echt het gevoel van ‘ja ik kan het niet’. 

R2,2 Dat was ook sneller gevraagd aan die medemoni. Zo van die vragen van ‘wat kunnen we 
dan doen en dan doen’.  

R2,1 En als hij het niet wist dan kwam de hoofdleiding altijd wel eens meespelen en die vroegen 
altijd wel op voorhand… die vroeg wel altijd ‘wat ga je doen’ en die gaf u ook altijd wel 
meer ideeën.  

O Je zei ‘dat geeft me het gevoel dat ik het niet kan’. Is dat zo? 

R1,2 Ja. Ik vind… alle… dat is zo ‘ohnee, ik weet echt niet wat ik moet doen’, nu moet ik naar 
****. Ik weet dat niet. Ik vond dat echt eng. 

O Waarom is dat ‘eng’? 

R1,2 Eng, ja eng, dat is gewoon onstimulerend vind ik. 

O Ontstimulerend. Heeft dat er ook iets mee te maken dat zij u moest evalueren? 

R1,2 Ja. 

O Op welke manier? 

R2,6 Ja ge moet dan zeggen wat ge niet kunt 

O En dan denk je dat je slecht beoordeeld gaat worden? 

R2,6 Ja, slechtER. 
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O En hadden jullie dat ook? 

R2,5 Moest dat constant zo zijn wel. Maar als je gewoon gaat vragen… 

R1,2 Dat vond ik ook niet erg hé, zo nekeer naar ****. Maar als er zo’n kind niet wil luisteren 
dan moet ge dat naar ‘****’ doen en naar **** luisteren die dan wel en dat is zo… ja… dat 
is dan ambetant om daar naartoe te gaan. 

O En hoe zat dat op cursus? Als je daar een probleem had? Naar wie kon of ging je dan? 

R2,1 Minder. 

R1,2 Op VDS 

R2,1 Ja. Daar ging je sneller naar je vriendinnen. Je had niet zo ne goeien band met die…. 
Gewoon je ging zo gewoon naar je vriendinnen want ok je had wel een evaluatiegroepje 
maar je ging daar zo niet je grootste problemen 

R1,2 Jawel, sommige wel. Ik had zo iemand 

O Dat is daar de bedoeling van. 

R2,1 Ja, dat weet ik maar ik vertrouw toch… alle vertrouwen… ge vertrouwt toch geen mensen 
die ge nog geen week kent. 

R1,2 Voor persoonlijke problemen? 

O Ja, voor persoonlijke problemen of vragen over de cursus of… 

R2,5 Ja over de cursus wel hé. 

R1,2 Maar ik zat echt zo met iemand in de groep die zo haar problemen vertelde. Maar in de 
evaluatie was dat dan wel zo een bekke anders dan in… op de cursus zelf maar ik zou dat 
zelf nooit doen denk ik. Toch niet zo van ‘ahja ik zit in een instelling’ ofzo. Ik zou dat echt 
nooit zeggen. 

R2,1 Ja want dan lijkt dat ook zo precies een bekke of ge zelfmedelijden wilt oproepen. 

R2,2 Zat die in een instelling? 

R1,2 Ja, maar ik mocht dat niet zeggen. Alle tegen ons had die zo gezegd ‘ja ik heb problemen’ 
maar dat mochten we allemaal niet… alle nu mag ik dat doorvertellen. Ja die zei gewoon 
veel dingen die mij niet mochten doorzeggen. 

O Zou het makkelijker geweest zijn om naar de instructoren te stappen met een vraag dan 
bijvoorbeeld naar **** als hoofdanimator 

R1,2 Neen 

R2,1 Neen 

O Neen. En waarom niet? 

R2,5 Omdat ge **** dan toch nog beter kent. 

R2,1 Ja 

R2,5 Maar zo ook. Ik was zo ziek geworden om de eerste cursus en die animatoren waren dan 
toch zo keivriendelijk. 

R2,1 Op uw basis bedoelt ge? 

R2,5 Ja. 

O Heb je na uw cursus alles kunnen doen wat je in uw hoofd had? Ik kan me voorstellen, je 
bent op cursus geweest, je hebt daar heel veel gekke ideeën opgedaan die ge nadien 
waarschijnlijk ook wel zelf wou gaan proberen met de kinderen want ja, je hebt daar zin in 
gekregen. Heb je die dan ook effectief kunnen doen of ben je op beperkingen gestoten 
binnen uw speelpleinwerking? Materiaal dat er niet was, een sfeer die er niet was, 
uitgelachen worden als je iets probeerde, zo van die dingen? 
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R2,2 Ja de sfeer was niet echt optimaal vond ik. 

R1,2 Op het einde wel. 

R2,2 Ja, op het einde wel. 

O Wacht hoor. Op de cursus of op het speelplein? 

R2,2 Op het speelplein. En dan was er één iemand, die had vorige periode ook al speelplein 
gegeven dacht ik en dat was dan zo ne keigoeie sfeer met allemaal tweedejaars. 

R2,1 Er waren ook allemaal van 

R2,2 Ja inderdaad. En dan wij zo allemaal stagemensen en dan die zo als ‘goeie’ al. En dan liep 
die zo met een gezicht tot op de grond enzo. Maar nadien is die met **** gaan praten en 
dan was het beter 

R2,1 En dan lag dat precies aan ons omdat wij dan stagiairs zijn enzo. Alléja op de Chiro kon die 
ons ook al niet hebben. 

R1,2 Hij is dan wel beter geworden vond ik. Je leerde dan zo ook de andere moni’s kennen en 
dat vond ik wel leuk. 

O Op welk gebied moesten jullie luisteren? 

R2,1 Ja, zij zeiden dat. 

R2,5 Gewoon, als er zich iemand moest verkleden dan was het zo van ‘ja gijle zijt stagiairs en 
gijle moet ulle nog bewijzen dus jullie doen dan enzo’. En dat was niet goed want zij 
moesten nooit iets doen. 

O En wat deed dat met u? hoe voelde je jou daarbij? 

R2,5 Ja slecht. Ik voelde mij dan zo onnozel precies en wij konden niets. Alle ik vond dat. 

O Ja.  

R2,5 En dan gingen ze ook zo soms gewoon weg terwijl we zo iets aan het spelen waren. 

R2,2 ’s middags als het zo opvang is dan zitten die zo soms ook met **** te praten. Wij hebben 
ook… alle wij moeten dan met de kinderen gaan doen en dan is haar pauze gedaan en dan 
staat ze nog te babbelen. Dat kan dan… 

O Waren er nog andere dingen die je wou proberen maar die niet gelukt zijn? Omdat er iets 
ontbrak of iets niet was of …? 

R1,2 Ja, zo bij de kleuters kunt ge nog altijd niet veel doen vind ik. Daar blijft ge zo elke week 
hetzelfde doen precies. Wat wel aangepast was maar nooit echt anders. 

R2,1 Ja en zo de laatste week vond ik… wij hebben de twee laatste weken gegeven en die 
kinderen zo altijd ook van ‘dat hebben we al gedaan, dat hebben we al gedaan’. Daar 
kunnen wij ook niets aan doen hé. 

R2,5 Ja en ook verkleedkleren… dat was altijd hetzelfde dat ge aanhad.  

R1,2 Ja als ge dan Mickey Mouse waart dan had ge dezelfde kleren aan als daarvoor bomma. 

R2,2 Ja en daar was ook geen ‘gras’ op het speelplein. Dat was ook wel heer hard kak. Je kon wel 
naar het park gaan maarja als ge dan met drie groepen daar moet naartoe gaan heb je ook 
plaatsgebrek en dan die schors, daar kan je niet van die spellekes doen want dan ligt ineens 
hun knie open en dan is het dat en dat. 

O En was dat anders dan je verwacht had na je cursus? 

R2,1 Ik dacht wel dat die meer gingen meedoen met uw spelen. Want als je je dan verkleed dan 
trekken die u pruik af ofzo en dan zeggen die ‘ah dat zijt gij’ 

R2,2  Of ook ‘ma gij zijt dienen ni, gij zijt R2,2’. En dan ik zo van ‘ej ket’. 

R2,1 Dat is gewoon echt stom. 

R2,5 Maar dat is zo de leeftijd. Met de kleuters was dat veel minder. 
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R2,1 Ze zijn wel echt hyperactief. Alle ik ben ook actief hé maar… dat is echt nog altijd… 

O Heb je het gevoel dat VDS u daar meer had op kunnen voorbereiden? 

R2,1 Op die echt zo hele activiteit en zo ja… 

O Maar ook zo het feit van ‘sommige speelpleinen hebben geen gras’, ‘er zijn ook stomme 
kinderen’. 

R2,1 Maar ik denk zo wel dat het makkelijker geweest zou zijn als we zo ne groep… alle dat we 
zouden meer weten hoe dat we zo… alle die kinderen kunnen stil krijgen enzo. Dat zou wel 
handig geweest zijn want als ge gewoon ‘shh’ zegt, die doen dat niet hé. Ik had al gevonden 
dat als ik zei ‘wie het langste stil is krijgt ne lolly’. Dat is wel gemakkelijk maar als ge dat 
altijd zegt, op een uur gaan die dat ook niet meer doen hé. Dat is wel nog altijd iets dat ik 
moet vinden. 

R1,2 Ik vind ook dat er nog meer aandacht mag naar écht rotkinderen. Echt zo ambetante 
kinderen die ook uw pruik aftrekken ofzo. Gewoon daar wordt ge wel even mee begeleidt 
maar dat is niet lang. 

R2,1 En echt zo kinderen die zo andere kinderen slaan en dan zegt ge ‘dat doet ge niet’ en ze 
blijven dat toch doen. 

O En had je het gevoel dat je daar na cursus wel mee om kon? 

R2,1 Neen. 

O Ook toen al wist je van ‘oei’ 

R1,2 Ja misschien toch al een bekke beter maar niet dat ge zegt van ‘hup zo moet het’. 

R2,1 Ik heb nog altijd zo geen manier. Dat zal ook geen trauma zijn maar … daar wordt er zo 
precies te weinig aandacht aan gegeven. 

O En dan te weinig aandacht als in: ze vernoemen het niet of te weinig aandacht als in ze 
gaan er niet diep genoeg op in 

R2,1 Diep genoeg op in. 

O Diep genoeg op in. Ja. Het is dus niet zo dat VDS enkel zegt ‘er zijn alleen maar leuke 
kinderen’? je weet ook wel na je cursus dat er gaan ‘minder leuke’ kinderen tussenzitten. 

R2,1 Ja en ook zo soms kinderen die daar een hele vakantie zitten die daar echt tegen hun zin 
naartoe komen. 

O Ja.  

R2,1 Je kan daar dan ook niet veel aan doen vind ik. 

O Ok. Een ander vraagje. Ze hebben in Overijse voor mij een mannetje getekend. Kijk eens 
hier. Het idee is dus dat dit een mannetje is en mijn vraag is nu: ‘stel dat dit de ideale 
stagebegeleider is. Wat moet die dan allemaal gebruiken en doen? Bijvoorbeeld je zou 
kunnen zeggen ah zijn ‘ogen’ die moet hij gebruiken om… 

R2,5 Te zien. 

O Te zien. En wat zou de ideale stagebegeleider moeten zien? 

R2,5 dat iedereen zich in de groep voelt en dat er niet zo nog kinderen alleen zitten wenen ofzo 
alle dat die zo iedereen meepakken. 

R1,2 Gaat het nu over de stage? 

O Ja over de stagebegeleider, niet over de animator. Het is nog een niveauke hoger. 

R1,2 Ah het is dus **** 

O Ja het is ****. Wat moet **** met haar ogen doen? 

R2,1 Kijken ook of wij ons goed voelen in de animatorgroep dan en dan ook… 

R1,2 Of wij dat goed doen 
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R2,1 Ja dat wij dat goed doen en dat zeggen van ‘ja mannen ge doet dat goed’. 

R2,2 Daar heeft ze ook haar mond voor nodig hé 

R2,5 Ja 

O Haar mond. En wat moet ze daarmee doen? 

R2,2 Ja. Opmerkingen geven en complimenten mee te geven en commentaar en… 

R1,2 Ja complimenten. 

R2,2 Ja en zo ja… u een beetje begeleiden hé. 

O Ja. Welke delen van haar lichaam kan ze nog gebruiken voor haar functie? 

R1,2 Haar handen. Om zo… ja… om bijvoorbeeld… euhm… om… kweet het niet echt… alle om zo, 
ja zelf ook nog het leuk te maken voor ons. 

O Op welke manier kan ze dat leuk maken? 

R1,2 Haar duim omhoog steken. Neen ik had eerder gedacht aan een briefke schrijven van ‘echt 
tof’ ofzo… ofzo zelf een spel voorbereiden voor ons ’s avonds. 

O En waarom zou ze dat moeten doen als ideale stagebegeleider? 

R1,2 Om de sfeer nog leuker te maken. 

R2,1 Ja 

R2,2 En om ons te helpen 

R1,2 Ja om ons te helpen 

O Ok. Wat nog? 

R2,2 Haar oren. Om te luisteren naar onze problemen, vragen, enz. 

O Absoluut. Nog dingen? Zeg maar… 

R2,1 Als de stagiairs te laat waren dan werd die altijd boos en als die andere te laat waren dan 
was dat niets. 

R2,5 Ja dat mag 

R2,2 En als je dan goeiemorgen zei dan was het zo ‘goeiemorgen’ (met lang gezicht). Als zo met 
hun koffiekoeken. 

R1,2 Ja en ik mocht gene goeie pakken omdat die bezet was voor ****. Ik vond dat echt niet… ik 
was op tijd en ik wou ne goeie koffiekoek pakken en **** komt een half uur te laat en ik 
moest de mijne overhouden omdat **** die besteld had. 

O Zijn er nog andere dingen dan deze waarvan je zegt…? Ellebogen, haar, kin, knieën, …? 

R2,1 Neen. 

R1,2 Haar haar misschien. Alle… nee maar dat is nu… een pruik is ook haar hé. Awelja, dat ze 
zo… als ge zo een pruik opzet en dan een typeke bent dan brengt dat toch de sfeer in de 
groep zo en daarmee…  

O Absoluut. Wat moet de ideale stagebegeleider allemaal kennen? We hebben nu al gezegd 
wat die moet doen maar wat moet die kennen volgens jullie?  

R2,1 Kennen? 

O Weten. 

R2,1 Dat hij moet iemand kunnen zeggen hoe je een kindje moet verzorgen. Als er iemand iets 
voorheeft… EHBO ofzo want dat hebben wij niet zoveel gekregen en dan… 

R1,2 Spellekes spelen als het echt niet lukt. 

O Om extra inspiratie te kunnen geven bedoel je? 
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R1,2 Ja. 

O Is dat alles? EHBO en spelletjes en dan ben je de ideale stagebegeleider? 

R2,2 Creativiteit. Mensenkennis. Ja, alle, je moet uw animatoren kennen. Dat ge niet zegt.. alle 
die nu komt zeggen van ‘ah **** ge zijt goed bezig’ tegen mij dan… alléja… ge moet uw 
animatoren kennen hé. 

R1,2 En ook zo… ge moet toch wat weten hoe ge beoordeeld moet worden. Als die nu niet weet 
hoe je iemand moet beoordelen is dat ook niet goed hé. 

O Uhu. Wat bedoel je met beoordelen? 

R1,2 Zou stageboekske invullen. Allé zo op een juiste manier… alle dat zij dat ook weet van ik 
moet dat meegeven met u en dat ze dan nog wat aanpassen ofzo. 

O Ja. Ok. Nog iets dat jullie willen toevoegen aan de ideale stagebegeleider? 

R2,1 Neen. 

O Ok. Dan… ga ik eens naar de klok kijken… ja we zitten goed. Ge moogt drie kaartjes uit de 
Mie & Mo boek trekken. Dat zijn speciale kaarten want op die kaarten staat onderaan 
telkens in een zwarte balk normaalgezien één karaktereigenschap of een omschrijving van 
een karakter. 
Mijn vraag is eigenlijk: als je daarvan nu één woord moet kiezen wat de ideale 
stagebegeleider… alle wat daar eigenlijk belangrijk bij is, bij je stagebegeleider. 

R2,6 Wat is impulsief? 

O Zonder nadenken… gewoon doen… dat is impulsief. 
Dus R2,2, je hebt 3 kaarten gekregen, als je kijkt dan zie je dat er onderaan een zwarte balk 
staat met daarin telkens een woord in. En de vraag is eigenlijk welke eigenschap jij het 
belangrijkst vindt bij je stagebegeleider en waarom. 
R2,5, heb jij al een keuze kunnen maken? Welke eigenschap van je drie kaarten vindt jij het 
belangrijkste? 

R2,5 ‘stresskonijn’. 

Maarte Een stresskonijn. En waarom? 

R2,5 Maar je kent mijn andere woorden niet. Het andere is ‘onzeker’ en het andere is 
‘verstrooide professor’ dus heb ik ‘stresskonijn’ gekozen.  

O Wat vindt je dan het minst belangrijk? Of welke eigenschap zou je stagebegeleider 
absoluut niet mogen hebben? 

R2,5 ‘onzeker’. 

O Waarom? 

R2,5 Hij moet u durven zeggen wat hij denk en zeker zijn van zichzelf. 

R2,1 Gaat het over uw begeleider of? 

O Ja, over uw stagebegeleider… dus ****. Ja, R1,2? 

R1,2 Ik heb dus belangrijk ‘een bezig bij’. Ik vind dat dat belangrijk is dat je niet als 
stagebegeleidster dat je niets doet en er gewoon maar wat bijzit. Dat vind ik belangrijk. En 
ik vind het niet goed dat je alles zou weglachen want ja… dan leert ge niets. 

O Ok. R2,2? 

R2,2 Ik heb als belangrijkste ‘een speelvogel’. **** was vond ik wel een speelvogel die 
verkleedde haar ook… gewoon ineens kwam die zo buiten als.. alle… een ander figuurke 
dus dat vond ik echt wel goe enzo dus… dat is positief. 
Dan slechtste… ja ‘nen bolleboos’. Ik denk niet dat ge zo echt kweetni hoe slim moet zijn 
ofzo om u zo met alles te bemoeien. 

O Ok. R2,1 of R2,6? 
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R2,1 Kies maar 

O R2,6. 

R2,6 ‘creatief’ zijn is goe als ge zo creatief zijt op het speelplein. En het slechtste vind ik ‘pietje 
precies’. 

O Waarom zou dat slecht zijn voor een stagebegeleider? 

R2,6 Omdat ge toch zo met alles in orde zou zijn.  

R1,2 Ik denk het niet eigenlijk dat je dat moet zijn 

O Waarom niet? 

R1,2 Alle ik bedoel… op een speelplein dat blijft met kinderen. Ok dat ge zo met uw 
verzekeringen enzo in orde bent maar ik denk niet dat ge met alles in orde moet zijn. Alle… 
ik bedoel… ik weet dat niet… ik vind dat helemaal niet waar. 

R2,1 Maar verzekeringen moeten die van de gemeente dat niet doen? 

O Dat hangt ervan af. Je het speelpleinen waar de gemeente dat regelt, je hebt speelpleinen 
die dat alleen moeten doen. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. 

R2,1 De gemeente. 

O En dan R2,1 nog. 

R2,1 Ik heb ‘levendig’, ‘lief’ en ‘bemoeial’. Levendig als ik één moet kiezen dus levendig. Ok ge 
moogt ook lief zijn enzo en dat moet eigenlijk ook maar als ge zo de hele tijd zo heel lief 
gaat zijn dat ook niet dus levendig zeker want als ge op een speelplein de hele tijd op uwe 
stoel zit het te bekijken. 

O En uw minste? 

R2,1 Bemoeial. Als ge echt heel de tijd zegt van ‘ge moet dat zo doen’ of ‘neen doet dat niet zo’ 
dan zou ik daar zot van worden en is het ook van… 

O Ik zal het volgende uitleggen. Je mag uit deze boek kaarten één kaart halen waarvan je zou 
zeggen van ‘als ik mijn stagebegeleider, dus ****, punten zou moeten geven op tien dan 
geef ik dat punt’. 

R2,2 En tien… alle ‘koning’ is het hoogste ofwa? 

O Neen, het zijn alleen de cijfers dus tien is het hoogste. 
Ik zou zeggen toon uw kaarten maar eens. Wat hebben jullie gegeven allemaal? 
9-9-10-10- 
Amaai, zeer hoge punten. Waarom zo’n hoge punten? 

R1,2 Elke avond heeft ze een spel voorbereid voor de animatoren 

O En waarom is dat dan een tien waard als stagebegeleider? 

R1,2 Omdat ge zo… meedoet en… ja ik kan dat niet uitleggen… 

R2,1 Ge doet mee en ge neemt toch verantwoordelijkheid en ge zijt toch bezig met de kindjes 
en ge doet mee met de monitoren en met alles gewoon 

O En als jullie zo’n hoge punten geven wil dat dan ook zeggen dat jullie het gevoel hebben dat 
jullie goed begeleidt zijn? Dat jullie iets gehad hebben aan jullie stage? 

R2,2 Ja 

R2,6 Ja 

O Ok. Kei goe kei goe kei goe. Euhm… je hebt nu **** als stagebegeleidster gehad… waar 
heeft ze u concreet mee geholpen of waar heb je echt iets gehad aan ****? Waar zegt ge 
van ‘daar heeft ze me geholpen si’, ‘daar heb ik iets van haar geleerd’. 

R2,6 Als kinderen niet meer meededen 

O Als kinderen niet meer meededen? 
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R2,6 Dan mochten we die bij **** brengen en dan sprak zij daarmee en dan ging dat beter 

R1,2 En bij de evaluatie 

O Op welke manier bij de evaluaties? 

R1,2 Zo… ma was de vraag juist weer? 

O Wat je van **** geleerd hebt. Waarom dat het goed was dat je **** had 

R1,2 Awelja die was ook zo echt begaan. Ze snapte wel dat ge nog niet alles wist enzo en dan bij 
de evaluaties zei ze zo van euhm… ja misschien moet ge dit toch een beetje anders 
aanpassen en dat moet ge echt zo houden enzo.  

O En hoe was dat bijvoorbeeld bij **** 

R1,2 Die was veel minder speels 

R2,6 En ik had daar schrik van. 

R2,1 Wat ook goed was aan **** is dat ze niet alleen uw werkpunten zei maar ze zei ook wat ge 
beter kon doen. Ze zei uw werkpunten wel maar dan zei ze ‘ik zou het zo en zo en zo doen’ 
en dat werkte dan wel. En dat was goed. 

O Ok. Heel goed. Dan: ‘VDS vermoed dat er zoiets bestaat als het ‘Koude Douche Effect’, dat 
is wat jullie leren op cursus dat gaat snel verloren wanneer je een speelplein kiest en daar 
je stage doet. Je maakt terug fouten waarvan men op cursus heeft geprobeert om ze u af te 
leren en de visie die VDS meegeeft is ‘speelplein is vakantie’ en ‘vakantie moet het ook 
écht zijn voor kinderen. Ze moeten kunnen kiezen, ze moeten zich op en top amuseren, 
niets moet en alles mag.’ En bij veel animatoren is dat na twee weken speelplein totaal niet 
meer terug te vinden die visie. En nu vraagt VDS zich af ‘hoe komt dat?’ en ‘is dat ook echt 
wel zo?’ of ‘denken wij dat gewoon?’. En dan wou ik ook eens aan jullie vragen: denken 
jullie dat die visie die je op cursus meekrijgt en waarvan iedereen op cursus zoiets heeft 
van ‘ja, we doen dat!’. Gaat dat verloren? En hoe zou dat komen? 

R2,1 Gewoon omdat ge… ge moet daar toch ook zo streng in zijn. Alle dat wordt dan totaal niet 
dinge gedaan en ze gaan daar precies ook altijd zo meer van uit van ‘al die kinderen doen 
mee en al die kinderen vinden dat leuk’. 

O Daar gaat VDS vanuit? 

R2,1 Ja en dat is eigenlijk niet want. Ze zeggen dan ‘niets moet, alles mag’ maar als je zegt van 
‘ja, ge moet niet meedoen’ dan zit de helft aan de kant. We moeten dan… alle als er 
iemand echt heel de tijd niet wil meedoen dan wordt die gestraft. Alle het is ook zo… ge 
wilt dat niet doen maar als die niet meespelen dan is dat ook zo van ‘ok dan’. 

O Mag ik dan stellen dat VDS toch te optimistisch is in hun cursus? Omdat je zegt van…? 

R2,5 Neen, want dat is goed. Eigenlijk is het totaal niet leuk speelplein. Dan gaan er keiveel dat 
niet doen. En dat is wel leuk maar niet altijd zo. Soms is het zo echt… alle dan valt dat zo 
tegen. Dat ge denkt van ‘allé op VDS was dat allemaal keigoe’. Het is dan ook allemaal 
nieuw enzo. 

O En moet VDS dan dichter bij de praktijk cursus geven? 

R2,1 Ja 

R1,2 Ja 

O Meer realistisch cursus geven en niet doen alsof dat ‘hej alle kinderen zijn leuk en die gaan 
allemaal meedoen…’ 

R2,1 Dat hangt er vanaf want… 

R1,2 Het is niet altijd… 

O Rozengeur en mannenschijn? 
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R2,1 Ja. 
Het moet zo precies altijd keileuk zijn enzo maar sommige kinderen willen ook echt 
gewoon niet naar het speelplein komen. Want bij ons vroeger, ik weet dat nog, bij ons was 
dat als we echt heel stout waren dan was het speelplein een straf hé. Bij heel veel kinderen 
denk ik dat dat nog altijd zo zien. Ik weet dat niet zeker maar… en ik denk  

R2,5 Veel ouders hebben geen andere opvang voor hun kinderen en brengen die dan naar het 
speelplein 

R2,1 En ik vind dat da een fout is want als ze dan speelplein als chiro zouden laten overkomen 
dan denk ik dat dat al veel minder zou zijn. 

R2,2 Speelplein is toch zoals chiro 

R2,1 Ja maar de kinderen zien dat niet 

R1,2 Ik wist ook niet dat da hetzelfde zou zijn. Ik was daar nooit hene geweest maar ik had me 
het ook zo niet voorgesteld. Ik vind dat dat echt vrij veel op chiro lijkt maar het blijft 
anders. 

O Dus wat jullie zeggen is: ‘veel animatoren laten die visie een beetje vragen omdat ze 
geconfronteerd worden met de speelpleinrealiteit die niet is zoals ze op cursus lijkt te zijn’. 
Het is gemakkelijk om het op cursus te zeggen maar doe het maar nekeer in’t echt. Is het 
dat? 

R2,1 Ja 

R1,2 Ja 

O Ok. Merk je aan jezelf dat je dat niet kunt halen die ‘visie’ van: ‘we geven ze keuze en het 
moet echt vakantie zijn en ze moeten zich allemaal amuseren en…’. 

R2,1 Ik denk dat niet. Want je bent nu met zoveel in de groep en er gaat toch altijd ene zijn die 
het niet leuk vindt. Dan hebt ge meer een jongensspelleke dan vinden de meisjes het niet 
leuk, gaat ge meer voor de meisjes dan vinden de meisjes het niet leuk. Het is dus altijd wel 
iets… 

R2,2 En als ze het dan toch allemaal leuk vinden dan is er altijd wel ene… 

R2,1 Ja dan is het van ‘ah we hebben niet gewonnen en dat is niet leuk’ 

O Wat VDS ook heel hard meegeeft op hun cursussen is dat je altijd moet meespelen, altijd 
moet enthousiast zijn en zo weinig mogelijk straffen en daar merken ze ook na twee weken 
van ‘oei, iedereen begint weer te straffen, ze zitten gewoon aan de kant mee te kijken in 
plaats van mee te spelen’. 

R2,1 Maar soms op het einde, we wisten dan niet wat we deden en dan moesten die kindjes een 
verhaal vertellen en dan moesten wij dat nadoen en dat vonden die dan keileuk en van die 
dingen en dan denk ik ‘en dat vindt ge dan leuk?’. 

R1,2 Alle… ik weet dat niet… ik vind niet dat dat bij ons verloren is gegaan. Ge hebt toch bij 
kleuters dat ge toch altijd wat hoger moet staan. Ge moet toch ook die lat hoog houden? 
Ge kunt toch moeilijk erbij gaan zitten enzo… koffiekletske doen… 

O Dat is dan vooral tijdens de vrije momenten hé. Tijdens de middag en tijdens de opvang. 

R2,1 Ja maar dat hebben wij echt goed gedaan 

R1,2 Ja, ik was echt altijd mee aan het spelen in de zandbak 

R2,2 Ja in de zandbak 

O En zijn er dan animatoren die dat niet doen? 

R2,2 **** 

R1,2 Ja **** 

O En waarom zou dat zijn? Waarom doet zij zo? 
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R2,2 Omdat die haar te goed voelt ofzo 

R2,1 Ik voel als iedereen op tijd op het plein moet staan dan moeten niet alleen de stagiairs op 
tijd zijn maar ook die andere animatoren ook al zijn die al euh… 

O En was dat dan moeilijk voor jullie als je **** zag aan kant zitten om zelf toch te blijven 
meedoen met de kinderen? 

R2,1 Soms was dat wel zo… vooral zo naar den avond toe… als het dan zo nog opvang is… 

R2,5 Dan sta je daar met twee stagiairs en ge weet echt niet wat ge moet doen zegt dan ‘dat en 
dat en dat’. 

O Als je nu terugkijkt op uw cursus en uw stage. Waar vond je de begeleiding het beste? Op 
cursus of op stage? Puur de begeleiding? 

R1,2 Bedoelt ge dan de ene dag op stage… op cursus? 

O Neeneen, de volledige cursus en je volledige stage op het speelplein 

R1,2 Die apart bekeken 

O Ja die apart bekeken, waar ben je dan het beste begeleidt? 

R2,1 Ja op cursus hé. Daar werd ge toch constant begeleidt hé? 

O Ja en waarom was dat dan beter dan op de cursus? 

R2,1 Niet dat het beter is hé… maar gewoon… op het speelplein heb je niet altijd tijd hé… je hebt 
daar toch zoveel meer begeleiding 

O Ja, R1,2, jij zei van niet? 

R1,2 Neen, ik vind op speelplein precies beter dan doet ge gewoon echt wat je denkt dat het is 
en je wordt er wel op gecontroleerd maar daar hebt ge zo voor een aantal mensen één 
begeleider maar op VDS hebt ge zo 80 man en 8 begeleiders ofzo en dan… ja die gaan ook 
gewoon iedereen in het oog houden en niet zo’n aantal moni’s. 

O En op het speelplein is dat wel? 

R1,2 Ja, daar hebt ge niet zo… 

O Een meer persoonlijke begeleider? 

R2,1 Ja. En als ge dan zo twee weken moet doorbrengen dan moet ge daar zo al wat meer tegen 
vertellen maar op cursus zijn er dan zoveel mensen waardoor niet iedereen op elk moment 
beschikbaar is dus ge hebt zo iemand nodig als er iets is 

O Waar heb je het meeste geleerd? Op stage of tijdens je cursus? 

R2,1 Op de cursus 

R2,2 Tijdens mijn stage 

R1,2 Ik denk zo gewoon alletwee te****en. Door het één het ander. 

O Door het één het ander. Dat moet je eens uitleggen, R1,2. 

R1,2 Wel als je zo op cursus bent geweest dan leert ge vanalles en in uw stage doet ge wat ge in 
uw cursus geleert heb. 

O Dus er zit een verschil tussen wat je leert op cursus en wat je leert op stage. 

R2,2 Ja dat vind ik wel 

O  En welk verschil is dat dan? 

R2,1 Op stage ga je even naar de realiteit en merk je ‘het is niet altijd zo’ als je denk dat het is. 

R2,2 Op cursus heb je gewoon ‘zo moet je dat doen’ en op stage moet je dat dan toepassen, hoe 
je dat moet doen en leer je echt deftig. Hier leer je niet veel meer bij maar je leert vanop 
cursus wel hoe je dat moet doen en… 
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O Ok. Willen jullie nog iets zeggen over jullie stage of over jullie cursus? Iets dat met de 
begeleiding te maken heeft of hebben jullie alles kunnen zeggen wat je wou? 

R2,1 Ja 

O Ok. Dan ga ik jullie heel hard bedanken dat jullie dit hebben willen doen.  
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Focusgroep 3 

O Een eerste vraazg die ik jullie zou willen stellen gaat over de cursus. Hebben jullie het 
gevoel dat de cursus van jullie een beter animator heeft gemaakt? En zoja, op welke 
manier? Wat heeft gemaakt dat je voelt dat je een betere animator geworden bent? 

R3,2 Ik heb het gevoel dat dat echt wel geholpen heeft omdat… euhm… we hebben ons zo veel 
meer leren inleven in een rol en ons leren verkleden enzo voor bepaalde spellekes. Dat 
vond ik… 

O En was dat alles dat jou geholpen heeft? Of waren er nog dingen die? 

R3,1 Omgaan met de kinderen ook 

R3,2 Ja. Er was zo toch één dag… 

R3,1 Hoe dat je ze moest aanpakken enzo 

R3,2 Wat ik ook heel nuttig vond was die EHBO ding. Omdat we dat wel echt nodig hebben. Dat 
heb ik ondervonden. 

R3,1 Ja, ik ben gestoken door een wesp. En toen heeft R3,2 mij verzorgd dus… dat EHBO komt 
wel van pas. Niet bij de kinderen maar wel bij mij. 

R3,3 Ik vond alles nuttig. Ik wist niets over een speelplein, over hoe het in elkaar zat dus… dat is 
handig. 

O En had je dan ook echt het gevoel dat het gevoel van u een betere animator heeft 
gemaakt? 

R3,3 Ik denk het wel. Maar ik ben niet echt zeker. Ja… ik zou nu gemakkelijker met kinderen 
losser omgaan dan daarvoor 

O Ik kan de vraag ook anders stellen. Zijn jullie zelfzekerder geworden als animator door de 
cursus? 

R3,1 Ja zeker 

R3,2 Ik denk het wel ja… zeker 

O Ja. Ok. Euhm… een stellingske. Het is op cursus belangrijker om over je gevoel te praten 
dan over je vaardigheden. Waarmee ik bedoel “gevoel”, ik vond het leuk, dat vond ik 
minder leuk, dat vond ik neig van mezelf enzovoort. En “vaardigheden”, ah ik heb een spel 
heel goed gemaakt. Eerst gebrainstormd en dan de inkleding enzovoort. Euhm… of ik heb 
EHBO heel goed toegepast want ik heb die stap, die stap en die stap gedaan. Dat zijn zo de 
vaardigheden. Over wat moet er volgens u het meest gepraat worden? Gevoel of 
vaardigheden? 

R3,2 Beiden denk ik. Ik denk dat het wel allebei belangrijk is in het speelpleinding. 

O En waarom zou dat zo zijn? 

R3,2 Omdat de ander ook moeten weten wat ge ervan vond zelf. Of ge het leuk vond, of ze nog 
is zo’n activiteit kunnen doen, wat er wel goed was, … Hoe de andere animatoren en 
kinderen reageerden op het spel. 

O Uhu. 

R3,1 Ik vind dat niet. Ik denk dat gevoel wel belangrijk is voor iedereen in de groep, ook voor u 
eigen van ‘ik vond het niet leuk’, dat de anderen dat ook leuk zouden vinden want dat ze 
niet zeggen ‘ja, alle… ja…’ 

R3,2 (lachend) Alle ja  

R3,1 Als ge dat niet zou zeggen zou ik zo ook niet weten wat ik zou moeten doen en wat de 
anderen leuk vinden… euhm ja… ik weet niet 

O Wat vond ge zelf het belangrijkste als ge u uw cursus nog een beetje herinnerd. 
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R3,1 Ik herinner me daar vooral dat ik daar heel los was en… ja… dat was eerder naar het 
gevoel. 

O Uhu. En vond ge dat goed? 

R3,1 Ik vond het leuk ja. 

O Ja… dus dan zou je kunnen afleiden dat jij…. 

R3,1 Dat ik meer voor het gevoel ben. 

O Ok. R3,3? 

R3,3 Ik denk beide. Als het gevoel niet goed zit dan zullen de vaardigheden ook niet zo goed 
gaan. Ja… beide. 

O En beide als in 50-50 of? 

R3,3 Misschien iets meer het gevoel want als uw gevoel goed zit dan zal de rest wel meevolgen. 

O Ok. Ja… euh… het gaat hier rap… wat was het eerste dat jullie thuis verteld hebben over de 
begeleiding van de instructoren op cursus? 

R3,1 Dat ze leuk waren… 

O Dat ze leuk waren? 

R3,1 Ja 

O En wat maakte dat ze leuk waren? 

R3,1 Enthousiast. Altijd enthousiast. 

O Uhu… 

R3,1 Ook als er niet echt iets… bijvoorbeeld… niet echt iets voor te lachen dan bleven ze toch 
nog altijd zo… dat toch nog positief te bekijken. 

O Ja. 

R3,2 Ik ben aan het nadenken. 

R3,1 Doe dan eerst R3,3 

R3,3 Ik weet als ik thuis kwam dat ik keilastig was dat ik terug naar huis moest. Het was zo 
plezant. 

R3,2 Ja 

R3,1 Ik ben echt ziek geweest. Een week thuis geweest. 

O Van moeite of *drankgebaar* 

 Gelach 

O Dat enthousiasme. Vind je dat belangrijk of…? 

R3,2 Ja 

R3,1 Dat sleept u mee. 

O Zouden er nog andere redenen kunnen zijn waarom de instructoren altijd enthousiast zijn? 

R3,2 Om dat over te brengen op ons zodat we dat ook kunnen doen met de kinderen 

R3,1 Omdat ze het gewoon graag doen 

R3,2  Ook 

O En waarom moet je overdragen dat je enthousiast met kinderen moet omgaan? 

R3,2 Omdat ze anders niets geloven van uw spel. En dat ge… ja 

R3,1 Als je u verkleedt en je doet het niet geloofwaardig of niet enthousiast dan doen ze niet 
mee. En dan kijken ze gewoon. 
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O Ja. Absoluut. Heb je al iets gevonden dat je verteld hebt over de begeleiding als je 
thuiskwam? 

R3,2 Ah oei. Ik was dat al effe… euhm… nu was ik vergeten na te denken. 

 Gelach 

O Het mag over de instructoren zelf zijn of over de begeleiding van de instructoren hé. Dat is 
toch een nuance… 

R3,2 Euhm… ik denk het eerste dat ik verteld heb thuis was wat we allemaal gedaan hebben en 
zo ’s avonds zo… alle.. ’s namiddags… ik weet het eigenlijk niet meer… dat we zo ****en 
gingen zitten in die evaluatiegroepjes. 

O Ja, dat is ’s avonds. 

R3,2 Was dat ’s avonds? Ik weet het niet meer. 

O Tussen 18u45 en 19u30. 

R3,2 Ja als we daar vertelden over alle spellekes en dingen die we hebben moeten doen enzo. 

O Je zegt die ‘evaluatiegroepjes’. Waarom was dat iets dat je verteld hebt? 

R3,2 Omdat dat toch iets was dat erg interessant was. Je leerde elkaar nog eens beter, echt 
beter, kennen en euhm… en euhm… ik ging iets zeggen maar… ja ik weet het weer niet 
meer hé. Wacht… ja next… 

O Evaluatiegroepjes. Herinneren jullie je dat nog? 

R3,1 Ja, ik zat bij u in de groep. 

O Echt? 

R3,1 Ja, bij Dorien. 

O Dat is vier cursussen geleden ondertussen dus… sorry… 

R3,1 Ja ik herinner mij nog dat we niets vanuit het groepje mochten zeggen… 

O Jaja, het ‘carréke’ waarschijnlijk. Dat is een afspraak hé… maar wat herinner je jezelf daar 
nog van? Alle niet concreet maar wat deed dat met u zo’n evaluatiegroepje? 

R3,1 Dat leerde u personen vanuit die groep wel beter kennen en als ge dan bijvoorbeeld 
daarna een spel ging doen dan ging ge misschien makkelijker naar die mensen teruggaan 
omdat ge die al wat beter kende.  

O Ja. Waarom zouden we dat organiseren zo’n evaluatiegroepje? 

R3,2 Omdat ge dan ook ziet wat bepaalde personen leuk vinden en euhm…. Wat ze eerder niet 
echt leuk vinden en dat ge zo beter een spel kunt maken. Allemaal te****en… denk ik. 

O Uhu. Nog dingen of andere dingen? 

R3,1 Een moment van rust tussen alle… om efkes rustig te doen en na te denken. Vooral dat 
was bij mij… 

R3,3 Napraten… 

O Napraten? Hoe bedoel je dat? 

R3,3 Ja even de dag overlopen en dat even van u afzetten zo alles wat er gebeurd was. De goeie 
dingen en de slechte dingen en… tot rust komen. 

O Absoluut. Heeft dat die dingen ook bij jullie bereikt? Hebben jullie daar dat effect van 
gehad? Van het evaluatiegroepje? 

R3,1 Ja 

R3,2 Ik denk het wel 

R3,3 Ik werd daar rustig van. 

O Ok. Keigoe. Euhm… de moeilijkste vraag van gans het gesprek. Denk even na over één 
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ervaring op cursus waar je veel gehad hebt aan uw begeleiding of waar je echt iets gehad 
hebt aan de instructoren en één ervaring of situatie waar het een beetje misgelopen is en 
waarvan je dacht ‘oei, dit kan beter’. Het is een jaar geleden… ik besef dat het niet evident 
is om dat op te graven. 

R3,2 Ik weet zo precies niets nimeer 

R3,1 De dag dat we daar op het speelplein zijn gaan staan. 

O Uhu 

R3,2 Ja dat was slecht 

R3,1 Ons spel was wel… ik zal niet zeggen ‘goed’. We hadden de kinderen in het begin toch mee 
en er waren ook een paar die… die echt mee wouden spelen de hele tijd en ik denk wel dat 
ze het leuk vonden maar er waren er een paar in het begin die lastig deden en die de bal 
wegschopten enzo en dan sta je daar met u spel. En ik denk dat ik daar wel veel aan heb 
gehad. Ik heb op de stage daar ook veel aan gedacht. Als er dingen zijn die hun kunnen 
afleiden dan leg je die beter even aan de kant en dat is gelukt. 

O En om dat naar begeleiding te vertalen is dat dan de kans die je gekregen hebt om op een 
speelplein efkes te ervaren, onder begeleiding dan, hoe je het moet aanpakken? Ja? 

R3,1 Ja 

O Ok. Ja. Dat kan een goeie zijn. 

R3,1 En waar het misliep.. hmm.. jullie hebben toch zo nekeer ‘zwemmen’ gedaan zo. In de 
grote hof daarachter zo… 

R3,2 Ja 

R3,1 Met al die kinderen daar in dat zwembad. Dat zijn er heel veel dan… 

O  Op cursus? 

R3,1 Neenee, op stage. Daar waren heel veel kinderen met schuim in hun ogen enzo en met 10 
rond mij aan het trekken ‘ik heb schuim in mijn ogen en ik heb pijn, ik heb pijn’. En dan 
was het wel even van ‘ola wat moet ik nu doen’. Ik kan toch niet met 10 tegelijk en anders 
loopt er eentje weg. Dus de EHBO cursus was wel goed maar ik weet niet of ik daar iets 
kon aan veranderen. 

O En vindt ge dan dat daar uw begeleider u meer had moeten helpen. Bedoel je dat? 

R3,1 Ja want ik stond alleen toen. 

O En naar de instructoren toe? Het zijn vooral zo’n situatie die ik probeer… waar de 
instructoren echt… waar je echt iets aan de instructoren gehad hebt en waar het misschien 
soms iets minder met de instructoren ging. 

R3,2 Gaat het nu over stage of…? 

O Over cursus. Dus uw animatoren, uw instructoren noemt dat eigenlijk, hoe hebben die u 
geholpen of…? Daarvan één goede ervaring en ééntje waar het wat minder ging. 

R3,3 Ja die dag op het speelplein dat vond ik minder omdat we waren met drie maar soms 
kwam ze zo… kwamen jullie zo af om te kijken maar bij ons was dat maar heel efkes en we 
konden zo niets vragen en pas helemaal op het einde kwam ze bij ons nog eens kijken en 
dan… 

R3,2 Ik vond dat ook want ons spel faalde 

R3,3 Ja dat was bij ons ook. En we wouden dan buiten maar we mochten niet buiten dus we 
wisten niet goed hoe we dat moesten oplossen en we zaten daar efkes zo van ‘oei, we 
wisten niet goed wat te doen’. 

O En hoe had uw instructor dat beter kunnen doen op dat moment? 

R3,3 Zo af en toe eens komen kijken. Het was zo echt hectisch en dat was echt zo van ‘wow’. 
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Het was dan de allereerste keer dat ik tussen zoveel kinderen stond en dat was teveel 
ineens. 

O Ja. Ok. Nog dingen? 

 Lange stilte 

O Ok. Wat had, nu jullie stage ook achter de rug is en je dus al wat meer hebt kunnen zien en 
nadenken, de begeleiding op cursus, dus de instructoren echt, kunnen doen met hun 
cursus om van u nog een betere animator te maken? 

 Stilte 

R3,1 Niets. Ik ben gewoon een animator hoe dat ik dat ben. 

R3,2 Misschien nog meer spellekes zo. Zo kleintjes. Ja kleintjes… ja kleine spellekes zo gewoon 
zo als bijvoorbeeld uw groot spel stilvalt dat je toch nog altijd iets hebt. Want nu wij, ik 
denk niet dat wij, als ons spel faalt ofzo, dat kan altijd. Wij hebben zo niets waar we zo nog 
op kunnen terugvallen zo. Zo allemaal kleine dingskes want ik zou begot niet weten wat ik 
zou moeten doen. Alle… ja… een bekke hé maar niet zo voor bijvoorbeeld een uur te 
vullen ofzo. 

R3,3 Je valt zo altijd op de clichés terug. Dat is zo kei erg voor die kindjes. 

R3,2 Ja en zo altijd hetzelfde. Zo zakdoek leggen ofzo. 

R3,1 En dan denkt ge, ze willen geen tikkertje spelen ofzo en dan wilt ge iets anders spelen en 
dan vraagt ge dat en dan roepen ze allemaal ‘tikkertje, tikkertje’. Ik weet wel nog mijn 
stage, één van de eerste drie dagen, toen met **** en **** ons spel was ineens.. ja 
gedaan… en **** roept ‘voetbal!’ en we hebben denk ik 1.5 uur voetbal gespeeld met 
iedereen zonder pijn en we mochten dan van aan de kant kijken, scheidsrechter, … dat 
was leuk. 

O Ja, dat moet kunnen hé. Dus wat dat jij zei R3,2 is meer spellekes, kleine 6-minute games 
zoals we dat noemen om in uw rugzak te stoppen dat je kan meenemen naar het 
speelplein. Ja. Nog dingen die er zouden kunnen aan toegevoegd worden om hem beter te 
maken volgens jullie? Of die de begeleiding vooral beter kan doen? Het gaat over die 
begeleiding. 

R3,3 Neen, het was goed. 

O Wat was er dan zo ‘goed’ aan? Wat heeft u verwonderd of… 

R3,1  Dat iedereen daar als vrienden is. Dat daar niemand is die ruzie heeft met elkaar. 

R3,3 Dat is niet echt ruzie. Dat is keiraar. 

O Tussen de cursisten of? 

R3,3 Ja ik vind dat raar. Ik kan daar niet aan doen. 

R3,1 Dat is omdat niemand daar ruzie heeft en iedereen ziet elkaar daar als een vriend en dat 
loopt gewoon vlotter. 

O En bedoel je dan tussen de cursisten of tussen de instructoren? 

R3,1 Tussen iedereen. 

R3,2 Ik denk dat ook. 

O En hoe zou dat komen? Dat iedereen daar ‘vrienden’ is? 

R3,1 Allemaal leuk denk ik. 

R3,3 De sfeer 

O De sfeer? 

R3,3 Ja dat is daar gewoon heel plezant 
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R3,2 Vakantie 

R3,3 En ook dat iedereen daar enthousiast is en dat ge dan minder op elkaar gaat zitten vitten. 

R3,2 En we vinden dat allemaal leuk denk ik. 

R3,1 Anders zou je het ook niet doen. 

O Uhu… ja. Zou de begeleiding daar ook een rol in gespeeld hebben? 

R3,3 Ja. 

R3,2 Ik denk dat wel. 

R3,3 Gewoon door zo ook zo enthousiast te zijn en iedereen mee te pakken en… gewoon… 
*pauze* 

O En hoe hebben ze iedereen ‘meegepakt’? zijn er echt zo concrete dingen waarvan je denk 
‘dat was goed voor de groep, dat was leuk voor de groep’? Het is lang geleden hé. Ik weet 
het. *pauze* Was het van in het begin een groep of is er een bepaald moment in de week 
gekomen die… 

R3,1 Van uw stage? 

O Neen, op cursus. 

R3,2 Op de eerste dag zag ge wel echt zo dat er zo groepjes waren van “hé die zijn ****en” 

R3,1 Maar op het einde… alle na twee dagen was dat al weg. 

R3,2 Ja zelfs ’s middags was dat al weg 

R3,3 Ik denk vooral ’s avonds want ’s avonds kwam iedereen zo ****en aan één tafel zitten en 
begon iedereen te babbelen en dan begon je zo iedereen beter te kennen en de dag erna 
waren we in groepjes dan zo weg 

R3,1 En dan was er één grote groep of twee grote groepen. 

O Ja. Ok. Stage dan. Dat zal makkelijker zijn hé… dat is minder lang geleden. Wanneer 
hebben jullie stage gedaan? Deze zomer? 

R3,2 De eerste twee weken van augustus 

R3,3 Heel de maand juli. 

O Ok. Een eerste vraag die ik jullie zou willen stellen is: “waarom denken jullie dat je stage 
moet afleggen eigenlijk”? Waarom is dat er? 

R3,2 Om te ‘bewijzen’… dat je het echt kunt. Daarom. 

O Uhu.  

R3,1 Dat ze niet zomaar iedereen… want als ge ziet dat er iemand die het misschien niet zo 
goed kan, dat die direct animator ofzo zou worden… 

O Uhu 

R3,3 Ja ik vind dat ook. 

 Lachen 

O Euhm. Ik ben aan het denken hé. Waarom dan… zouden we dat ook na cursus kunnen 
zeggen van ‘ok, jij hebt je attest. Ja u vonden we een beetje minder…’ 

R3,1 Ja want je ziet iedereen wel op de cursus 

O Waarom dan nog stage? 

R3,1 Omdat het op de cursus zo meer spelen en inleven en… 

R3,3 Ja en op uw stage zit ge zo echt tussen de kinderen en op cursus niet 

R3,1 En ook het verschil tussen de leeftijden. Want op cursus heeft iedereen ongeveer dezelfde 
leeftijd en ge wist hoe ge daar moest mee omgaan maar bij die kinderen is dat met een 
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andere wereld. 

O Ja vooral voor de kinderen dan eigenlijk. Dat hoor ik bij R3,3 ook terugkomen. Omdat daar 
echt kinderen zijn. 

R3,3 Ja. 

O Ok. Zouden er nog voordelen zijn aan een stage? 

R3,2 Omdat ge nog extra veel begeleidt wordt. Alle ik denk dat dat ook nog altijd goed is. Zo uw 
eerste week zo. Of weken. 

O Uhu. 

R3,2 Voor het komende jaar enzo. 

O Ja. Hoe was die begeleiding bij jullie? 

R3,2 Goed 

R3,3 Bij mij ook. 

R3,1 Goed. 

O En hoe verliep die dan concreet? Wie deed de begeleiding? Euhm… 

R3,1 ****. 

O En **** dat is dan een hoofdanimator? 

R3,3 Ja. 

O En is dat één hoofdanimator die het hele speelplein leidt of hoe werkt jullie structuur? 

R3,3 Neen, wij hebben drie ‘willys’. 

O Dat zijn de speelplein verantwoordelijken naast de jeugdconsulent. 

R3,2 Dan voor elke leeftijdsgroep is het één hoofdanimator? 

R3,3 Ja één en dan soms nog iemand die hoofdanimatorstage doet. Dus één of twee 

R3,2 En dan de andere animatoren. Zo… 

O Wacht hoor, om het goed te verstaan… heeft die hoofdanimator.. moet ook een groep 
kinderen begeleiden of niet? 

R3,2 Ja, ****en met ons. Dus hij is eigenlijk zoals wij maar 

R3,3 Die hebben één stap hoger omdat als we uitstappen doen dat die zo alles regelen 

R3,2 Zij controleren alles of wij alles bijhebben en zij zijn er ook zo voor het contact naar de 
ouders toe. Dat moeten wij niet echt doen. Dat is meer zij. 

O En een leeftijdsgroep dat is één leeftijd kinderen? Zes of zeven jaar… dat gaat dan zo of 
daar zijn groepen in of…? 

R3,2 De 2.5 – 3 kes, de vier, de vijf, de zes, de zeven, 8-9, ik weet het niet meer 

R3,3 8-9, 10-11, 12+ en inclusie 

O En hoeveel animatoren staan er dan zo voor één leeftijdsgroep? 

R3,3 Dat valt te zien 

R3,2 Dat valt te zien hé de eerste week zijn we 

R3,1 Met vijf.  

R3,3 Ja soms zijn het echt groepen van 12… dertig? Die van vijf ofzo? 

O Dertig kindjes? Dan zijn jullie met vijf animatoren waarvan er dan één animator 
hoofdanimator is. Dus op speelplein Kaktus lopen er, snel gerekend, dertig tot veertig 
animatoren rond met tien hoofdanimatoren en drie Willy’s. 
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R3,2 Ik denk het wel ja. 

O Ok. En het is dus één van die hoofdanimatoren die jullie stage begeleidt en die is ook een 
hele dag bij jullie. 

R3,2 Ja ongeveer. Daar komt het wel op neer ja. 

O En jullie stage zelf? Hoe is dat verlopen? Waarmee ik dan bedoel: wanneer was jullie 
eerste babbel? Is er in het midden een babbel geweest? Was het alleen op het einde een 
babbel? Zijn er afspraken gemaakt? 

R3,1 Elke avond en ook tussenin of gewoon tips te geven 

R3,3 En zondag avond 

R3,2 Ja dan was het zo ****enkomst 

R3,3 En met elkaar kennismaken en… 

R3,1 En dan voorbereiding voor een spel 

O En zondagavond dat is voor alle animatoren of enkel voor de mensen die stage doen? 

R3,3 Iedereen 

R3,2 Alle animatoren voor de komende week. Die gaan allemaal ****enzitten en bespreken 
wat het thema van de week… of… van bepaalde dagen zo. 

O Ja. Ok. Euhm… wanneer zijn jullie dan met jullie stagebegeleiders ****engekomen. Was 
dat elke avond? 

R3,2 Ja 

R3,1 Ja rond 15uy30, 16u… als alle kinderen weg waren. 

O En wat wordt er dan zo besproken? 

R3,2 De volledig dag. Wat we ervan vonden. Wat zij vonden van ons spel. Alle hoe dat wij 
meededen in het spel. En euhm… dat was het zo denk ik. 

O Ja. 

R3,3 Bij ons was dat zo gewoon elke avond met iedereen bespreken wat we de volgende dag 
gaan doen en hoe dat de dag verlopen was en vrijdag kreeg ik dan, omdat ik mijn stage 
deed, nog is zo extra… een babbelke 

R3,2 Ah en dat boekske zo 

R3,3 En dat boekske moest ik dan ook invullen ja 

O En dat was op vrijdag 

R3,3 Ja op vrijdag 

O  Dus twee keer eigenlijk. De eerste vrijdag en de tweede vrijdag. En dat extra babbeltje, 
wat hield dat in? 

R3,3 Dan kreeg ik zo extra commentaar. Ik moest losser zijn, dat weet ik nog. Ik moest meer 
durven 

O  Ja. Ok. En zijn er afspraken gemaakt op voorhand? Over verwachtingen of over ‘ik ga u 
daar en daar en daarop evaluaeren’ of …? 

R3,2 Neen, niet echt. 

O Heb je dat gemist, achteraf bekeken? 

R3,1 neen 

R3,3 Neen, ik ook niet 

O Ok. Dat kan perfect. In mijn valies… hupla… je krijgt vijf post-itjes. En ge moogt op elke 
post-it één woord schrijven dat uw eerste speelpleindag typeert. Dus de allereerste keer 
dat je naar speelplein Kaktus ging als animator hoe voelde je je dan, wat heb je gedacht, 
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wat heb je gezegd? 

R3,2 Bij mij is dat ondertussen wel twee jaar geleden hé 

R3,1 Uw eerste keer op het speelplein 

O Na de cursus wil ik wel zeggen. De eerste keer stagedag of hoe je het wil noemen. 

R3,2 Daar weet ik niets meer van 

R3,1 Is dat erg als je er maar vier hebt? 

O (lachend) Enorm. 

R3,1 ik zal er dan vijf zijn. 

O (lachend) Dan ben ik gebuisd op mijn thesis 

R3,1 Oeioei, dan zal ik een beetje slijmen si 

O Hehe 

R3,2 Ik heb er nog maar ééntje 

O We zullen eens luisteren naar R3,1 hé misschien dat je dan nog wat inspiratie opdoet. R3,1 
zeg het eens. 

R3,1 Spannend. 

O Spannend waarom? 

R3,1 Toen ik ****en met R3,2 naar het speelplein ging en we onze fiets in het rek zette en 
binnenstapten. ‘Oh!’. Ja, maar dat was direct ‘neem maar een sjaaltje’ en hou je bezig met 
de kinderen en dat was direct… losser en ik voelde meteen op mijn gemak. Maar dat was 
zeker spannend ook die ochtend toen ik wakker werd.  

O En waar kwam die spanning dan vandaan? 

R3,1 Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ook al door die cursus. Ge… op zo’n moment vergeet 
ge alles en op sommige momenten op het euhm… op de stage zelf denkt ge daaraan en 
daar kunt ge wel nog gebruik van maken maar daarvoor denk ik niet dat ik daar veel aan 
heb gedacht. 

O En ge had ook nog niet op het speelplein gestaan? Het was echt uw eerste speelplein 
ervaring. Ja. 

R3,1 En het was leuk. Het viel heel hard… het viel allemaal mee. 

O Ok. Keigoe. Je tweede woord? 

R3,1 Leuk. 

O Leuk. 

R3,1 Zo… ja ik kende er dan ook een paar daar op het speelplein. Ik wist niet dat die daar waren 
en als je die dan ziet dan… ja… dan is dat leuk. Ge hebt zo al direct iemand dat ge kent en 
ook t’is niet echt werken wat je doet hé. Het is eigenlijk spelen. 

O Ja. Absoluut. 

R3,1 Derde. ‘grappig’. Omdat er sommige kinderen gewoon grappig waren. Zoals **** 
bijvoorbeeld. (gelach). Die elke keer op mij sprong. Dat was… ja… sommige die… sommige 
kinderen als ge die nog maar aanraakt dan beginnen die te wenen en **** die vloog zo 
met zijn kop op de grond en die stond lachend recht en dat was wel grappig om te zien 
want dat was wel nog nen toffe. En ook in het monikot gewoon grappig. Het was leuk. 
Intensief. Op het einde van de dag zijt ge echt moe. Ja het is… ge moet constant bezig zijn. 
Het is niet dat ge efkes kunt zeggen ah ik ga mij even rechtzetten want uw groep zit daar 
dan alleen en als je dan thuiskomt is dat dan efkes om in de zetel te zitten en ‘oef’. Maar 
de dag erna ga ik wel graag terug om hetzelfde te doen. 
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En dan het laatste is ‘fantastisch’ want ja, het is de eerste keer dat ik op een speelplein 
stond en ik had er zeker niet meer of minder van verwacht. Het was gewoon af. 

O Ja. Ok. Euhm… was dat ook wat je… zou je deze vijf woorden opgeschreven hebben als je 
juist van cursus kwam? 

R3,1 Ik denk het niet. 

O Wat zou er anders geweest zijn? 

R3,1 Euhm. Het ‘spannend’. Want toen was ik los… losser toch… en ik had… ik dacht dat zal wel 
gaan. Het gebeurt wel vanzelf. En misschien is dat wel zo gegaan maar dat spannend 
gevoel dat ik nu heb opgeschreven dat was er na die cursus niet. Tot ik opstond die 
ochtend. 

R3,2 Hoe niet? 

R3,1 Neen, zo net na de cursus. 

O En heb je het gevoel dat de VDS cursus u een… een beeld van speelpleinwerking heeft 
meegegeven dat ook klopt? 

R3,1 Ja. 

O Was het zoals je je voorgesteld had? 

R3,3 Ja 

O Ok. Keigoe. R3,3? Welke vier, of ondertussen ook vijf woorden, …? 

R3,3 Euhm… mijn eerste woord ‘nerveus’. Ik was ontzettend nerveus omdat… ja ik wist niet wat 
er ging gebeuren. Alléja ik had zo wel iets verwacht dat het leuk ging zijn enal maar ik had 
toch iets van ‘wat ga ik daar als eerste moeten doen?’. Dat viel dan goed mee. 
Mijn tweede woord is ‘lachen’. Ik heb mij daar echt doodgelachen. Ja… het was daar zo 
tof… euhm… mijn derde woord is ‘vermoeiend’. Want die eerste dag was echt van ‘ow, dat 
heb ik wel een beetje onderschat precies’. En ’s avonds was ik echt zo pompaf. Zoals R3,1 
zegt, het is niet echt werken maar toch is het vermoeiend.  
Mijn vierde woord is ‘zakdoek leggen’. Dat is het allereerste wat ik met die kindjes gedaan 
heb en toen ben ik gevallen (gelach). En dan heeft dat klein kindje nog gewonnen en dan… 

O Vogeltje, gij zijt gevangen. En je laatste woord? 

R3,3 ‘geel’. Dat zijn zo de sjaaltjes. Ja dat was die zond… ja eigenlijk die dag ervoor moesten we 
een sjaaltje nemen en dat was geel. De vier-jarigen. Vandaar dat woord ‘geel’. 

O Ok. En was het speelplein zoals je jezelf voorgesteld had na cursus? 

R3,3 Neen. Want die dag in ****, dan had ik iets van ‘aïe neen’. Want dat spel was zo een flop 
toen en dan dacht ik van als dat nu ook zo gaat zijn op mijn stage dan wordt dat een dikke 
ramp. Maar eigenlijk is het ongelofelijk tof. 

O En waarom was het een flop in ****? 

R3,3 Ja slecht voorbereid alléja en ook omdat wij een… 

R3,2 Een dikke ambetante dinge hadden 

O Die hoofdanimator zeker? Ik herinner me dat verhaal nog. Die was constant aan het fluiten 
en het roepen ofzoiets? 

R3,2 Ik had kunnen wenen toen. 

O Ok.  

R3,1 Bij ons zaten de hoofdanimatoren op een bankske te zitten en als er iets misliep dan 
bleven die zitten. Ze hebben niets gezegd. Ze zaten daar maar te kijken. Ze hadden geverfd 
met een cola in hun handen.  

R3,3 Bij ons ook. Er was een deel buiten en we mochten dan niet buiten. En dan moesten we 
vanalles hebben en dat kregen we dan niet. En dan was het bij ons van ‘hoe moeten we 
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dat hier oplossen’ maar dat lukte dan niet. En uiteindelijk hebben we dat dan toch 
gekregen maar dat was zo van ja… 

R3,2 Ik weet nog dat we ene kwijt waren en we hebben die een heel uur gezocht. En hij zat op 
de WC en hij dacht dat hij opgesloten zat. Hij moest de deur naar de andere kant 
opendoen. Wij hebben die een uur gezocht. En ik heb die teruggevonden al wenend op de 
WC met de bril zo toe. 

O Ocharme. Dus het beeld dat je op cursus van speelpleinwerking had klopte niet met hoe 
het in Zemst echt was? 

R3,3 Ja, zoiets. Maar het was eigenlijk alleen… voor dat we zo naar **** zijn gegaan had ik zo 
het gevoel van ‘speelplein dat is heel plezant waarschijnlijk’ maar dan waren we in **** 
toegekomen en dan zoiets dan had ik zo echt iets van… dan is het allemaal naar beneden 
gegaan bij mij. 

R3,2 Ik vond het daar ook zo raar. 

O Mja dat is een bunker hé. 

R3,3 Ja ze zitten daar allemaal zo opgesloten hé. 

R3,1 Jullie zaten in die bunker maar ik denk dat ik in die van **** zat. Met een héél 
kindvriendelijke naam voor een… ‘****’ ofzo. 

O Dat is een BKO denk ik. 

R3,1 Heel kindvriendelijk. 

O Dat is geen speelpleinwerking, dat is een buitenschoolse kinderopvang. 

R3,1 Ik denk het. 

O Vandaar die houding van die animatoren. 

R3,1 Buiten een speeltuin en dan hadden ze twee bakken met speelgoed en dat was het. En 
achteraan zo, ik denk, een paar bakken om te verkleden maar dat was niets. Dat was in 
Kaktus toch wel veel beter. 

O Wat zou VDS kunnen doen om te voorkomen dat je met zo een beeld van speelplein naar 
huis gaat? Dat je met een juister beeld van het speelplein naar huis gaat? 

R3,2 Misschien bij… misschien naar meerdere speelpleinen gaan. Alle dat ge zo hier een dag 
en… maar dan zou ge meerdere weken cursus moeten volgen want dat gaat niet op een 
week. 

R3,1 Ik vind het wel jammer dat het maar een week was. Ik vond het spijtig om naar huis te 
gaan. 

R3,3 En die dag dat was gewoon dikke pech dat het zo’n speelplein was dus. Had dat nu een 
heel tof speelplein geweest dan waren mijn verwachtingen waarschijnlijk ook helemaal 
anders geweest. 

O Ok. Euhm… ja. Dan hebben we R3,2 nog hé. 

R3,2 Ja ik heb ook ‘moe’. Voor dezelfde reden als zij dan. Dat was echt vreschrikkelijk 
vermoeiend. Dan heb ik ook nog ‘moniactiviteit’. Dat was elk woensdag avond dag het 
eigenlijk was. Dan deden we zo iets met alle animatoren gingen we zoiets ****en doen 
voor elkaar dan beter te leren kennen en dat vond ik echt leuk. 

R3,3 Ik heb dat nog maar een keer gedaan. 

R3,1 Ik heb daar echt slechte herinneringen aan 

R3,3 Waarom? 

R3,1 **** en ****. We moesten een ei op ons… op onze kleren doen en ik had… we hadden 
**** een ei in zijn broek gestoken en hij had dat gevonden dus en we hadden dat nog niet 
kapot kunnen maken en ge weet, gij waart bij mij hé toen, er was één ei op mijne rug 
kapot en daarna is ****... alle **** en **** hebben dan eieren naar mij zitten gooien 
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R3,3 Oh. Dat is goed voor het haar. 

O Ja, ok. Dus moniactiviteit was neig. En dan? 

R3,2 Moet ik daar nog iets over vertellen? 

O Als jij dat wilt dan mag dat maar je mag ook naar het volgende gaan. 

R3,2 Zo de eerste dag was toch zo ‘wie gaat daar allemaal zijn’ en ‘wie gaan die kinderen zijn’ 

O Ook nog na je cursus want je had dan al een jaar gestaan. Was dat dan toch nog altijd een 
bekke zo…? 

R3,2 Ja toch nog de eerste dag. Met wie ga ik moeten ****enwerken? 

R3,3 Het is zo’n beetje als een eerste schooldag. 

R3,2 Toch nog zo dat… toch zo de eerste dag. 
Dan toch ‘grappig’ ook. Het speelplein is gewoon grappig. Euhm… en euh… 2.5-3 heb ik 
ook. Dat was euhm… de leeftijdsgroep die ik de eerste week had en die waren echt zo 
schattig hé. Ik kon daar niet… oh! Ik zie ze terug voor mij.  

O Ok. Ja. Euhm. Nog is over jullie stage. Heeft jullie hoofdanimator genoeg tijd voor jullie 
gemaakt vinden jullie? 

R3,2 Ja 

R3,1 Ja 

R3,2 Ja want zo elke vrijdagavond zo… vrijdagmiddag zo met dat evaluatieboekje moesten wij 
nog zo is apart… bij haar gaan om nog zo is ****en te bespreken wat er beter kon enzo. 

R3,3 Dat was bij ons ’s avonds tijdens de opkuis. 

O Uhu. Ok, was dat eerder evalueren of eerder begeleiden? Kennen jullie dat onderscheid? 
Doet dat een belletje rinkelen of…? 

R3,3 Beide denk ik.  

R3,2 Ja beide. Misschien nog iets meer begeleiden dan evalueren. Ze zeiden wel vaak… alle… 
neen ik ben mijn draad kwijt. Ze wezen er wel op wat er niet zo goed was maar euh… 
euhm… wel wat… alle… ik geraak niet uit mijn zinnen. Euhm… alle… maar ze zeiden wel 
altijd dat… wat we deden dat dat dan goed was en wat dat we daar dan nog bij konden 
doen om het nog beter te maken. 

O Ja. Ok. Dus het was zowel begeleiden als evalueren. Hebben jullie ook contact gehad met 
andere stagiairs? Om te babbelen over hoe je stage verlopen is? 

R3,3 Ja, ****en met Deborah had ik stage. We moesten ****en een spel maken en dan was dat 
zo achteraf zo van ‘ja we hadden misschien dat beter gedaan’ en dan zo werden we 
****en beoordeeld en dan moesten we ****en… dan werd er over ons twee tezamen 
gesproken op dat moment. 

O Ja. En die babbelkes met jullie hoofdmoni. Wat dat apart met jullie hoofdmoni of was dat 
altijd met alle animatoren? Alle van uw leeftijdsgroep. 

R3,2 Als het ging over onze stage was het apart maar elke dag zo ’s avonds zaten we met de 
hele groep ****en. 

R3,3 Bij ons was het zo van ‘ja moeten wij vandaag evalueren?’… ‘neen’… ‘ok dan doen we dat 
morgen wel’. Of zo van ‘wat vond ge ervan, goed?’ … ‘ok cava’ en dan gingen wij door. Het 
viel te zien of we genoeg tijd hadden of niet. 

R3,2 **** niet hé. Dat was elken dag. 

R3,3 Mja bij Carmen was dat… 

R3,2 Ja maar Carmen ja… 

R3,1 Carmen? 
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R3,2 Die met dat hoogblond haar? 

R3,1 Dat weet ik precies al niet meer. 

O Ging het vooral over jullie gevoel of over jullie vaardigheden tijdens die stagegesprekskes? 

R3,1 Gevoel. En wat we met onze vaardigheden deden. En wat er beter kon. Bij mij zeiden ze 
bijvoorbeeld dat ik me altijd goed inleefde in een rol of mij verkleedde. Sommige nemen 
gewoon ja ‘hun kleren’ maar dat is niet wat ik wou. Ik wou er altijd goed op lijken. En dan 
zeiden ze wel dat dat goed was maar dan denk ik eerder dat dat mijn ervaring daarmee 
was. Maar ge kunt dat overal gebruiken. Over onze vaardigheden wat we goed kunnen en 
wat niet en over ons gevoel bij de groep zelf. 

O Ja. Hoe was dat bij jullie? 

R3,3 Ook zo. Maar ik weet niet… mijn eerste twee weken waren stage en mijn twee weken 
daarna was dat niet meer zo ‘stage’. 

O Dan was je gewone animatoren ja. 

R3,3 En dan was dat meer over gevoel. Die vaardigheden waren zo volledige van… ja je hebt uw 
stage gedaan, we praatten daar precies zo niet meer over. En dan ja vaardigheden was dan 
enkel zo alleen als je zo alleen met je hoofdmoni ging praten 

O En als je het in procent moet uitdrukken. Waar zat dan het aandeel vaardigheden ten 
opzichte van gevoel tijdens uw stage? 

R3,3 Mijn eerste week toen was het zo meer 50-50. Misschien iets meer nog naar het gevoel en 
mijn tweede week was het echt zo het gevoel. Dat ge zo zelf ook… hoe dat ge er u bij 
voelde en hoe het ging en dan… ja… 

O En was dat dan alleen op gebied van uw spel of ook hoe je in de groep lag tegenover het 
speelplein. Hoe breed ging zo’n evaluatie? 

R3,3 De tweede week ging het meer hoe ik me tegenover de anderen voelde. Er was ook 
iemand anders die stage had gedaan en die was dan niet geslaagd en was dan vrijwilliger 
terug geworden en onze hoofdmoni vond die niet zo goed en dan begon die daar ook zo 
tegenover mij over van ‘ja, voelde gij u daar ook wel goed bij’. Ze moest dat van iedereen 
dan weten en dan kwam ze in één keer bij mij ook zo en dat was zo van ‘ja’. 

R3,1 En wie was dat? Nu wil ik dat ook wel weten. 

R3,3 Jennifer. 

R3,2 Ja maja… 

R3,1 Dat valt wel te begrijpen toch hé. 

R3,3 Ja dat kwam zo… 

R3,1 Zo raar om dat te vragen. Zat die daarbij, Jennifer?  

R3,3 Daarna wel. Eerst had ze al die die stage hadden besproken en nadien moest zij komen. 

R3,1 Mja ze werd boos op de kinderen enzo… 

O Deed zij ook stage, Jennifer? 

R3,3 Zij had stage gedaan maar was daar nu als vrijwilliger. 

O Dus zij was er niet door dan? Ok. Was dat vooral formeel of informeel hoe dat jullie 
begeleid en geëvalueerd werden? 

R3,1 Informeel. In het ballenbad. 

O Ja. 

R3,2 Was is nu weer het verschil? 

O Het verschil is, informeel is echt een ‘klapke’ onder vrienden of echt op een crazy locatie 
en formeel is dan plechtiger en serieuzer en we gaan ‘deze dingen’ afronden. 
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R3,2 Informeel dan. In het ballenbad, in de zandbak, … 

R3,1 In diene zandbak… 

O En heel vriendschappelijk of echt zo wel puntjes en… 

R3,1 Ja het was in de zandbak met ****. Dat gaat goed. 

R3,3 Neen, met R2,1 was het eerst zo gewoon als vrienden en daarna was het dan even 
overlopen en dan was het zo ‘ok, ga maar’. 

O Dus zo een mixke ertussen… 

R3,3 Ja. 

O Ok. Nu jullie hebben blijkbaar geen grote problemen gehad tijdens jullie stage. Maar 
hypothetisch. Stel dat je toch een vraag of een groot probleem zou gehad hebben. Bij wie 
kon je dan allemaal terecht op speelplein Zemst? 

R3,1 Bij mijn zusje. 

O Bij je zusje, dat is mooi. [R3,1 en R3,2 zijn broer en zus] 

R3,2 Bij andere animatoren. 

O Bij de andere animatoren en wie zei je nog? 

R3,2 De Willy’s. 

O Dus bij de andere animatoren, hoofdanimatoren en de Willy’s. Bij de hoofdanimatoren… 
waarom zou je naar een hoofdanimator stappen? Dat was geen mooie vraag ik ga dat nog 
eens doen: ‘waarom zou je naar een hoofdanimator gestapt zijn’. 

R3,1 Die vertrouwen u hé. Alle ik denk niet dat die iets zouden zeggen over u persoonlijk als ge 
daar een probleem mee hebt. 

O Uhu 

R3,1 Dat die daar ook… alle in het ‘carréke’. 

O En als je een probleem hebt met uzelf hebt. Waarmee ik bedoel als je echt iets niet kunt of 
zo moet toegeven dat er iets niet goed gaat of … zou je dan ook naar een hoofdanimator 
stappen? 

R3,2 Ja, alle ikke toch. 

R3,3 Ik ook. 

O Ok. Euhm. Zou je daarmee naar mede animatoren stappen? 

R3,2 Ja dat ook. Maar misschien eerder met de hoofdleiding. 

R3,1 Omdat die ouder zijn denk ik. 

R3,2 Neen, die hebben al meer ervaring. 

R3,3 Je de meeste hebben toch meer ervaring 

R3,1 Maar ik denk ook dat die gewoon serieuzer gaan zijn. Voor andere animatoren is dat ook… 
alle niet uitlachen ofzo maar gewoon meelachen. En hoofdanimatoren… 

R3,3 Die hebben op dat moment zo iets meer verantwoordelijkheid en ik denk dat dat dan ook 
wel zo meer… 

O Ja. Absoluut. Hoe zat dat op cursus? Bij wie kon je dan terecht? 

R3,2 Bij de andere dingesen. Hoe noem je dat? 

O Cursisten? 

R3,1 Ja, vooral dat. 

R3,2 En bij julllie 



 Bijlagen 
 

LXXIII 
 

O Uhu. En zou je dat gedaan hebben bij ons? Naar ons toegekomen zijn? 

R3,2 Misschien minder. 

O Waarom? 

R3,2 Omdat diene stap naar jullie misschien iets groter was dan bijvoorbeeld wij naar onze 
hoofdanimator zo. 

O En hoe komt het dat die stap groter is? 

R3,1 Omdat met de hoofdanimatoren op mijn stage was… alle ge weet wel het jaar daarna zijn 
die daar terug misschien en het jaar daarna nog is en die blijven daar langer. En bij jullie 
was dat zo een weekske en dan daarna niet meer. 

R3,2 Ge ziet nu hé… 

R3,1 Ja 

O En ja en… stel dat ge… ik ga gewoon zeggen waar ik naar vis hé. De vraag die ik mij stel is 
‘als je echt een probleem hebt op het speelplein vraag ik me af of je wel naar je 
hoofdanimator gaat gaan want die moet op het einde wel je boekje invullen en het is 
misschien moeilijk om uw fout te gaan toegeven aan je hoofdanimator terwijl uw 
instructor op cursus’ 

R3,1 Dat kan ook positief zijn hé. 

O Die heeft niets aan u te zeggen. Na een week ben je weg en die mensen hebben keiveel 
ervaring dus misschien is het toch makkelijker om met een vraag naar die instructor te 
gaan dan naar je hoofdanimator. Maar blijkbaar is dat niet waar wat keigoe is maar… 

R3,2 Ja 

O Hoe denken jullie daarover? Want eigenlijk de mensen die u kunnen evalueren daar gaat 
ge uw problemen mee delen maar mensen die niet veel te zeggen hebben… 

R3,2 Omdat die misschien ook kunnen zeggen wat je nog beter kunt maken aan uw spel. Wat 
was uw vraag nu weer want…? 

O Mijn vraag was waarom je eerder naar je hoofdanimator zou gaan dan naar een instructor. 

R3,2 Euhm… denkt is mee mannen. 

R3,1 Ik denk dat het niet uitmaakt of die u evalueert of niet. Ook al is daarna uw stage gedaan 
en ge zijt gewoon animator dat ge daar daarna ook gewoon moet met problemen... dat ge 
daarna ook nog met uw animator na uw stage dan dat ge daarna ook nog met uw 
problemen kunt… 

O Ja, op die manier. Ok. Ik zal een makkelijkere vraag stellen hé. Hebben jullie alles kunnen 
doen wat je na cursus in je hoofd had of heb je beperking, ben je beperkingen 
tegengekomen op uw speelplein? Dus waarschijnlijk heb je op cursus wel ideeën gevormd 
om te gaan doen. Heb je al uw wilde plannen kunnen doen of ben je tegen een muur 
gelopen af en toe? 

R3,2 Ik denk dat we wel het meeste hebben kunnen doen. 

R3,1 Ik had niet echt plannen om spellekes te doen ofzo of hoe dat ik vandaag ging doen. Dat 
was gewoon ja, ge ziet wel hoe het komt. 

O Uhu 

R3,1 Ik denk, ja wel uw spel voorbereiden maar als er dan iets misliep kon ge daar gewoon iets 
tussenzetten. *pauze* (lachend) Allé mannen  

R3,2 Wat was de vraag nu weeral? 

O De vraag was of je na cursus alles hebt kunnen doen dat je in uw hoofd had of dat je tegen 
een muur gelopen bent of beperkingen bent tegengekomen. Dat kan met kleine spelletjes 
maar dat kan ook dat je bijvoorbeeld op cursus… euhm… ik ga een stom voorbeeld geven 
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dat totaal niet waar is hé: dat je op cursus hebt geleerd dat op uw handen lopen op’t 
speelplein dat dat het beste is, dat je dat wou proberen en dat dat blijkbaar toch niet zo 
ging. Dus het kan breder gaan dan spelletjes. 

 Stilte 

O (lachend) Het is misschien toch geen makkelijkere vraag 

R3,3 Neeje 

 stilte 

R3,1 Ik heb al iets gezegd zenne 

O (lachend) ja, jij hebt een vrijstelling 

R3,2 Die moeilijke vragen man. 

 stilte 

R3,2 Ik pas 

R3,3 Ja, ik weet het niet. Niets waarvan ik denk ‘dat is iets wat ik tegengekomen… dat niet zo 
goed…’ 

O Ok. Dat kan hé. Dat kan. Ze hebben in Overijse voor mij een ventje getekend. Oeie. Hier is 
hij. Ze hebben hun best gedaan. Voila. Als dit de ideale stagebegeleider is… wat moet die 
dan kennen, kunnen, zijn, doen om die rol van ideale stagebegeleider waar te maken? Nu 
het is een methodiekske dus de vraag is eigenlijk; je ziet vanalles aan en op zijn lichaam. 
Gewoon dingen die deel uitmaken van zijn lichaam. Waarvoor heeft hij die dingen nodig 
om de ideale stagebegeleider te zijn? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen ‘ah zijn ogen 
heeft hij nodig om…’ 

R3,2 Te kunnen zien 

O Te kunnen zien. En waarom moet de ideale stagebegeleider kunnen zien? 

R3,2 Om de kinderen in het oog te kunnen houden. 

O Stagebegeleider hé. Het gaat echt over de begeleider van uw stage. Dus we gaan over 
**** en over R2,1 spreken. 

R3,3 Om te kijken of ge geen echte fouten maakt. En dat ge… dat ze zien van ‘dat en dat kan 
beter’ om zo nog wat extra… 

O Ja. 

R3,2 En de mond om te spreken natuurlijk. 

O Waarom moet een stagebegeleider spreken? 

R3,2 Om bijvoorbeeld feedback te geven naar ons toe. Zo. 

R3,1 Hoort nekeer si 

R3,3 Oren om te luisteren naar problemen 

O Ja, absoluut. Het zijn die dingen die we zoeken. 

R3,2 Ah en handen bijvoorbeeld om… 

R3,1 Om u een patat te geven 

R3,3 Een schouderklopke 

R3,2 Ja voila en om te helpen. Bijvoorbeeld bij het knutselen ofzo. Om een activiteit voor te 
bereiden, dat ze zo kunnen helpen. 

R3,1 Het hoofd, om na te denken. 

O Het hoofd om na te denken. Wat voor een nek moet die hebben? 
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R3,1 Ne gewone. Niets. 

R3,2 Ne nietsnek. 

O Nog dingen waarvan je zegt dat heeft die ook zeker en vast nodig? 

R3,1 Wat zijn dat hier? 

O Dat zijn de R4,2n die een beetje kort uitgevallen zijn omdat het blad op was. 

R3,1 De expressie van het gezicht. 

R3,2 Maar R3,1 jongen… 

O En waarom is dat nodig: “de expressie van zijn gezicht”? 

R3,1 Nu heb ik iets gezegd… 

O Jaja 

R3,1 Om u zelfvertrouwen te geven. Want als ge daar zo staat *beeld verveling uit*. Als je niet 
enthousiast bent en ge zegt ‘ah ik vind echt dat ge dat goed hebt gedaan’. Die expressie op 
uw gezicht moet dan goed zijn. 

O Ok. Wat moet er in zijn hoofd zitten? Wat moet die allemaal kennen? 

R3,2 Spellekes. 

O Waarom? 

R3,2 Euhm… om aan ons te leren bijvoorbeeld. 

O Ja, wat nog? 

 Stilte 

O Alleen spelletjes… ben je daarmee de ideale stageanimator? 

R3,2 Neen 

O Stagebegeleider, sorry.  
Wat moet die dan nog kennen? 

 Stilte 

O Of kunnen… 

 Stilte 

O Bepaalde vaardigheden dat die moet hebben? 

R3,2 Ervaring met het speelplein. 

O Ervaring, ja. Hoe bedoel je dat? 

R3,2 Ja, ervaring. Meerdere jaren op het speelplein. Al meerdere dingen meegemaakt. 
Tegenslagen. 

O En waarom moet die dat kunnen? 

R3,1 Omdat die dingen een bron van inspiratie kunnen zijn. 

O Ja. Ok. Nog dingen? 
Stilte 
Neen? Okay. Ik zal jullie niet langer martellen.  
‘Dames en heren wa holtem nu uit zen valies: kaartjes’. Je mag er daarvan drie trekken. Er 
zitten ook jokers tussen dus als je die hebt mag je een andere kaart vragen. Als je kijkt op 
die kaarten daar staat zo’n zwarte balk onderaan en in die zwarte balk staat een bepaald 
woord in. Mijn vraag is nu: je hebt drie kaarten vast, welke van die drie kaarten is volgens 
jullie het belangrijkst voor een stagebegeleider en welke eigenschap die op één van die 
drie kaarten staat is het minst belangrijk voor een stagebegeleider? Dus je gaat er maar 
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twee van gebruiken. Welke eigenschap moet een stagebegeleider zeker hebben en welke 
eigenlijk niet. 
R3,2, jij hebt er al twee vast. Jij hebt al gekozen? 

R3,2 Ja ik heb ‘creatief’ en ‘stresskonijn’. Ja creatief dat is wel altijd handig en stresskonijn dat is 
misschien niet altijd handig.  

O Wat was je derde kaart? 

R3,2 Impulsief. 

O Ja. En die zweefde daar ergens tussen? 

R3,3 En dus een goeie? 

O Ééntje die ge zeker zou meegeven aan een stagebegeleider en ééntje waarvan je zou 
zeggen ‘niet aan beginnen’. 

R3,1 (twijfelend) Dromer en snel afgeleid.  

O Als minste eigenschap dan vermoed ik of…? 

R3,1 Euhm…  

O We zullen nog eventjes langs R3,3 passeren eerst. 

R3,3 Clown en pietje-precies.  

O En clown dat is dan het goeie of het slechte? 

R3,3 Het goeie. Euhm ja… je moet grappig zijn en de clown uithangen. Kindjes hebben dat wel 
graag zeker. 

O En waarom heb je pietje-precies als minste? 

R3,3 Omdat als uw spel fout gaat lopen en je bent pietje precies dan denk ik dat je met een 
groot probleem zit. 

O En welke kaart heb je niet gebruikt? 

R3,3 Onzeker. 

O Ok. R3,1? 

R3,1 Ik heb snel afgeleid weggelegd omdat die misschien niet echt altijd met het spel bezig gaat 
zijn.  
Bezige bij die zal altijd met de kinderen bezig zijn. Enthousiast ook. 
En een dromer die kan ook afgeleid zijn maar als dat een dromer is dan gaat die misschien 
ook tegen kinderen zo… dromen vertellen enzo… alle.  

O En waarom is dat niet goed voor een stagebegeleider? 

R3,1 Wadde? 

O Die dromer. 

R3,1 Omdat die misschien snel afgeleid kan zijn. 

O Ja en niet meer met zijn taak? 

R3,1 Ja en niet meer met het spel bezig is ofzo. Of iets helemaal anders begint. 

O Ok. Je mag die kaartjes terug verzamelen ik heb normaalgezien nog een spel bij. Dat zijn 
gewone gesponsorde kaarten door een niet nader te noemen bank. En je gaat zien ik heb 
daar alle jokerkes en alle dames, heren en zotten uitgehaald. Het zijn dus alleen maar 
cijfertjes die erop staan en ik zou jullie willen vragen om uit die cijferkaarten één kaart te 
kiezen die voor u de punten op 10 weergeeft die dat je aan uw stagebegeleider zou geven. 
Dus als je een 7 eruit haalt dan geeft ge een 7/10. Je mag dat nog even geheim houden.  
Ja? Dan moogt ge een ‘rien-ne-va-pluske’ doen en je inzet tonen. 
Allemaal een 8. Waarom? 
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R3,2 Omdat het goed was. 

O Omdat het goed was. En waarom was het goed? 

R3,2 Jamaja. Euhm… het was goed omdat ze ons goed begeleid hebben. 

O En waarom geen zeven? 

R3,2 Euhm… dat is een moeilijke vraag. Ik vind een zeven zo weinig precies. 

O En waarom geen negen? 

R3,2 Omdat negen zo meer lijkt op de perfectie 

O En dat was het ook niet? 

R3,2 Dat was het nu ook weer niet. 

O Ok. Ik denk dat we daar wel iets mee kunnen. R3,3, jij hebt ook een 8 gegeven? 

R3,3 Ja, de kritiek die ik kreeg, dat die mij geholpen heeft want de eerste week heeft ze die 
kritiek gegeven en na mijn vier weken dat ik dan stond heeft ze gezegd dat eigenlijk dat 
eigenlijk wat ze gezegd heeft dat ik dat ook goed verbeterd heb en dat gaf mij zoiets van 
ah dan ben ik toch goed bezig. En daarmee…  

O En waarom geen zeven? 

R3,3 Dat is ook zo laag. 

O En waarom geen negen? 

R3,3 Ja, neen, het kan altijd beter vind ik dus… 

O Ok. R3,1, jij hebt ook een 8 gegeven? 

R3,1 Ik vind zeven al dichter bij de vijf en acht is zo toch al dichter bij de tien en toch net iets 
hoger dan het gemiddelde. 

O Uhu. En waarom was je stagebegeleider niet perfect? 

R3,2 Dat kan niet. 

R3,1 Ze was er niet altijd. Als je bijvoorbeeld efkes verloren waart of euhm… verdwaald in uw 
spel als ik het zo mag zeggen dan was zij er niet altijd voor te… 

O Okido. Ja. Keigoe.  
Welke voordelen hebben jullie gehad aan het hebben van een stagebegeleider? Want 
jullie zeiden daarstraks van “ja stage doen dan wordt je toch nog wat beter begeleid”. 
Heeft dat voordelen voor jullie gehad? 

R3,2 Ja omdat ge toch nog altijd vragen kon stellen altijd. 

O Wat nog? 

 Stilte 

O Enkel het feit dat je dingen kon vragen? 

R3,3 Dat je een houvast had. 

O Een houvast? 

R3,3 Ja als je iets fout deed dan kon je daar zo naartoe gaan en dan helpt die. Omdat je anders 
zo het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voorstaat. 

O Nog dingen die in uw voordeel waren aan een stagebegeleider? 

R3,1 Neen. Ze waren er zo voor u te helpen als er al een probleem was want ik heb niet echt 
een probleem gehad. Behalve misschien bij een paar kinderen die op een gegeven 
moment ambetant waren en waar ik ook zelf ambetant van werd. Dat dan wel maar voor 
de rest niet echt problemen. 
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O Ok. VDS vermoed dat er zoiets bestaat, ik ga het even aflezen, als het koude douche effect 
wat je leert op cursus dat gaat snel verloren wanneer je een speelplein kiest en daar je 
stage doet. Je maakt terug de fouten waarvan men op cursus eigenlijk heeft geprobeert 
om ze u af te leren. De visie die VDS ook meegeeft op zijn cursussen is ‘het speelplein dat 
moet VAKANTIE zijn dus kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen kiezen en hun zin doen’. 
En dat vinden we eigenlijk bij veel animatoren in het programma’s niet meer terug als we 
na twee weken nog eens gaan kijken. Denken jullie dat er effectief zoiets bestaat als het 
Koude Douche Effect en hebben jullie dat zelf, bij jezelf gemerkt en hoe zou dat komen? 

R3,1 Ja je probeert zo goed mogelijk voor te bereiden 

R3,2 Dat is toch logisch 

O Waarom is dat zo logisch R3,2? 

R3,2 Dat is toch gewoon zo. Dat ligt toch in de mens zijn aard. 

O Hoe bedoel je? 

R3,2 Dat is toch waar. Je valt toch vaak terug in je oude gewoontes. Bijvoorbeeld mensen dat 
roken en die willen stoppen die vallen toch vaak terug zo… 

R3,1 Met dieet ook hé. Je wil wel diëten maar… 

R3,2 Ja je ziet wel. Ik wil diëten maar… 

R3,1 En het lukt niet. 

O Euhm. Ok. En vooral rond die visie he. Speelplein moet vakantie zijn, kinderen moeten 
kunnen kiezen. En dat zien we niet meer terug als we na twee weekjes gaan kijken. Hoe 
zou dat komen? Zit dat in jullie programma’s? kunnen kinderen kiezen? 

R3,3 Ja. In de namiddag is het open werking. Activiteiten noemt dat. 

O En in de voormiddag? 

R3,2 Dan is het een spel 

R3,1 Een spel 

R3,2 Een spel dat wij hebben voorbereid. 

O En zit er daar iets van keuzemogelijkheid in? 

R3,2 Neen, eigenlijk niet. 

R3,3 Ja, soms wel. 

R3,1 Ja maar wat moet ge doen als ge niets voorbereid en ge staat daar en ze zitten voor u en 
ge weet niet wat doen. Dan zou ik zoiets hebben van ‘ohnee’. 

R3,3 Maar ge moet wel weten welk spel ge voorbereid 

R3,2 En welke leeftijdsgroep. Bijvoorbeeld de eerste week had ik de 2.5-3 kes maar daarmee 
kan je echt zo geen groot spel doen hé. Dus ik had gewoon allemaal kleinere activiteiten 
dus die willen als het goe… of als het goe… goed weer is willen die echt wel zwemmen in 
zo’n klein badje. De zandbak dat is er ook elke dag bij. Ze kunnen elke dag knutselen, zo… 

O Ja. Waar zijn jullie uiteindelijk het best begeleid? Op stage of op cursus? 

R3,1 Allebei. 

R3,3 Beide. 

O En was het dan toch anders op één of andere manier of is het echt bij alle twee hetzelfde 
verlopen?  

 Stilte 

O Was de begeleiding hetzelfde? 
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R3,2 Ik heb op cursus. Ik heb opgeschreven elke avond gesprekken. Ahnee op cursus, dat moet 
zijn op stage. Ik heb mij weeral vergist 

O Ahja op stage. 

R3,2 Op stage elke avond zo gesprekken en dan zo ****en de volgende dag plannen zo wat we 
gedaan hebben. 

O En dat vond je een betere begeleiding dan je op cursus… 

R3,2 Ja beter? Anders hé. Het is niet echt dat ik zeg van ‘dat was nu beter maar…’. Het was 
gewoon anders. 

O Uhu. R3,3, hoe was dat bij jou? 

R3,3 Ik vond het allebei goed maar ja, op stage, dat is zo met die gesprekken, ge hebt zo meer 
over wat ge gedaan hebt en op cursus… ge staat niet echt op een speelplein hé dat is het 
grote verschil. Ja op cursus zijt ge zelf… 

R3,1 Het was echt leuk, echt leuk. Ik vond het… 

R3,2 Leuk? 

R3,1 Ja.  

O Euhm en het laatste vraagje: “waar heb je het meest geleerd? Op cursus of op je stage?” 

R3,1 Allebei evenveel. Op cursus om ons alles aan te leren en dan op stage omdat ik nieuw was. 

R3,2 Ik heb geschreven: “op stage hoe het er in het echt aan toe gaat op het speelplein en de 
cursus wat kan er allemaal foutlopen”. 

O Dus ik hoor eigenlijk een beetje op cursus leren we de theorie en de stage… 

R3,2 En de stage de praktijk 

R3,3 De praktijk 

R3,1 Maar ik vond cursus ook wel veel praktijk 

R3,2 Maar dan toch zo nog altijd… 

R3,1 Het was altijd eerst het spel en daarna was het theorie. 

O Ja 

R3,1 Zodat je het beter begreep. En ik herinner me ook nog dat we op cursus zo open werking 
hebben gedaan. 

O Dat zit er een paar keer in. 

R3,1 dat we konden kiezen. 

R3,3 Het grote verschil tussen cursus en het speelplein is: op het speelplein sta je zelf animator 
en op cursus zijn we zelf de kindjes. 

O Dat doen we een paar keer expres om u echt te laten voelen hoe dat je.. 
Ok dan heb ik genoeg.  
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Focusgroep 4 

O Ok, een eerste vraagje om zo’n beetje op te warmen. Heb je het gevoel dat de cursus van 
jullie een beter animator heeft gemaakt? En wat heeft gemaakt dat je jezelf zo voelt? 

R4,2 Ja dat wel. Ik durf meer. Tervoor als ik… toen ervoor zou ik nooit speelplein hebben zien 
zitten denk ik. Maar daar heb ik wel… want de eerste keer dat ik daar binnenkwam weet ik 
nog dat ik dacht oei ik moet mij hier durven belachelijk maken. Ik heb dat daar wel geleerd 
uiteindelijk dus. Het heeft wel echt een effect op u gehad. 

O Ok 

R4,1 Euhm… ja… ik vind wel dat we veel dingen hebben geleerd. Over… euhm… over… zo EHBO 
enzo van die basic stuff. Maar ik vind wel dat als je dan daadwerkelijk op een speelplein 
staat dat het heel wat anders is van wat je denkt op de cursus dat het is. Het is… je hebt zo 
meer… in de cursus lijkt alles zo heel idealistisch enzo en we hebben een keitof spel en het 
gaat lukken en dinge euh euh terwijl het op het speelplein vaak is dat het keihard mislukt 
en dat je dan… en daar had ik het gevoel wel bij VDS leek het allemaal veel te idealistisch 
dan wat het werkelijk was alhoewel er soms wel werd gezegd ‘ja maar kinderen kunnen 
wel soms anders reageren dan dat je denkt en niet mee willen spelen’ maar de focus werd 
wel gelegd op uw spel gaat lukken of uw spel is goed terwijl dat de kinderen zich daar 
soms niet goed bij voelen. En daar denk je niet bij na 

R4,2 Ja daar zouden ze op de cursus meer aandacht mogen aan geven als kinderen niet willen 
meedoen.? 

O Ok, we komen daar straks zeker op terug want dat is een zeer belangrijk aspect. Zijn er nog 
dingen waardoor je het gevoel hebt dat je een betere animator geworden bent op cursus? 

R4,1 Qua creativiteit voor mij. Ja anders zou je zo van die… van die… gewone spelletjes spelen 
en niet verder nadenken van ‘hoe kan ik het specialer maken’ of interessanter voor de 
kinderen. Dan speel je gewoon ‘**** in de pan’ of ‘1-2-piano’ ofzo. 

R4,2 Ja dat is. Ik heb ook toen ik zo spellekes moest maken voor speelplein heb ik ook echt wel 
dingen gebruikt van VDS. Ik weet nimeer hoe dat het noemde maar je moest zo een woord 
opschrijven en alles erbij opschrijven wat je daarbij… 

O Brainstormen 

R4,2 Ja, dat was het. Maar ik heb dat dus echt wel degelijk gebruikt. En dat kwam wel van pas 
want anders zou ik nooit echt op spelletjes zijn gekomen. 

O Ok. Keigoe. Een stellingske. Het is op cursus belangrijker om over uw gevoel te praten dan 
over uw vaardigheden. Dus het is belangrijker van te praten over ‘ik vond dat leuk’ en ‘dat 
vond ik een beetje minder’ en ‘dat zou ik toch liever zo gezien hebben’ als dat ze zeggen 
‘ah je hebt heel goed gebrainstormd of je hebt heel goed je spel gemaakt want het zat 
technisch goed in elkaar’ en ‘aan dat moet je nog een beetje werken’. Wat vinden jullie het 
belangrijkst? 

R4,1 Huh? Wacht. Dus ge zegt of dat we over onze gevoelens praten of dat we aan… 

O Over uw echte vaardigheden. 

R4,1 Ahja, ik vind dat hé. Ge zijt niet op… hoe zegt ge dat… psychiatrie euh… ge zijt daar om te 
leren en om uw werkpunten geen werkpunten meer te maken. 

R4,2 Daarom was die avond dan wel goed als je daar zo efkes kon spreken. In de dag heb je het 
dan over uw vaardigheden en ’s avonds kunt ge dan even zeggen wat er scheelt. 

O Dus jij vond dat wel belangrijk, uw gevoelens? 

R4,2 Niet belangrijk. Want vaardigheden is natuurlijk belangrijker maar misschien kan dat wel 
eens goed zijn om zo tijdens de dag terug… enfin ja… 

R4,1 Daar ben ik het niet mee eens 
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O En heb je dat voor jezelf ook gevoeld dat dat voor uzelf ook nuttig was, zo’n momentje? 

R4,2 Ja toch wel 

O En waarom dan? 

R4,2 Ja ik weet niet. Maar vroeger was ik ook niet zo iemand die over zijn gevoelens zal 
babbelen maar daar heb ik dat wel geleerd eigenlijk. Ik vond dat wel eigenlijk tof dus… 
voor mij was dat wel belangrijk denk ik. 

R4,1 Ja voor mij is dat niet zo belangrijk 

O Okido. Wat was het eerste dat je thuis verteld hebt over de begeleiding van de 
instructoren op cursus? Of als je in de auto zat op weg naar huis. Wat heb je dan verteld 
over de begeleiding en over uw instructoren? 

R4,2 Het was keitof. Ik weet ni 

R4,1 Ik heb gewoon gezegd: ‘het was super leuk, ik wil nog is’. 

R4,2 Ik weet nog dat ik toen met Louise enal, toen ik thuiskwam en we moesten naar school 
was dat echt zo terug van alle dat is echt jammer dat wij terug naar school enal moeten. 
Het feit dat we het zo tof vonden zal wel willen zeggen dat het goed was geweest. En de 
begeleiding enzo… 

O Maar zo niets specifiek over de begeleiding of over een moment… 

 Stilte 

R4,2 Ik denk het feit dat ik met jullie zo kon praten en lachen en vanalles dat dat het beter 
maakte. Moest dat nu echt zo puur ‘gijle zijt de… alle de begeleiders en wij zijn dan… dan 
zou dat wel…’ 

R4,1 Ja als er zo een fel contrast was tussen de cursisten en de begeleiders dan zou het minder 
leuk zijn want dan zouden we het gevoel hebben van ‘we worden zo…’ ge voelde u echt zo 
al ouder, zo een beetje op de gelijke maat maar ge zag wel nog een klein beetje het 
verschil maar toch… er was zo meer zo… een losse sfeer. 

O Ja een losse band. Ok. En dat was goed? 

R4,2 Ja 

R4,1 Ja 

O Ok. Euhm. Denk is efkes na over één ervaring waar dat je veel gehad hebt aan de 
instructoren, aan de begeleiding en ééntje waar je misschien… waar het een beetje 
misgelopen is. Ik weet, het is al heel lang geleden, meer dan een jaar. Één situatie waar je 
zegt daar heb ik echt iets gehad aan de begeleiding. Dat was neig. En ééntje waar het wat 
minder verliep. 

R4,2 Dat is wel een moeilijke vraag 

 Stilte 

R4,2 Maar bedoel je tijdens dat we het deden of…? 

O Tijdens de cursus. 

 Stilte 

R4,1 Toen ik zo met… euhm… **** of hoe noemde die… dan was ze zo een beetje vies op mij 
denk ik omdat ik niet deed hoe dat ze het wou bij een spel en euhm… ja ze was zo… en gij, 
gij waart er toen… en ge zei van ja, neen, ik weet niet meer wat het juist was… maar ik had 
iets niet gedaan of wel gedaan want we hadden ****en zo’n spel gemaakt en ik had iets 
niet of wel gedaan en ze vond dat niet leuk en ik dacht ja die ik keiboos op mij. En dan 
hebt gij zo gezegd… dan hebt ge zo ‘ja ik zie dat er met **** en nahnahnah blablabla’ en 
dan ja… dat vond ik wel goed dat ge zo een beetje ertussen zijt gekomen om dat 
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ongemakkelijk gevoel weg te nemen. Snapt ge? 

O Ik denk het wel ja. Ik herinner mij daar nog iets van ook. 

R4,1 Het is lang geleden hé. 

O Ok. Dat was waarschijnlijk een goeie situatie? 

R4,1 Ja. Nu een slechte… 

O Of een minder goede. Het moet daarom geen slechte zijn maar iets waar je dacht van ‘oh, 
jammer’. 

R4,1 Het is zo lang geleden… 

O Ik weet het. 

 Stilte 

R4,2 Slechte weet ik eigenlijk niet echt goed. Als we zo dingen moesten maken dan kwamen 
jullie wel altijd helpen. Of als we zo echt op het speelplein moesten staan dan kregen we 
ook echt superveel uitleg en als ge zo spullen wou maken maar we wisten niet echt goed 
hoe of wat dat kwamen ze wel altijd helpen. Maar slecht…  

R4,1 Ik weet dat ook niet. 

R4,2 Ja t’is niet echt… 

R4,1 Meestal blijven de goede dingen hangen hé.. 

 Gelach 

O Ok. Nog een vraagje: wat had je, nu dat ook je stage achter de rug is, wat had je 
begeleiding op cursus nog meer kunnen doen om van u nog een betere animator te 
maken? 

R4,1 Zoals ik zei daarnet, meer zo de slechte kant van de kinderen laten tonen dan zo… 

R4,2 Of zo ‘wat als uw spel mislukt?’ Wat moet je dan doen? 

R4,1 Ja backupplannen ofzo. 

R4,2 Inderdaad 

R4,1 Ja want op VDS leek echt zo alles ‘oh we hebben een spel en het gaat lukken’. Punt en 
gedaan. 

R4,2 En dan sta je op het speelplein en als het dan misloopt dan sta je daar ‘ohnee wat nu, wat 
moet ik nu gaan doen?’ 

O En dat vond je niet dat in de cursus echt inzat. 

R4,1 Neen, ze moeten zo meer de nadruk leggen op van… want dat heb ik wel geleerd: als je 
tijdens dat je spel bezig is en je ziet ‘oei het gaat hier bijna aflopen en oei ik moet hier nog 
een half uur vullen’, dat je dan begint na te denken van wat ga ik nu doen. Dat heb ik wel 
geleerd, op het speelplein zelf. Maar waar misschien wel meer aandacht mag aan besteed 
worden op cursus. 

O Ok. Nog zoiets? Of nog zo dingen dat je zegt van ‘dat zou er ook nog in moeten of dat kan 
nog beter?’ 

 Stilte 

R4,2 Niet echt neen. 

 Stilte 

R4,2 Ja ik weet niet ja. Als de kinderen gewoon ambetant beginnen doen… 

R4,1 Dat vond ik wel het grootste 

O Dus al ik u mag herhalen. De cursus dat is zo’n ideaal eilandje waar alles perfect loopt en 
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alle kinderen zijn braaf en als je dan op het speelplein komt dan blijkt de realiteit toch 
helemaal anders te zijn. 

R4,1 Klopt 

O En had je het gevoel dat dat… wacht hoor… je zegt op VDS lijkt het allemaal zo goed en zo 
positief. Had je ook dat gevoel van ‘oei dat klopt hier helemaal niet’ als je op 
kindernamiddag kwam? Want dan heb je ook even… 

R4,1 Ja dan euh… ja uw spel lukt dan niet. Je had wel zo efkes zo die… die omwisseling maar je 
denk nog altijd. Alle ik had dat toch van ‘ja, dat was maar ene keer.’ 

R4,2 Ja je denkt ‘dat is mijn eerste keer’. Dat is normaal dat dat wel… 

O Ok. Over jullie stage dan. Waarom denk je dat je stage moet afleggen? Waarom zou VDS 
dat vragen van jullie? 

R4,1 Om die ene reden. Zodat je beseft dat dat niet allemaal zo idealistisch is als… alle… denk ik. 
Niet zo… mooi en perfect allemaal is. Zodat gij in contact komt wel kinderen dag in dag uit, 
denk ik. 

R4,2 Ja, dat ze weten dat ge het kunt. Ge gaat niet zomaar iemand van de straat pakken en die 
gaan zetten bij de kinderen. Die gaat dan toch waarschijnlijk niet echt… euhm. Volgens mij 
geeft dat uw ervaring in leertijd en als ze weten dat je genoeg ervaring hebt dan laten ze u 
door. 

O Ja. . Ok. Kunt ge u daar ook in vinden, want dat is iets anders dan wat jij zegt? 

R4,1 Ik weet niet want vrijwilligers mogen ook op het speelplein staan hé, alleen voor minder 
geld. Dus kweet ni. Ik denk dat het eerder de reden is om zo enerzijds om een beetje 
ervaring en anderzijds ge kunt het misschien in de theorie wel allemaal goed maar in de 
praktijk? 

O Ja.  

R4,2 Ja (knikt instemmend) 

O Het ene is niet juister dan het andere hoor. Euhm… ok… nog redenen waarom je stage 
moet afleggen volgens jullie? Waarom is dat goed voor uzelf? Of waarom zou dat goed 
kunnen zijn voor uzelf? Ik zal het zo vragen. 

R4,2 Dat je zelf weet dat je het kunt 

R4,1 Of dat je het niet kunt… 

O Ja. Wat zou daar nog kunnen… 

R4,1 Zo ****enwerken want op VDS zat ge altijd met verschillende mensen ****en te werken. 
Dat zal ook wel zijn doel hebben gehad. Maar op het speelplein moet ge een ganse week 
met dezelfde mensen ****enwerken en als het dan niet zo goed klikt dan moet ge daar 
wel mee overweg kunnen. Dus ik denk zo ook. 

O Ja, dat zit er ook wel in. Ok. We gaan daar straks nog op terugkomen. Ik ga jullie eerst 5 
post-its geven. En op die post-its… op elk van die post-its moogt ge één woord schrijven 
dat uw eerste speelpleindag beschrijft. Dus uw allereerste dag op speelplein 
Begijnenborre. Als je daar toekwam na uw cursus, de allereerste dag, wat voor een 
gevoelens riep dat bij u op. Waar dacht je aan. Wat zag je? Wat heb je meegemaakt? Vijf 
woorden die die dag voor u beschrijven. 

R4,1 In vijf woorden? 

O In vijf woorden. 

R4,1 Mag dat ook niet gewoon in zinnen? 

O Ge moogt het nadien uitleggen hé. Dus kies één kernwoord. 

 Stilte 
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O Ok. R4,2, begin maar. 

R4,2 Dus in het begin ‘spannend’ omdat dat echt… dat was… de eerste keer dat we daar 
naartoe gingen kijken was de week ervoor zo een vergadering. Maar bon, ik heb het 
gevoel dat het dan nog altijd wel spannend was want ik ging ook naar het speelplein waar 
ik niemand kende. Ik ging niet met vriendinnen dus dat was echt spannend. En dan heb ik 
ook ‘nieuw’. Ik wist zo niet echt in het begin ‘waar moet ik naartoe’ of ‘wat moet ik doen’. 
Want ik kwam daar aan en dat was zo…. Ge werd direct zo… ja ga bij uw groep en begin 
met te doen wat je moet doen dus dat was… ook ja, ik voelde mij ook… dat is mijn derde 
woord, ‘onervaren’. De eerste dag merkte ik zo wel van ok ik heb hier veel minder ervaring 
dan de rest maar dat kwam eigenlijk wel snel. Ik vind op een week heb ik toch… zo een 
week speelplein heb ik toch echt nog veel bijgeleerd dusja.  
Mijn vierde woord is ‘bijleren’. Ik heb dus veel bijgeleerd. En ik heb ook ‘leuk’ en zin voor 
meer. Ik had direct zin in zo nog een week speelplein want ik vond dat echt wel tof. Die 
kindjes maken u zo gelukkig. Die zijn dan allemaal aan het lachen enzo en babbelen en die 
blijven zo maar gaan en dat maakt het echt wel tof. Dusja… dat waren mijn vijf woorden. 

O Is dat ook wat je zou opgeschreven hebben vlak na cursus als je over je eerste speelplein 
zou moeten nadenken? Is dat wat je verwacht had? 

R4,2 Waarschijnlijk wel. Alle ‘zin voor meer’ zou ik dat op dat moment niet hebben geweten 
want ik denk dat ik het wel zou moeten proberen eerst. Maar waarschijnlijk ja… 

O Ja. Ok. R4,1 

R4,1 Ik heb euhm… toen ik daar aankwam dacht ik dat gaat mij hier lukken eh, op het 
gemakske. Dus ik heb ‘slagen’. Het werkwoord slagen, lukken.  
En dan ‘lachen’. Omdat ik ken… neen ik ken dat niet… ik ken misschien een paar mensen… 
alle ik kon het daar zo direct mee vinden en ge maakt grapjes en blablabla dus lachen. 
En dan heb ik ‘****’. Ja, die noemt zo, dat is haar achternaam. En die… dat was een 
animator waarmee ik voor het eerst stond en ik stond bij 3 en zij heeft mij zo goed 
opgevangen en zo alle, gezegd van we kunnen dit doen en we kunnen dat doen alhoewel 
ik ook zelf met eigen ideeën kwam. En zij heeft er zo ook voor gezorgd dat ik zelf meer 
zelfvertrouwen kreeg op vlak van speelplein staan en ook euhm… ja zo… hoe zegt ge dat… 
alle zo als ik mijn stage moest doen en ze zag dat ik iets goed deed dan ging ze dat direct 
zeggen tegen de hoofdanimatoren, zo van die dingen. Zo… en ik vond dat wel vriendelijk 
van haar en ik was wel blij en dankzij haar ben ik ook wel zo een beetje de animator die ik 
nu ben.  
En dan de ‘kinderen’. Ja omdat daar kinderen zijn. En ge doet het toch een klein beetje… 
alle toch voor de kinderen een beetje. En ik stond bij de 3-jarigen en die waren leuk en 
grappig en daarom ook het woord ‘leuk’. 

O Ok. Was dat wat jij verwacht had na cursus? 

R4,1 Euhm. Ik weet niet. Ja. Ik had misschien verwacht dat ze meegaander gingen zijn de 
kinderen maar voor de rest weet ik dat niet goed omdat ik nu al een paar weken heb 
gestaan en nu lijkt die cursus zo ver weg. Zo lang geleden… dus ik weet dat niet meer. 

O Ja. Ok. Euhm… dan zou ik van jullie nekeer willen horen hoe dat jullie stage verlopen is. 
Concreet is dat gebeurd met een eerste babbel? Ge zei daarstraks al iets van we zijn ene 
week voordien al eens moeten gaan voor een vergadering. Euhm, zijn er concrete 
afspraken met jullie gemaakt omdat jullie stagiairs waren? Hebben jullie een begeleiding 
gekregen? Hebben jullie een rondleiding gekregen? Wanneer zijn jullie geëvalueerd? Zo 
die typische dingen aan een stage. Wat kwam er meer bij jullie stage dan dat je gewoon 
animator zou zijn op speelplein Dilbeek? 

R4,2 Veel kwam daar niet bij hé? Ge waart gewoon een animator zoals de rest. 

R4,1 Ge moest wel een spel voor twee maken voor een week en dan kwam één iemand van de 
hoofdanimatoren kijken naar uw spel en dan opschrijven en werkpuntjes en… 
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O Wanneer gebeurde dat? 

R4,2 Gewoon in de week, ge mocht kiezen wanneer. 

O Ahja. Dus ge zei ik heb vandaag mijn spel gemaakt… 

R4,2 Ja ge moest dat den dag daarvoor doen normaal zeker? 

R4,1 Ja op tijd zeggen 

R4,2 Ja en dan kwamen ze kijken en dan zeiden ze “ja da twas goed en dat was goed” 

O En dat komen kijken en opschrijven zoals je zei. Komen ze dan mee spelen of zitten ze aan 
de kant? 

R4,1 Dat hangt af van hoofdanimator tot hoofdanimator. 

R4,2 Bij mij was het twee keer dezelfde en die kwam daar gewoon altijd bijzitten aan de zijkant. 

R4,1 Ahnee, bij mij deed die mee. 

R4,2 Bij mij aan de zijkant dus. 

O Ok. En dan schreef die werkpunten op zeg je? 

R4,2 Ja, ik denk dat ja. 

O En dan vlak nadien. Dus uw spel is juist gedaan en dan was het evaluatie of…? 

R4,2 Om vier uur. 

O En om vier uur moest ge alleen bij hem gaan? 

R4,1 Maar ge zat op het gras ofzo op het gemakske 

R4,2 Ja ge zat buiten en dan kwam die daarbij zitten en dan zei die ‘ja dat was goed en dat was 
niet goed’. 

O Maar dat was wel met u persoonlijk zonder andere mensen 

R4,2 Ja 

O Ja. En voor de rest? Op voorhand op die vergadering wordt er daar op een speciale manier 
met jullie rekening gehouden of…? 

R4,1 Ja elke vergadering overlopen ze het boekje. Keistom. Als ge dat één keer hebt gehoord 
dan weet ge dat wel maar ze moeten dat elke keer opnieuw doen, zeker als er nieuwe 
mensen zijn. Dus in die zin houden ze misschien wel rekening met u maar niet speciaal. 

O Ja. En zijn er afspraken gemaakt over jullie stage? Van ‘kijk we gaan u daar en daar en daar 
op evalueren’ en dan weet je dat je ‘daar en daar en daar’. 

R4,1 Neen 

O Heb je dat gemist, achteraf bekeken? 

R4,1 Ik had een redelijk goeie… 

R4,2 Ja ik had dat misschien wel liever gehad. Dat ze zeiden van we gaan u… want ik had bij 
mijn laatste stage een beetje problemen met de… alle de… leer… hoofdanimator. Ik had 
daar een beetje problemen mee omdat die mij op dingen had geëvalueerd waarvan hij 
niet eens wist. Dat was ook niet eens waar. Dus ik had daar een beetje problemen mee. 

O En hoe is dat dan kunnen gebeuren? Hoe? 

R4,2 Ja hij zei maar gewoon ‘op dat zijt ge geëvalueerd’. Dus het kwam er op neer; hij zei dat ik 
niet had gekuist maar ik was er elke keer bij bij het kuisen. En dan had ik hem gezegd 
‘neen, dat is niet waar’. En dan zei hij ‘ahja bon, dan doorschrap ik dat’. En dat vond ik een 
beetje, tegenover mij, ge zijt mij aan het evalueren op iets waarvan ge zelfs niet weet of 
het juist is of niet. Dus dat was voor mij wel een beetje een minpunt aan dat speelplein. 

O En hoe komt het dat die persoon zo’n dingen opschrijft? Heeft hij u dan niet gezien? Of 
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hoe? 

R4,2 Ik weet het niet. 

R4,1 Was dat die week met **** en Hélène en … 

R4,2 Ja we waren allemaal gebuisd die week. Een beetje. 

R4,1 Hebben jullie nu die mail gestuurd naar hem? Want **** zei dat jullie een mail gingen 
sturen. 

O Om wat te zeggen? 

R4,2 Ja het gevoel. Alle het feit dat hij zo zegt ‘ah als het niet waar is dan doorschrap ik het’ dat 
kwam voor mij een beetje over van ge zijt mij aan het opschrijven voor dingen dat ge niet 
eens weet. 

O Ik ga daar een beetje op doorvragen want dat is interessant. En de hoofdanimator 
overdag. Waar is die? Want het is de hoofdanimator die jullie evalueert hé op speelplein 
Dilbeek? Waar is die? Komt die meespelen of…? 

R4,1 ****. Ge hebt er zo die vaak in het hoofdmonikot zitten en gewoon zo… en dan hebt ge 
die… **** was wel iemand die zeer actief was en die echt… dat was echt nen hele strenge. 
Als ge niet actief bewaakte had hij het gezien. Als ge iets niet had gedaan dat moest 
gedaan worden dan had hij het gezien. Het was nen hele strenge. 

R4,2 Maar hij was wel leuk. Hij deed echt wel mee met de kinderen en dat was wel leuk 

R4,1 Maar heel streng tegen de animatoren. 

O Ja. En is dat iets goed? Een strenge hoofdmoni? Of…? 

R4,2 Ja langs de ene kant wel. Maar bij mij ging het er wat over de laatste week dus. Want de 
eerste week had ik daar totaal geen probleem mee. Dat was echt tof enal en in die week 
ook waar hij mij had geevalueerd. Dat was ook heel tof. Maar dan die laatste week dat was 
dan een beetje… 

O En die evaluatie? Dat was dan uw allerlaatste evaluatie? 

R4,2 Ja 

O En als ik u dan zo hoor dan lijkt het alsof je echt verschoten was van wat je te horen kreeg 
op die moment. Had je daarvoor dan geen gesprekken met hem gehad waaruit dat al een 
beetje bleek? 

R4,2 Neen, helemaal niet. Maar hij had op dingen gelijk, sowieso. Maar het feit dat hij dan… ja… 
iets had opgeschreven wat niet waar was. Dat was voor mij een beetje van… moet ik 
daarbij verder gaan nadenken of…? Is dat nu op mij bedoelt of….? 

O Dus diegene die uw stage evalueert is niet constant bij u en ziet ook niet alles van wat dat 
je doet. 

R4,2 Neen 

O Vind je dat een goed systeem of zou je liever zoals bijvoorbeeld bij speelplein Overijse 
hebben waar je medeanimator jou evalueert? 

R4,1 Maar soms is uw medeanimator zelf iemand die nog maar… 

O Ja maar op voorwaarde dat dat iemand is met ervaring. 

R4,2 Langs ene kant is dat denk ik wel goed want die ziet altijd wanneer je dingen goed doet en 
wanneer je dingen niet goed doet. Want als je nu bijvoorbeeld, je hebt een week stage en 
uw hoofdanimator komt zo soms eens kijken dat zijn just de momenten waarop gij dan 
een… alle… een slecht momentje hebt dan hebt ge natuurlijk een probleem. Langs de 
andere kant zou ik het ook niet zo tof vinden.  

O Waarom niet? 

R4,2 Ja, dat worde constant eigenlijk zo… 
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R4,1 Bekeken 

R4,2 Bekenen van wat doet ze hier, wat doet ze niet, euhm… neen, dat zou ik me niet echt 
meer op mijn gemak voelen. 

R4,1 Dan ben je ook niet meer op de kinderen gericht hé. Dan is het zo van één iemand die zich 
zo kindergericht is want die moet dan want het is zijn stage en de andere die dan zo eerder 
altijd moet zien wat die ander doet. Kweet ni. En ze vragen toch ook zo aan uw mede 
animatoren van ‘en? Wat vond je ervan’ achteraf van wat vond ge nu. En er is ook een 
groepsevaluatie, de dinsdag denk ik, waar alles zo gezegd wordt van ‘gaat het goed’ en 
‘zijn er opmerkingen’. Zo van die dingen. 

O Uhu. Dus er wordt ook aan uw mede animatoren eigenlijk gevraagd wat ze van u vinden. 

R4,1 Ja 

O Ok. Euhm… heb je het gevoel dat uw evaluator of hoe je het moet noemen genoeg tijd 
heeft genomen voor jou? Op uw stage? 

R4,2 Ja. Bij mij niet. Die was gewoon… ik heb die alleen maar in die week gezien met mijn spel. 
Ja die zal mij natuurlijk wel altijd in het oog hebben gehouden alle. Ik zal het waarschijnlijk 
gewoon niet hebben gemerkt. Maar ik merk wel dat ze hun ermee bezig houden van ‘wat 
doet ze, wat doet ze’. 

R4,1 Ja ze moeten ook niet veel anders doen hé. 

R4,2 Dat is wel hé. 

R4,1 Een beetje hebben we toch gelijk hé. 

O Ja ik ken natuurlijk jullie structuur niet. Het hangt er ook wel vanaf. Je zegt na het spel is er 
een evaluatie met u persoonlijk. Zijn er nog andere momenten dat er nog eens een 
babbelke is met u persoonlijk? 

R4,1 Met de stagiair persoonlijk? 

O Ja met de stagiairs. Of is dat alleen nadat je uw eigen spel hebt gedaan? 

R4,2 Er is een avond waar ze met ieder apart toch. 

R4,1 Ja de vrijdagavond is er dan van eh ‘hoe was uw week’, ‘wat hebt ge gedaan’, ‘wat hebt ge 
niet gedaan’. Maar in de week zo zelf… 

O Dus als je bijvoorbeeld op maandag iets doet dat u hoofdanimator ziet en hij denkt van 
‘oei, dat was niet zo goed’ dan krijg je dat eigenlijk niet te horen tot vrijdag? 

R4,1 Tenzij dat het zo iets ernstig is 

R4,2 Ja 

R4,1 Alle ik bedoel als het zoiets klein is 

R4,2 Dan is het sowieso voor op het einde van de week 

R4,1 Maar als het zoiets is van ‘ja ej, dat kan eigenlijk niet, dan wordt dat wel gezegd’. 

O Heb je gemist dat dat niet zo elke dag een momentje is.   

R4,2 Misschien voor mij was dat die week wel beter geweest. Dat ik wist wat ik op welke 
manier minder goed deed. Want ik had dan bijvoorbeeld een klein kindje alleen achter zijn 
boekentas laten gaan. En ze hadden dat dan op het einde van de week gezegd maar als ze 
dat in het begin van de week hadden gezet dan had ik daar de hele week op gelet van ‘oei 
dat is mijn fout hier’. Maar ik wist maar op het einde wat ik fout deed. 

R4,1 Maar ik denk dat het ook wel de bedoeling is dat ze dat op het einde zeggen zodat ge het 
weet voor de volgende keer dat ge komt 

R4,2 Maar dat is toch wel beter dat ze het op dat moment zelf zeggen dat ge het weet 

O Dat is een beetje hetzelfde als ze het op maandag zeggen dan is dinsdag de volgende keer 
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dat ze komt. Alle ik snap wat je bedoelt. 
Ok. Heb je het gevoel dat ****, want jullie hadden alletwee **** als stagebegeleider hé, 
dat die gemotiveerd wa som jullie te begeleiden? 

R4,1 Ja die is helemaal into speelplein.m 

O En hoe heb je dat gevoeld? 

R4,2 Als je bijvoorbeeld de voorbereiding van uw spel afgaf dan kwam die echt met u babbelen 
van ‘dat en dat’. Alle toch bij mij dat hij zo bij mij kwam zitten en dat hij vroeg ‘en hoe gaat 
ge dat brengen bij die kinderen zo’. Dus dat vond ik wel handig dat hij zo daarvoor nog 
efkes kwam zeggen van ‘hoe gaat ge dat ineen’ steken. 

R4,1 Ik had mijn spel zo in de ochtend. Dat was keierg. Ik wist niet dat ik toen mijn stagespel 
moest doen, ik was dat vergeten en ik had dat dan nog heel rap in de ochtend zitten 
maken maar het was wel nog goed en hij zei toen dat het goed was maar dat ik dan 
misschien meer tijd had moeten steken in de voorbereiding. Maarja als hij niet wist… als 
hij mij niet had gezien dat ik daar bezig aan was dan had hij dat waarschijnlijk niet 
gemerkt. 

O Ok. Er is een verschil tussen evalueren en begeleiden. Kennen jullie dat of? 

R4,1 Neen. 

O Evalueren is dat je echt tegen iemand gaat zeggen van ‘dat was niet goed, dat was niet 
goed, dat moet je zo beter doen, dat moet je zo beter doen’. Dat is evalueren. Begeleiden 
is dat je, zoals dat R4,2 juist zegt, u bij de mensen gaat bijzetten en zeggen van ‘kijk, dat 
zou ik zo aanpakken en ik denk… hoe ga je dat aanpakken’ dus meer vragen stellen en op 
die manier iemand voorruit helpen. Onderscheid duidelijk? Van wat heb je het gevoel dat 
het het meeste aanwezig was op uw stage? Evalueren of begeleiden? 

R4,2 Ik denk evalueren. 

O Uhu. En vind je dat een goed evenwicht? Dat het meer bij evalueren ligt? 

R4,2 Bwa ik denk als ze u gaan moeten begeleiden dat dat  

R4,1 Veel tijd 

R4,2 Ja. Als ge dan aan iedereen moet gaan vragen wat ga je deze morgen doen en hoe ga je 
dat in elkaar steken… 

R4,1 Ja maar ze vragen dat ook in de ochtend hé. Wat gaan we doen. Wat doet 3, wat doet 4-5, 
wat doet 6-7. En soms als het niet duidelijk is ‘en hoe gaat ge dat doen’. Ze vragen dat wel 
in het begin maar door de dag ofzo… neen. 

O En dat is voor heel het speelplein dat jullie bedoelen? Zo dat ochtendmoment. Maar voor 
de stagiairs apart, zou dat dan niet kunnen? 

R4,2 Er is echt geen onderscheid tussen. Bijna echt geen onderscheid… 

R4,1 Bijna echt? Totaal niet. Gewoon dat ge een boekske moet invullen. 

R4,2 Ja dat is het eigenlijk. Want ik wist zelf niet wie er in stage was en wie niet. 

O Ja. En moet er dan zo’n onderscheid zijn vinden jullie? 

R4,2 Ik denk van niet, neen. Want als ze u… als ge zo als stage doet dan is dat altijd zo… 

R4,1 Buitenbeentje dan de rest enzo 

R4,2 Ik denk ook als ze daar zo geen onderscheid gaan tussen maken dan ga je nog normaler 
met de rest kunnen doen en dan ga je u ook gedragen zoals een gewone animator dan. 

R4,1 Alhoewel. Mijn twee weken stage dat was echt… ik was hyperactief, niet normaal. Oh. En 
daarna was dat allemaal veel minder. Na dat ge zo uw stage hebt gedaan. Ok, nu kan ik het 
op mijn gemakske, rustig. Ik heb mijn attest we doen het gewoon zo… 

O Ja. Ok. Ging het vooral over jullie gevoel of over jullie vaardigheden tijdens de stage? 
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R4,2 Vaardigheden. 

R4,1 Ja. 

O Ja. En is dat een goed evenwicht? 

R4,1 Ik weet het niet. 

R4,2 Ik denk ja… maarja als ze meer over het gevoel gaan babbelen dan gaan ze zich zo met zo 
alles moeten bezighouden. Ja ik weet niet.  

O En voor uzelf? Wat zou voor uzelf het beste geweest zijn? Of was het voor uzelf goed op 
deze manier? 

R4,1 Als je met iets zat dan kon ge toch altijd… 

R4,2 Alle ik kwam sowieso wel thuis en dan sprak ik ook over mijn gevoel thuis. Dus alle… het is 
niet dat dat speciaal daar moest. 
Ik had ook… ge kunt dat ook gewoon met de rest bespreken. Dat moet niet perse met uw 
hoofdanimator als ge zo met iets zit 

R4,1 Ja. Ge doet dat meestal toch met uw…. 

R4,2 Ja 

R4,1 Vrienden 

O Waarom doet ge dat eerder met uw vrienden dan met de hoofdanimator? 

R4,1 Kweet ni. Alle, als ge dan hoofdanimator… er was zo één keer… **** dat is mijn leidster in 
de Chiro… dan kunt ge zo makkelijk daarbij gaan want ge zijt daar comfortabel mee en 
blablablabla. En daar kunt ge makkelijk iets tegen zeggen van ‘pff amaai’. Ik vind dat ge 
veel gemakkelijker iets… op het einde van de week vragen ze ‘en? Wat vond ge van de 
hoofdanimatoren?’ en dan is het zo van ‘goh wat moet ik hier nu opschrijven?’. Terwijl dat 
als ge da zo… ge durft dat zo minder gemakkelijk zo tegen… tegen een hoofdanimator te 
zeggen die ge minder goed kent dan iemand die ge wel goed kent. 

O Uhu. 

R4,2 Met de hoofdanimator hebt ge niet zo’n band als met de animatoren zelf. 

O En hoe zou dat komen? 

R4,2 Omdat ge vaker met de animatoren bezig zijt.  

R4,1 Ja. Als we moeten bewaken. 

R4,2 Ja dan zit ge allemaal bij elkaar. Ge zit meestal wel met één iemand of… 

R4,1 Ja en dan zijn die met iets anders bezig. 

O Ok. Als je zo een gesprek had met uw hoofdanimator. Was dat dan vooral formeel of 
informeel? Kennen jullie dat verschil? 

R4,1 Ja maar ge kunt toch moeilijk superformeel zijn op het speelplein. Niet? Geef zo eens een 
voorbeeld van een formeel gesprek. 

O Euhm. Zoals als jij nu daar zit en ik hier en dat ik zeg: ‘R4,1, vandaag heb je. Ik heb gezien 
dat je aan uw speluitleg eigenlijk nog dat en dat en dat moet veranderen’. Op zo’n manier 
zijn we vrij formeel bezig. Als we buiten op het gras gaan zitten naast elkaar… 

R4,1 Dat is dan informeel 

O Dat zal eerder informeel zijn. 

R4,2 Het was ook zo. Echt zo babbelen over wat gij vond en wat ge niet vond dus… t’was niet zo 
van ‘hier dit en dit’. Het was wel op het gemak dat ze het u zeiden. 

O Ok. En gebeurde dat ook eens spontaan tussendoor? Of was het altijd op van die vast 
afgesproken momenten? Kwam de hoofdanimator eens bij u een schouderklopje geven en 
‘hej dat hebt ge kei goed gedaan’ of ‘dat zou ik zo doen’. 
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R4,1 Ge hebt er wel die dat doen maar dat hangt ook allemaal af van persoon tot persoon. Het 
is moeilijk om dat zo in het algemeen te zeggen. 

O Wat zou je het beste vinden moest jij mogen kiezen. 

R4,2 Zo af en toe zo. Want als ge zo een hele week niet weet wat ge aan het doen zijt dan zijt ge 
op den duur zo van … doe ik het nu goed of niet? Maar als ze u dan komen zeggen ‘dat wel 
goed en dat niet goed’ dan kunt ge daar op gaan letten en dan denk ik dat ik wel positiever 
zou zijn de rest van de week. Maar dat hangt misschien ook van persoon tot persoon af. Ik 
heb graag bevestiging van ‘ge doet het goed en ge doet het niet goed’ maar… 

O Ja. Heb je qua begeleiding grote verschillen gezien tussen cursus en uw stage? Want op 
cursus zijt ge een beetje door ons begeleidt, op uw stage door ****. 

R4,1 Ja. Ge zijt met zoveel op ne cursus. Ge zijt echt met superveel dan is dat denk ik soms 
minder persoonlijk dan dat als gij met nog iemand stage doet op een speelplein waar 20 
man is. Denk ik toch hé. 

O Dus ik hoor u eigenlijk zeggen: ‘op cursus was het minder persoonlijk dan op het 
speelplein’? 

R4,1 Neen, ze probeerden dat wel door zo dinge… van die sessies te doen ’s avonds… en dinge… 
maar sowieso dat ge niet met elke animator dan… euhm begeleider… dan hetzelfde 
contact had ofzo.  

R4,2 Dat hangt ook af van hoe de animator tegen u doet. Sommige… ken ik beter dan anderen. 

O Ja tuurlijk. 

R4,2 Ja **** bijvoorbeeld ik heb daar nooit mee gesproken… terwijl ik dat met andere dan wel 
had. Alle dat gaat nooit lukken dat iedereen met iedereen daar… 

O Dat is ook de bedoeling niet. Maar als ge alleen naar uzelf kijkt. De begeleiding die je daar 
ontvangen hebt en de begeleiding die je nu op stage ontvangen hebt. Zitten daar 
verschillen tussen? In aanpak of in…? 

R4,2 Ja op VDS hebben ze u natuurlijk nog altijd meer hulp gegeven. 

O Op welke manier? 

R4,2 Maar dat was ook hun bedoeling om ons uit te leggen wat ge dan moet doen. Maar ik 
denk op een speelplein is het niet de bedoeling dat ze u zeggen ‘ge moet nu dat doen en 
nu dat doen’. 

O  Ik weet het niet. 

R4,1 Het is ook de manier van aanpakken hé. Op VDS wordt alle in spelvorm gedaan en alles 
mooi ingekleed en dinge.. op het speelplein hebt ge geen tijd om uw animatoren zoiets bij 
te brengen. Dan moet dat gewoon gezegd worden want de kindjes staan daar te wachten. 
Dus dat is een andere manier van aanpak. Maar of die beter of slechter is dan op het 
speelplein? Ik weet het niet. Geen idee. 

O Ok. Ook komen we straks nog heel efkes op terug. Euhm… ge hebt daarstraks al gezegd 
dat wanneer je een probleem had je eerder bij mede animatoren zou gaan dan bij de 
hoofdanimator. Hoe zat dat op cursus? Durfde je daar met je problemen naar de 
instructoren stappen? 

R4,2 Ja, sowieso.  

O En waarom? 

R4,2 Ik weet niet. Ik voelde mij daar op mijn gemak dus… kweet niet. 

R4,1 Ik zou daar toch niet alles tegen zeggen. 

R4,2 Ja dat is wel just 

R4,1 Meestal zijn de mensen die op het speelplein zijn… staan… zijn ook mensen waar ge 
regelmatig mee staat dus die kent ge al wat langer als dat ge één week met mensen… ik 
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denk niet dat ik zo alles zou gaan zeggen. Toch niet alles. Wel dingen zo… dingen die voor 
mij niet zo heel… heel serieus zijn maar wel zo serieuze dingen. Dat zegt ge ook… op VDS 
zegt ge zo van die dingen toch ook ni aan… dan zegt ge dat toch ook tegen een vriendin ’s 
avonds in uw bed?  

R4,2 Ja dat is waar. Maar als ge u bijvoorbeeld niet goed voelt in de groep dan denk ik wel dat 
ge dat direct kon zeggen. Of als uw dag wat minder was kon ge dan zeggen 

R4,1 Die zagen dat altijd. Ge moest dat niet zeggen. Die zagen dat. Ja vandaag waar ge toch… ja 
ik weet het. *gelach* 

O Uhu. Euhm… ik had daar een vraag bij en ik ben ze even kwijt. Neen, ze komt niet. Jammer. 
Eumh… hebben jullie alles kunnen doen wat je na cursus in uw hoofd had bijvoorbeeld 
euhm… ge hebt daar waarschijnlijk ideeën opgedaan heb je al gezegd en misschien hebt ge 
ook ideeën voor concrete spellekes opgedaan of dingen die ge wou veranderen of dingen 
die gij in uw hoofd had van ‘zo ga ik het op het speelplein doen’. En dan komt ge toe op uw 
speelplein en dan is de vraag eigenlijk heb je kunnen doen wat je dacht of ben je hier en 
daar op beperkingen gestoten? Of euhm… tegen een muur gelopen? Van materiaal dat er 
niet was of iets dat je niet gewoon… 

R4,2 Ja materiaal sowieso. 

O Zoals bijvoorbeeld? Geef eens wat voorbeelden. 

R4,2 Als je iets wil knutselen, ja dat is beperkt hé op het speelplein. Bij VDS daar hadden we 
precies alles.  

R4,1 Ja, kei ideaal. 

R4,2 Ook als ge zo zag, zo jullie spellekes op VDS enal dat was echt zo kei chique ingekleed en 
dan komt ge op een speelplein aan en wil je dat ook doen maar nooit dat da zo. 

R4,1 Ge hebt ook niet zo de kinderen… sommige kinderen worden zo echt op een speelplein 
geplaatst terwijl wij zijn vrijwillig naar VDS geweest, wij hebben vrijwillig die cursus 
gevolgd dus zijt ge al sowieso gemotiveerder om mee te spelen dan kinderen die daar 
afgezet worden en daar dan zo tegen hun zin zitten. Dat is een extra uitdaging om die dan 
ook… het is niet altijd zo gemakkelijk. 

O Ja. En had je zo nog dingen in uw hoofd dat je dacht van ‘als animator ga ik het zo en zo en 
zo aanpakken’ en als je dan op het speelplein kwam dat je toch moest inbinden om één of 
andere reden? 

R4,2 Maar het feit is ook: daar op VDS, ik had nog nooit een speelplein gedaan dus dan neemt 
ge u ook altijd dingen voor en ge verwacht ook… ik had er eigenlijk nooit aan gedacht dat 
kinderen ook ambetant kunnen doen. Daar had… alle… op VDS wordt ge daar zo niet op 
gewijzigd dus ge denkt dat wordt allemaal keitof en dan komt ge daar aan maar dan ‘oei’ 
en dan moet ge wel leren van zo met kinderen te leren omgaan. Dusja… 

O Uhu. Ja. Had jij nog iets in gedachten R4,1 of? 

R4,1 Ik weet niet. Ik had op VDS… op VDS hebt ge veel inspiratie opgedaan maar die spelletjes 
die wij speelden ik onthoudde die nooit. Zo van al die liedjes big buddy ofzo. Dat heb ik nu 
onlangs nog op de chiro gespeeld dus nu weet ik het terug maar ik was die echt allemaal al 
vergeten.  

O Een schriftje meenemen en schrijven hé. Je hebt er die dat doen. 

R4,1 In dat boekje dat we hebben gekregen staan ook wel nog leuke dinges in. Daar heb ik ook 
wel af en toe eens in gekeken. 

O Okido. Euhm. Ze hebben in Overijse voor mij een mannetje getekend. En stel dat we 
zouden zeggen dat dit de ideale stagebegeleider is. Dus dit is de ****. Wat zou die dan 
moeten kennen/kunnen/doen en het methodiekske is eigenlijk dat je een lichaamsdeel 
kiest en dat je zegt van ‘kijk zijn oren heeft hij sowieso nodig want…’, ‘ik denk zijn ogen 
heeft die sowieso nodig want…’. Snap je? 
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R4,1 Ja 

O Dus hoe ziet de ideale stagebegeleider eruit volgens jullie? 

R4,1 Begint gij maar 

R4,2 Ja ik denk zijn ogen om ja… alles te kunnen in het oog houden… dat is vrij logisch. 

R4,1 Ik zeg zijn handen om u dingen voor te tonen. Zelf… 

O Is dat gebeurt bij jullie? 

R4,1 Ge zag wel **** soms zo tijdens de actieve bewaking zo zelf met kindjes spelen en die zei 
dan van ‘kom we gaan een zandkasteel bouwen’ altijd heel actief. Dan ge zag wel wat hij 
deed en ge kon dat wel overnemen maar zo actief in een spel… alle ik bedoel in groep in 
een spel dat hebben we nooit gezien. 

R4,2 Dat heb ik wel nooit gezien. 

O Ok. Wat nog? 

R4,2 Ja zijne mond. Om te kunnen zeggen wat ge goed doet en wat ge niet goed doet. Maar er 
dan ook uitleg bij geven. Alle zo zeggen van ‘wat vindt gij daarvan’ ook. Zo wat vragen 
stellen. 

O Ja. 

R4,1 En ja, zijn oren hé. Hij moet luisteren naar u. als ge iets te zeggen hebt moet die daar naar 
luisteren. 

O Ge moogt dingen ook bijverzinnen die aan een gewoon gezicht zitten maar die ze in 
Overijse niet getekend hebben. 

R4,2 Pakt zijn R4,2n. Hij mag zo wel af en toe eens langskomen voor… alle hij kwam… alle 
bijvoorbeeld **** die kwam puur ahzo bij mij voor mijn evaluatie. Het was misschien 
toffer geweest moest die ook eens langskomen als ge gewoon met andere mensen bezig 
zijt. 

R4,1 Uhu. Eumh…  zijn hart *gelach* hij moet lief zijn. Alle en vriendelijk. Niet zo… in *** 
stageplaats kinderdag *** was dat ne kei stomme hoofdanimator. Ik weet die naam niet 
maar ik kon die gewoon zijn nek omwringen. 

Been ******** 

R4,1 Ja, inderdaad ******. Wat ne stommerik. Dat was echt, die had geen hart.  

O Nog dingen? 

R4,2 Ja zijn hersenen maar ja dat is normaal. Een beetje nadenken over hoe andere mensen 
zich zouden voelen. Aan wat dat hij zegt of… alle… snapt ge? 

O Dus, je bedoelt, wat voor impact dat zijn woorden gaan hebben 

R4,2 En hoe hij dingen moet aanbrengen en denken van ‘is dat juist wat ik ga zeggen’ of ‘is dat 
niet juist wat ik ga zeggen’. 

O En was dat niet altijd het geval? 

R4,2 Neen. 

O Neen, we hebben het daarstraks al gezegd hé. Ok. En wat heeft dat met u gedaan op die 
moment? 

R4,2 Sindsdien heb ik geen speelplein meer gedaan. 

O Puur daarom… alle omdat je… 

R4,2 Neen, niet puur daarom maar dat was voor mij effe zo van ‘allé als ik terug ga gaan, wie 
weet doet hij weer hetzelfde’ en dan zit ik weer een week in mijn stage. 

O Ja. Mag ik dan iets… ik ga… het staat niet op mijn blad maar… stel nu dat je wel over uw 
gevoel had kunnen babbelen. Zou dat beter geweest zijn? 
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R4,2 Neen want ik heb hem ook gezegd dat ik dat jammer vond dat hij dat had opgeschreven 
enzo maar.. 

O Dat heeft voor jou niet geholpen om… 

R4,2 Neen, hij wist wel hoe ik mij voelde denk ik. 

O En wat had de speelpleinwerking of hij nu wel kunnen doen zodat je toch nog terug zou 
gekomen zijn? 

R4,2 Dat weet ik niet. Maar alle ik ga wel waarschijnlijk teruggaan maar ik had effe zoiets van… 
een minpunt. 

O Maar er is niet zoiets specifiek dat zou kunnen gebeuren door de speelpleinwerking of 
door **** of door eender wie dat u terug echt goesting zou geven om te… 

R4,2 *schud neen* maar ik zou ook eerder speelplein doen voor de kinderen. Alle ook voor de 
rest enzo maar ik vond dat echt tof speelplein met die kindjes die lachen altijd met u en ge 
gaat gelukkig naar huis door die kindjes dus ja… 

O Ok. Ja. Nog iets dat je zegt? Dat mag iets van kledij zijn ook of… 

R4,1 Vuile kledij. Het moet niet iemand zijn die gewoon achter zijn bureauke gaat zitten met 
een verrekijker kijkt. 

O Uhu. En hoe zit dat bij jullie? 

R4,1 Als die niets te doen hebben dan doen die echt… ***** die liep vaak zo wel mee… vooral 
als we niet zo bezig zijn met ons spel. Als het zo gewoon bewaking is tijdens de middag of 
’s avonds. Maarja dat hangt ook allemaal weer zo af van… ik had in de krokusvakantie had 
ik twee hoofdmonitoren en die hadden zelf nog maar twee weken op het speelplein 
gestaan. Ik had al meer weken als hen gestaan. Alle die doen dat waarschijnlijk… die 
hadden dat waarschijnlijk keigoed gedaan maar ik vond dat zo raar dat die iemand 
beoordelen die… ****** die heeft al van zijn 16de en die is nu 21 op het speelplein gestaan 
en die beoordeelde iemand zoals hij. Dat vond ik zo… dat vond ik raar dat ze dat deden. 

O En komt dat omdat die mensen een studentencontract krijgen? Dat zijn gewone 
jobstudenten die zich aanmelden zeker of hoe werkt dat? 

R4,2 Waarschijnlijk ja. Ge kunt dat doen. 

R4,1 Ge kunt gewoon… ge kunt u als vrijwilliger, als animator of als hoofdanimator… maar ik 
weet niet hoe dat met studentencontracten werkt. 

O Want ja, de vraag die ik mij dan stel is ‘hoe komen zo’n mensen dan ineens als 
hoofdanimator binnen’. 

R4,2 Ja misschien hebben die ervaring in de chiro ofzo 

R4,1 Ja die studeren LO ofzoiets… maar ik vond dat raar. Die hadden wel twee goede weken 
gedaan. Ja waarschijnlijk hé want anders doet ge dat toch niet. En die zijn ook boven 18 
jaar. Ik weet niet, naar mijn gevoel, ik vond dat maar een beetje raar. 

O Dus het zijn niet perse ervaren animatoren die bij jullie hoofdanimator zijn? 

R4,1 En die ons evalueren 

O En die jullie evalueren. 

R4,1 Awel dat vind ik wel een minpunt maar ze hebben gewoon een tekort aan 
hoofdanimatoren en dus pakken ze maar wie ze kunnen krijgen denk ik. 

O Ja. En waarom is dat een minpunt dat zo’n mensen u… waarom voelt dat een beetje raar? 

R4,1 Ik weet niet. Dat is zo… ik heb hier al langer gestaan als u… ik heb… alle ik heb ook goeie 
evaluaties gehad en euhm… ze zijn ouder als mij… alle ze waren ouder als mij en ouder als 
de meesten want de meesten waren zestien maar ik bedoel…. Het feit dat zo **** die daar 
dan zo keilang staat die geëvalueerd wordt door iemand die nog maar twee weken had 
gestaan. En die hadden dat wel goed gedaan. Maar ge zag zo dat zo… die waren altijd 
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maar met twee en die… er was geen goeie band met de animatoren en de 
hoofdanimatoren op dat moment omdat die zo… de meesten hadden dan meer ervaring 
dan zij en dat was zo een beetje…  

O Ok. Wat moet er in zijn kopke zitten? Wat moet die allemaal kennen om de ideale 
stagebegeleider te zijn? 

R4,2 Veel 

R4,1 De basis. EHBO en… en… 

R4,2 Gewoon weten hoe ge met iemand moet omgaan. Hoe ge moet reageren op situaties. 

O Uhu. Waarom moet die weten hoe die met iemand moet omgaan? 

R4,2 Ja als ge niet weet hoe ge met iemand moet omgaan… dan loopt dat helemaal niet vlot 
denk ik. Als ge hoofdanimator zijt dan moet ge wel denk ik met iedereen kunnen omgaan. 

O Ja. Nog dingen die die moet kennen? 

R4,1 Creatief zijn.  

O Creatief zijn? Waarom? 

R4,1 Kweet niet. Dat steekt aan. 

O Dat steekt aan? Wat bedoel je daarmee? 

R4,1 Als je zo een creatieve hoofdanimator hebt die zo creatief dingen brengt ’s ochtends 
bijvoorbeeld dan ga ge denk ik ook meer onbewust geneigd zijn om ook creatievere spelen 
te doen voor de kinderen dan. 

R4,2 Ja 

O Ja 

R4,2 Als ge ziet op VDS daar had ik ook echt allemaal… door jullie aanpak had ik ook echt zin 
om… op een speelplein heb ik ook wel zin maar… ge merkt wel dat dat ietske anders is. 

O Ok. Jullie mogen drie kaarten trekken uit den boek van Mie&Mo.  

R4,2 Elk drie kaarten? 

O Elk drie ja. 
Als ge kijkt naar die kaarten dan staat er op die kaarten onderaan in zo’n zwarte balk altijd 
een woord en mijn vraag voor jullie is: ‘jullie hebben drie woorden daar; welke eigenschap 
moet een stagebegeleider volgens jullie zeker en vast hebben van die op die kaarten en 
welke eigenschap zou je een stagebegeleider niet meegeven? Welke eigenschap zou hij 
niet mogen hebben. 

R4,1 En we moeten naar het zwarte kijken? 

O Ja, alleen naar het zwarte balkje. 

R4,1 En we moeten dat zeggen? 

O Ge moogt dat zeggen. Je mag zeggen welke drie kaarten je hebt. 

R4,1 Ik heb ‘overgevoelig’, ‘oppervlakkig’ en ‘verkenner’. Ik vind dat een… animator 

O Een stagebegeleider is het 

R4,1 Een stagebegeleider een verkenner moet zijn 

O Waarom? 

R4,1 Omdat het zo… omdat dat het meest positieve woord is. Neen, omdat… als die uw 
persoonlijkheid verkent ofzo *lacht*… euhm… en zo… ja verkennen op het vlak… op alle 
gebieden op euh hoe je bent, hoe euhm je spelen maakt om dan goed te kunnen 
evalueren als hij dat niet doet dan is… als hij geen verkenner is dan is hij een slechte 
stagebegeleider. 
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O Ja. En welke eigenschap zou je absoluut niet meegeven?  

R4,1 ‘overgevoelig’. 

O En waarom niet? 

R4,1 Ik denk dat ge dan soms niet consequent genoeg zijt. Als bijvoorbeeld… als ge nu iets 
slechts hebt gedaan en ge kunt daar een hele goeie uitleg aan geven maar toch, het is 
slecht wat ge gedaan hebt dan gaat die direct zeggen ‘ok, het is niet erg’ en dan gaat ge 
niet leren uit uw fouten. Vind ik. 

O Ja. Op die manier.  
R4,2 welke kaarten heb jij? 

R4,2 ‘durver’, ‘lacht alles weg’ en ‘stresskonijn’. Ja nen durven dat moet wel kunnen. Natuurlijk 
als animator of hoofdanimator moet ge u ook durven… alle niet zo belachelijk maken maar 
durven laten gaan. En ge moet ook durven tegen mensen zeggen wat goed en wat niet 
goed was. Want ja… als ge bijvoorbeeld overgevoelig zijt dan gaat ge dat misschien niet 
durven zeggen wat die persoon niet goed heeft gedaan.  
En wat niet mag is iemand die alles weglacht. Dat gaat niet. Bijvoorbeeld als iemand met 
een probleem afkomt en ge lacht het gewoon een beetje weg. Ik vind dat niet dat ge dat 
doet. Dat gaat niet. 

O Ja. Okido. Ge moogt de kaartjes terug geven. Euhm… en we gaan direct met een andere 
boek beginnen si. Uit deze kaarten moogt ge een score nemen die dat ge u 
stagebegeleider op tien zou geven. Dus als je een zeven kiest dan is dat een 7/10. Kiest ge 
een tien dan is dat een 10/10. 
Ok. Toon eens. Wat hebben jullie gegeven? 
Een acht en een zes. Ja. Een acht. Waarom? 

R4,1 Ik vond dat **** ook streng maar rechtvaardig was. En ik vond als ik zo vergelijk met 
andere hoofdmonitoren die wij hebben vind ik wel dat dat diegene is die zo het meest 
durft te zeggen ook. En ook het creatiefst is en u veel bijleert op vlak van creativiteit en 
verantwoordelijkheid. 

O Waarom geen negen? 

R4,1 *gelach* omdat een acht voldoende is. Neen omdat negen is misschien een beetje te goed 
voor hem. Ik wil hem geen te groot ego geven. 

 Gelach 

R4,1 Neen, ik weet niet. Ja… veel bij ons op het speelplein hebben zoiets van dat hij veel te 
strikt is en zo… we zijn ook nog maar jong en we zijn nog maar zestien/zeventien en dat hij 
al zo veel teveel euhm… hoe zegt ge dat… te streng is en teveel van ons verwacht 
misschien. En daarom geen negen. Omdat hij teveel verwacht. 

O Ok. Wat vind je daar zelf van? Verwacht hij teveel? 

R4,1 Ja. Ik vind dat ook wel.  

O En kunt ge daar een voorbeeldje van geven van zoiets waarvan je zegt… 

 Stilte 

R4,1 Hij verwacht zo dat iedereen is zoals hem zelf. Dat iedereen even goed euhm… spelletjes 
kan maken, evengoed creatief is, evengoed euhm… met kinderen kan spelen. Maar 
iedereen is anders en ik denk dat hij zoiets heeft van dat … ja iedereen heeft een andere 
aanpak en meestal moet het zo de aanpak zijn die hij wilt. Ook al hebt gij een andere 
aanpak. Dat vind ik dan dat hij teveel verwacht, dat hij teveel verwacht dat we zoals hem 
zijn. Voila. Dat is het. 

O Dus hij is een hele goeie animator en hij verwacht van iedereen van als ik dat kan, kunnen 
jullie dat ook. Dat zo een beetje. Ok. Ja, R4,2, jij hebt een zes gegeven? 

R4,2 Ja ik kan hem natuurlijk niet vergelijken met andere animatoren want ik heb alleen hem 
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maar gehad. Ik heb een zes gegeven omdat… ja… anders ging ik een zeven geven maar 
door dat feit heb ik toch zoiets van… alle hij doet het… hij weet wat er moet en wat ge niet 
moet doen maar ja… soms kan het… bij mij heeft hij het op de verkeerde manier 
overgebracht en dat vond ik zo… ja… het ging er wat over maar het is gelijk hij is 
waarschijnlijk wel een goeie animator en hij doet goed met kinderen maar… 

O Wat bedoel je met: ‘hij heeft het op de verkeerde manier overgebracht?’ 

R4,2 Ja… ja toen dat hij dan zo zei ‘ahja dan doorschrap ik dat’. Dat was zo van… inplaats van te 
zeggen van ‘oei, sorry, ik dacht dat ik dat had gezien’ maar nee, het was echt zo van ‘ahja 
dan doorschrap ik dat wel’. Ahja waarschijnlijk als hij dat niet had gedaan dan had ik hem 
waarschijnlijk ook beter punten gegeven maarja… ik ben nogal een gevoelig persoon en als 
ge dan zo begint voel ik me direct natuurlijk wel een beetje aangevallen. Ook omdat, ik 
had gedacht dat het nog een goeie week was, omdat ik daar ook in die week had ik veel 
tijd gestoken, ik was daar altijd veel vroeger dan normaal enzo en dan was dat wel effe zo 
ne mindere van ‘oei, was dat zo slecht’ dat ik het niet had ingezien. 

O En dan kwam je dat ook pas op het einde van de week… 

R4,2 Ahja. Waarschijnlijk daardoor. Dat beïnvloed waarschijnlijk zo hard mijn punten dusja. 

O Ok. Welke voordelen hebben jullie gehad aan het hebben van een stagebegeleider? 

R4,2 Voordelen…  
Die hebben niet echt iets extra gedaan dus… ik had daar geen nadelen of voordelen aan. 
Die zien gewoon hoe dat ge het deed maar dat is normaal dus dat is niet… 

R4,1 Ja het waren gewoon hoofdanimators. Ge wordt niet echt een groot onderscheid gemaakt 
tussen een stagebegeleider en een hoofdanimator. 

O En heb je dan aan je hoofdanimator een voordeel gehad? 

R4,1 Op welk gebied? 

O Zeg maar… 

R4,2 Ja bijvoorbeeld bij mijn spel. Hij kwam dan direct zo vragen ‘ah en hoe ga je dat doen ‘ en 
dat… ik was bijvoorbeeld ook niet zeker over iets en hij heeft mij daar direct bij geholpen 
van ‘ik zou dat zo doen of ik zou dat zo doen’ en dat kwam wel goed uit voor mij omdat ik 
daardoor mijn spel beter kon doen dus dat was wel positief dat hij daar zo mee meedeed. 

R4,1 Ik vergeet altijd de vraag… wat was de vraag alweer? 

O De vraag was welke voordelen dat je gehad hebt aan je hoofdanimator of aan je 
stagebegeleider of… 
Voor u persoonlijk echt hé 

R4,1 Voor mij persoonlijk… ja doordat ze u evalueren en zeggen van euhm ‘dit moet ge beter 
doen de volgende keer’ of ‘dit heb je goed gedaan vandaag’ weet je waar ge volgende keer 
aan moet werken. Wat nog? Ook zo… zo algemene vragen bijvoorbeeld ‘ahja om hoe laat 
eten we ook alweer?’. Zo van die algemene vragen. Dat vond ik ook wel altijd handig om te 
vragen want ik vergat dat altijd. Euhm. Ja… dat is het zeker? 

R4,2 En bijvoorbeeld een nadeel. Als hij het op tijd had gezegd wat ik bijvoorbeeld slecht had 
gedaan dan had ik dat misschien de hele week gans anders aangepakt. En was ik er nu 
misschien wel door. 

R4,1 Dat was ****, ****, gij… 

R4,2 Niemand was erdoor. 
Ja en dat was voor veel mensen. Als ge dan met veel mensen er allemaal niet door zijn dan 
maakt ge het ****en wat erger dus dat was wel… 

R4,1 Ja ik was er niet 

R4,2 Jammer dat ik eigenlijk dat heb moeten meemaken. 
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R4,1 Dat was de eerste week van de zomer 

O Ok. Euhm. VDS vermoed dat er zoiets bestaat als het ‘koude douche effect’. Nu wat is dat 
voor iets? Dat is dat als je van cursus terugkomt, we hebben u daar gezegd ah VDS die 
zeggen dat speelplein dat moet vakantie zijn voor de kinderen, ze moeten mogen kiezen 
wat ze doen, ze moeten hun echt amuseren, … en als we dan twee weken later na de stage 
van de animatoren nekeer naar hun programma’s gaan kijken en gaan kijken hoe ze dat op 
het speelplein doen dan zien we dat ze eigenlijk terug heel veel fouten maken waarvan 
VDS op cursus heeft gezegd ‘ge moet het zo of zo doen’. Bijvoorbeeld geen actieve 
bewaking meer doen maar gewoon op een stoel zitten langs de kant, hun programma dat 
is één spel en alle kinderen moeten maar meedoen of het is pech gehad, zo van die 
dingen. Hebt ge dat bij uzelf ook gemerkt dat je daarin een bekke vervellen bent? En hoe 
zou dat komen denk je? 

R4,2 Dat is wel een ingewikkelde vraag. 

O Ja. 

R4,1 De eerste twee weken was ik nog helemaal VDS. Mijn twee weken stage dat was echt 
wow… echt creatief, denken, superactief, altijd actief bewaken, … maarja. Éénmaal dat ge 
u zo een keer bewezen hebt en ge zegt ‘ik kan het’ en… dan gaat ge het ook rustiger aan 
doen want ge moogt niet vergeten: ie kinderen hebben vakantie maar wij hebben ook 
vakantie… normaalgezien. En zeker als dat zo één… na die twee weken paasvakantie was ik 
helemaal op hé. En ik heb gezegd ik doe dat nooit meer twee weken achter elkaar want 
dat komt niet goed. En… ik wou dat dus… ik ben de vraag weeral kwijt. Wacht…  

O Ja het feit dat je na cursus terug in de fouten vervalt… 

R4,1 Ahja, en na die twee weken, ge ziet die andere animatoren die hebben ook al.. en dan ja 
dan gaat ge u soms ook wat meer met die animatoren bezighouden… alle bezighouden… 
tijdens de actieve bewaking gaat ge dan wel zo nekeer bij een andere animator zitten of zo 
en dan praat ge en dan… maar ge let wel nog altijd op de kindjes. En ik bedoel… soms is 
het ook niet nodig om altijd actief te spelen om… op een… dat is mijn mening hé. Als er 
gewoon… soms hé… ik zeg niet altijd dat… als ze al aan het spelen zijn en ze zijn goed aan 
het spelen dat het ook gewoon eens leuk is als ge erbij zit en kijkt en soms, af en toe 
nekeer een vraagje stelt van ‘hej wat heb je nu gebakken’ ofzo. Zo van die dingen. In mijn 
eerste twee weken was ik echt zo constant aan het spelen met de kinderen maar ik denk 
dat ge… als ge dat altijd doet dat ge dat echt niet volhoudt. Dat ge dan echt veel te moe 
gaat zijn. 

R4,2 Ik vond mijn tweede week beter als mijn eerste. Omdat mijn tweede… ik… ik… ik ging naar 
huis met speelplein en ik stond op met het speelplein. Dat was… ah ik ga naar huis maar 
wat ga ik morgen doen? Ik kom ’s morgens… ah ik ga wat vroeger gaan zodat ik mijn spel 
kan voorbereiden enzo. En mijn eerste week was ik daar ook echt wel into maar dan was 
dat naar huis gaan en daar niet meer aan denken. Dus… ja… misschien heb ik dat effect 
niet echt maar… ik heb dat dan vooral de eerste week gehad en heb ik daarna wel beseft 
van… ja… 

O Nu, hoe zou dat effect dan komen? Hoe komt het dat bijna iedereen van de animatoren 
dat heeft? 

R4,1 Dat is gewoon de realiteit. Ge beseft dat het niet zo is als op VDS. Het is niet zo. Het is 
helemaal anders. Ge houdt… ge moet toch ook rekening houden met uw animatoren en ge 
kunt ook… ge kunt… ik speel wel nog altijd actief met de kinderen maar in mindere mate 
dan wa ik in het begin deed. En het is ook niet… volgens mij is dat ook niet ok als ge teveel 
met de kinderen bezig zijt en zo geen contact hebt met uw mede animatoren. Want 
uiteindelijk zijn dat uw collega’s. 

O Dus ge denkt het koude douche effect dat is ook deels de schuld van het feit dat VDS zo op 
een ideaal eilandje leeft. 
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R4,2 Maar dat is niet slecht dat ze dat doen. Maar ze moeten gewoon ook zo tonen dat het niet 
zo kan zijn.  

O Ja. 

R4,2 In de week dat wij daar zaten hebben ze dat echt niet…  

R4,1 Dat werd zo soms zo… bij dat spel met ****… dan hadden we dat zo… eh… en dan waart 
gij zo de moeilijke… het moeilijke kind en ge stelde dan zo vragen en… baja ge denkt daar 
efkes bij na maar dan gaat ge weer verder met ‘oh weer een keileuk spel’.  

R4,2 Ik had mij daar eigenlijk echt niet op verwacht. Ge weet dat kinderen zo kunnen zijn 
maar… ge zijt er zo niet op voorbereid dat ze totaal niet meer willen meedoen en beginnen 
ambetant te doen en dat hadden ze echt wel eens mogen tonen. Zo nen dag dat ze echt 
ambetant deden. 

R4,1 Ge vergeet dat ook snel hé. Ge beleefd heel veel plezier, het is allemaal keitof maar… maar 
zonder dat boekje van VDS zou ik daar toch niets meer van weten denk ik.  

R4,2 Maar ik heb wel sowieso dingen bijgeleerd bij VDS. Dat weet ik. 

R4,1 Ja wat? 

R4,2 Bijvoorbeeld dat brainstormen. 

R4,1 Ahja…  

R4,2 Daar heb ik mij echt op gebaseerd zo… spellekes… 

O Uhu. Ja. Ok. Keigoe. Euhm… waar zijn jullie het beste begeleidt? Op stage of op cursus? 
Volgens uzelf hé? Niet in theorie… volgens uzelf… hoe dat je het voelt. 

R4,2 Dat is normaal dat we op VDS ook meer begeleid werden omdat het daar de bedoeling 
was dat we begeleidt werden. 

O En was het dan op je stage niet de bedoeling dat je begeleidt werd? 

R4,1 Daar is het de bedoeling dat je animator zijt 

R4,2 Ja ze mogen u daar begeleiden maar echt minder 

R4,1 Ja zoals we hebben gezegd hé… dat waren niet echt stagebegeleiders dat waren eerder 
hoofdanimatoren. En gij waart eerder een animator. 

O Uhu. Nog eens voor alle duidelijkheid: dat vond ge goed? Dat moest niet op een andere… 
alle… je mag even theoretisch denken. Stel dat je toch een goede begeleiding had en dat 
ge echt iemand had… alle uw handje vasthouden nu ook niet… maar iemand die uw spelen 
nakeek en die elke dag met u uw spelen overliep. Zoals op VDS eigenlijk, hoe het gegaan 
was. Zou dat beter zijn? 

R4,2 Maar dan leert ge misschien niet 

R4,1 Jawel maar 

R4,2 Maar misschien minder. 
Nu ook, ze zetten u daar direct tussen animatoren die wel ervaring hebben. Ge begint daar 
direct ook van ‘oei nu moet ik hier ook vanalles verzinnen’. Het zou altijd handig zijn als ze 
u in het begin wat helpen maar het moet niet te lang duren want dan blijft ge gewoon 
volgen wat ze zeggen denk ik. Voor mij was dat wel nodig zo van ‘hier, doet het op uw 
eentje’.  

O Ja, er zo ingegooid worden. 

R4,2 Ja 

O Bij u ook R4,1? 

R4,1 Misschien maar het is ook omdat wij dat zo ervaren hebben en we vonden dat goed. Ik 
weet niet. Als we dat misschien op een andere manier hadden ervaren. Ik weet het niet. 
Onze spelen worden in het algemeen nagekeken door de hoofdanimatoren en als het echt 
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een rotslecht spel is komen ze dat wel zeggen maar meestal is dat niet zo. Dan is het 
checken van ‘ja het ziet er goed uit’. Wat bij mij ook zo is, dingen die ik plan, soms doe ik 
die niet en doe ik gewoon wat er in mijn hoofd ineens opkomt. Soms vind ik dat leuker. 
Wat ik ook heb geleerd op VDS dat was dat ge… hoe gemakkelijk dat ge zo met jongere 
kinderen in fantasieland kunt zijn. Dat ge zo ‘hey kijk de vos is daar, kom we gaan 
weglopen’ en iedereen geloofd dat en dat was zo tof hé. Dat heb ik ook wel geleerd van 
VDS en ook van **** zelf want die had daar wel de nadruk op gelegd toen ik bij de kleinere 
stond van ‘ge moet zo doen en ge moet zo doen’. Dus ik vind zo de combinatie van de 
twee maakt dat ge een goede animator zijt. Alle misschien zijt ge zo geboren maar.. 

O De combinatie van welke twee dan? 

R4,1 De combinatie van stage doen en de combinatie van cursus doen. Die combinatie. 

O En waarom werkt dat? 

R4,1 Gewoon. Omdat ge… bij VDS ziet ge al de theorie… ook al voelt ge dat zo niet aan dat dat 
theorie is maar het is wel degelijk theorie en euhm… op dinge… op stage ziet ge dan 
helemaal hoe het is. Ziet ge wat de werkelijkheid is en hoe dat ge uw theorie, uw theorie 
hoe dat ge dat op cursus moet toepassen, op uw stage, … maar soms is dat wel niet altijd 
zo evident. 

O Hoe bedoel je? 

R4,1 Daarmee bedoel ik… nu moet ik een voorbeeld zoeken ofzo… euhm… daarmee bedoel ik… 
bijvoorbeeld… euhm… *stilte*… euhm… ik kan echt niets bedenken hé. Doe gij efkes R4,2, 
ik zal er wel opkomen. 

R4,2 Ja ge waart bezig over die fantasie. 

R4,1 Ja maar daar ging het niet over hé. 
Oh fuck hé… in mijn hoofd. Euhm… bijvoorbeeld EHBO. Dat is zo een perfect voorbeeld. Ge 
hebt dat allemaal wel gezien maar als er een kind bij mij komt en zegt euhm ‘ja ik heb hier 
iets’ dan is het wel efkes ‘oei wat ga ik er nu opdoen’, zo van die dingen. Ik heb dat al kei 
vaak gezien hé EHBO maar ik kan dat nog altijd niet. Maar er zijn nog zo van die dingen die 
ge zo ziet maar dat ge op dat moment zelf… bijvoorbeeld als een kindje stout is geweest 
dan ist van ‘wat moet ik nu doen’. Ge hebt gezien op VDS dat ge dat moet doen maar ge 
vind zo van ‘ja, misschien dat ik dat hier beter toch niet toepas want de situatie is zo’ dat 
hangt allemaal af van de situatie en… het klinkt allemaal zo mooi in theorie maar in 
praktijk is dat echt allemaal veel anders. 

O Absoluut. En waar heb je het gevoel dat je het meest geleerd hebt? Op cursus of op stage? 

R4,2 Leren op cursus, maar ervaring op de stage denk ik. 

O Ja. 

R4,2 Op VDS heb ik echt niets qua ervaring… alléja… nen halve namiddag op het speelplein. 
Maar dat was voor mij niet genoeg. Voor mij zo een week echt zo… doen… alléja… 

O En die ervaring, dat is toch ook een beetje leren? Als je dat zo tegen elkaar afweegt. Waar 
heb je dan het meest geleerd? Kan je daar… 

R4,2 Ik denk op stage. 

O Ja. 
En hoe zou dat komen? 

R4,2 Omdat ge daar echt… in de realiteit zit. Hier moet ge toepassen wat ge denkt. Ge moet 
doen wat ge denkt dat het beste is… ja en op VDS dat was gewoon ‘als dat gebeurt dan 
moede dat doen’ en als dat gebeurt dan moede dat doen.  

R4,1 Daar was het altijd als, als, als. 

R4,2 Daar was het nooit ‘hier ge hebt dat voor, wat doede nu?’. En dat hebt ge wel op stage en 
dat doet wel veel. 
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O Ok. Voila. Willen jullie nog iets zeggen over jullie cursus of over jullie stage waar je aan 
denkt nu? 

R4,1 Euhm… het was leuk 

R4,2 Ja bij mij ook 

O Ok het was leuk. 
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Focusgroep 5 

O Dan stel ik voor dat we met een vraagje beginnen hé. Het eerste deel gaat over jullie 
cursus. Hebben jullie het gevoel dat de cursus van jullie een betere animator heeft 
gemaakt? En wat heeft gemaakt dat je nu dat gevoel hebt? Dus wat heeft cursus eigenlijk 
met jullie gedaan? 

R5,1 Toch wel veel vind ik wel. Want heel keek ik heel hard op tegen het speelplein, dat weet ik 
nog. Maar dan hebben Karen en R5,1… en dan ben ik toch op cursus geweest en dan ja… 
dan heb ik daar echt eigenlijk echt de basis geleerd van hoe met kinderen om te gaan en 
hoe met dit en dat. Want dat wist ik daarvoor eigenlijk echt nog niet. Dus… dat heeft 
eigenlijk wel veel gedaan voor mij. 

O Uhu. En is dat echt iets dat je zou benoemen als “dat heeft van mij een betere animator 
gemaakt?” 

R5,1 Ja, een betere sowieso wel want ja… vooral qua dingen hoe dat ge met kinderen omgaat 
heb ik daar toen veel geleerd dus. 

R5,1 En is uw beeld dan verandert of? 

R5,1 Mijn beeld? Ik weet dat niet… ja dat is eigenlijk wel want ik weet nog… ik heb ook zelf op 
het speelplein gezeten en ik vond dat echt niet plezant dus… ja… dat heeft mijn inzicht 
daarin wel verbeterd. Ook zelf met die dag op het speelplein te staan was ik al veel 
geruster over hoe dat ik dat zou doen.  

O ok 

R5,2 We hebben in één week tijd zoveel gezien en geleerd gekregen en dat was eigenlijk wel 
goed. Het kwam allemaal zo op u af maar ik onthoud het ook wel goed. Zoals bijvoorbeeld 
het telefoonnummer van het antigifcentrum we hebben dat in een liedje geleerd en ik ken 
het nog… iedereen lacht mij uit maar ik ken het nog. En alle… ja… alle daarvoor ging ik wel 
al om met mijn klein zusje dus ik wist wel al hoe je met een kindje van vier jaar ofzo moest 
omgaan maar verder wist ik daar niet veel van en nu heel veel andere dingen dat ge 
bijgeleert ofzo of ook ehbo of van die cursus dat ge daarop doet dat is allemaal hetzelfde 
als dat ge bij VDS ongeveer ziet maar dan in scoutsthema aangepast. Dus… ja… op één 
week tijd heb ik echt heel veel geleerd als animator. 

O En heeft dat ook iets met uw gevoel gedaan? 

R5,2 Euhm… ge wordt wel zelfzekerder en naar het einde toe heb je echt zo het gevoel van ‘ok, 
die kinderen gaan toch nog veilig zijn bij mij’. Alléja… ze zijn nooit echt volledig veilig bij u, 
er kan altijd iets gebeuren maar ge weet zo… ge hebt zo een aantal kleine zaakjes geleerd 
zoals ook zo die EHBO die vond ik heel interessant. Dat ge gewoon… ja… kunt toepassen in 
het dagelijkse leven en… dat is wel fijn. 

O En dat heeft er voor gezorgd dat je zelfzekerder werd? Of waren er nog andere dingen? 

R5,2 Euhm… andere dingen… dat weet ik eigenlijk niet. Want voor een groep spreken 
bijvoorbeeld zo voor een groep kinderen, dat heeft toch nog wel effe geduurd voor ik dat 
wel durfde. Nu nog altijd niet zo omdat ik gewoon zo iemand ben die liever voor kleine 
groepjes spreek maar ja… zelfzeker om met de kinderen om te gaan, ja maar als er zo 
iemand anders van dezelfde leeftijd of ouder, dat is nog moeilijker, erbij staat ofzo dan ga 
ik mij toch nog wat inhouden. Omdat ge… ge weet dat ze meer ervaring hebben en ja… ze 
weten het wel beter… meestal, niet altijd. 

O En hoe was dat op cursus zelf? Je hebt daar ook een paar keer op het podium moeten 
staan. 

R5,2 Op het podium staan doe ik eigenlijk niet graag. Dat is voor mij een stap te ver. Maar 
euhm… voor de kinderen toneel spelen dat doe ik wel graag. Omdat… ja… ge weet toch 
dat die kinderen dat sneller gaan aanvaarden. Volwassenen gaan zo sneller denken van 
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‘tsjein, wat doet die’. Ook al zijn dat mensen van VDS toch heb ik nog moeite om dat te 
doen. 

R5,1 Maar ge hebt het toch gedaan? Of niet 

R5,2 Ik denk niet dat ik op het podium heb gestaan. Ik heb mij daar wel verkleed. En de dag dat 
we naar het speelplein gingen was ik ook volledig in cowboyding. Euhm… maar echt op het 
podium denk ik niet dat ik heb gestaan. 

O En is daaraan gewerkt op cursus op één of andere manier? 

R5,2 Daar hebben ze wel geprobeerd om… door motivatie te geven achteraf… wat er goed was 
en wat er slecht was… weet ge wel aan welke puntjes je moet werken en alle ik weet dat ik 
daar moet aan werken alleen weet ik dat dat een werkpunt is dat op lange termijn… alle 
langdurig is. Maar ze geven u wel voldoende punten 

O Ook op het podium staan zelf? Is daar echt aan gewerkt tijdens uw week cursus? 

R5,2 Echt individueel niet. Wel euhm… gewoon tips gegeven van ‘kijk, je kan dat en dat en dat 
proberen’ maar ze laten u wel vrij om u te laten proberen. Dus het is dan aan mij om dat 
te proberen. Ze kunnen dat ook niet weten. En dat is misschien fout van mij want dat is 
ergens iets wat ik niet heb aangenomen wat wel aangeboden is geweest. 

O En hebt ge zoiets van: “ze hadden mij nog wat meer bij de hand moeten nemen”. 

R5,2 Neen, dat denk ik niet want ik denk dat ik me dan teveel verplicht zou gevoeld hebben en 
dat zou een negatief effect gehad hebben. Ik weet wel dat dat er ooit wel zal komen maar 
dat dat echt iets is wat nog moet komen. 

O Ok. R5,1? 

R5,1 Ja, ik had… ik ben vroeger zelf als kind nooit naar het speelplein geweest dus ik ging ook op 
cursus met het idee van “ik ga mij amuseren maar meer wist ik ook niet wat dat ging 
worden”. En dan komt ge op cursus aan en dan wordt ge daar volledig ingesmeten, krijgt 
ge een ganse week vanalles mee en dan inderdaad ook, zoals R5,1 zei, van die dag op het 
speelplein, dat heeft toch wel… alléja toch wel resultaat. Want ik wist ook niet ‘wat houdt 
dat juist in het speelplein’ dit en dat dus ge leert dat allemaal kennen gedurende die week. 
En ik voelde me ook klaar na die dag om dan twee weken op het speelplein mee te 
draaien. En ja, ik vond ook leuk de manier waarop de cursus gegeven wordt. Zo het 
speelse. Alle alles kan in theorie gegeven worden maar uiteindelijk gaat ge toch ook zelf 
spelen met de kinderen dus het is leuk dat ge het ook op een speelse manier aangeleerd 
krijgt. Ja ik heb daar toch wel veel bijgeleerd ook. Zo bijvoorbeeld ‘hoe begint ge aan een 
spel’. Ja… ge kunt daar… alle ge weet wel van ‘ge kunt daar op verschillende manieren’ 
maar hoe juist… maar dankzij die brainstormtechnieken enzo die je ziet vind ik… ja… heb ik 
dat toch wel geleerd om een spel ja… een deftig spel te maken. Dus euhm… ja… toch wel 
veel bagage meegekregen. 

O En ook op gevoel? Want je spreekt nu vooral over vaardigheden maar… 

R5,1 Ja want ge leer ook veel mensen kennen vind ik. En je leert uzelf ook wel beter kennen 
van… inzichten die ge daarvoor niet had en waar je mee geconfronteerd wordt en dan… 
ja… grenzen ook hé. Zoals zij, podiumvrees. Bij mij was dat dan een uitleg geven 
bijvoorbeeld. Ik vind dat heel moeilijk en ik heb daar wel bang voor maar dat leert ge dan 
ook op cursus en dat is wel een beetje veiligheid dat dat dan geeft zo. Ik weet dat ik het 
kan dus ik ga het nu ook wel doen voor anderen. 

O En hoe komt het dat ge die dingen leert op cursus? Kunt ge dat benoemen? Hoe komt het 
dat je meer zelfvertrouwen krijgt, dat je jouw grenzen ontdekt, dat je.. 

R5,1 Omdat je ermee geconfronteerd wordt. Omdat je ziet hoe het moet ook. Door de 
instructoren die het deels aangeven omdat die heel veel ervaring hebben en het is leuk dat 
ge daarvan dan meekrijgt. Maar ge wordt ook uitgedaagd vind ik zo. Van… ja… “doet dat 
nekeer gewoon en stopt met efkes nadenken en doet gewoon… geeft efkes nen uitleg… 
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ook al is dat niet erg, ge kunt op uw bek gaan maar doe het gewoon en ervaar hoe het is 
en dan zien we wel verder” alléja. Dus de uitdaging en.. ja … geconfronteerd worden met, 
dat is er zeker. 

O En was er een voldoende veilige sfeer om die dingen te doen? Want ik kan me voorstellen 
dat dat niet evident is om “efkes op uwen bek te gaan” als je tussen leeftijdsgenoten zit. 

R5,1 In het begin, als je toekomt, zijt ge daar totaal niet mee bezig maar ge wordt daar zo 
ingesmeten en… het verloopt ook heel geleidelijk zo… altijd beetje bij beetje komt er meer 
bij en dat geeft ook wel veel veiligheid. Het is niet dat ge daar van de eerste dag al direct 
een speluitleg kunt gaan doen en een spel kunt gaan maken. Maar er is een opbouw en 
die… ja. En dat geeft veiligheid. 

O Hebben jullie dat ook zo gevoeld? 

R5,1 Ja 

R5,2 Ja 

O Ja… dat was een ja/neen vraag hé ☺ 

R5,1 En op welke manier dan…? :p 

O Neen, we gaan een stellingske lanceren. Het is op cursus belangrijker om over uw gevoel 
te praten dan over uw vaardigheden. Is het verschil duidelijk? Gevoel, ik vond dat tof, ik 
vond dat niet tof en vaardigheden, ja.. ik heb goed gebrainstormt want ik heb die en die en 
die stap gedaan en mijn spel was goed want ik heb die en die en die stap gedaan. Dat zijn 
de vaardigheden. De wonde is goed verzorgd bij EHBO… Dus gevoel of vaardigheden? 

R5,2 Ik denk allebei. En net iets meer gevoel denk ik want euhm… ik denk dat het belangrijk is 
dat… dus alle vaardigheden die je aanleert dat je daar toch een goed gevoel bij hebt en dat 
je niets tegen je goesting gaat doen. Ik denk dat wanneer je iets tegen je goesting doet dat 
je jezelf toch eens vragen moet stellen van ‘tsjein, hoe kan ik dat anders aanpakken’ om 
mij daar toch een goed gevoel bij te geven want ge moet wel dat positief en het fijne 
daaraan op andere mensen overbrengen en… en… ik mag niet tegen mijn goesting op het 
speelplein gaan staan want die kinderen die worden daar ook iedere dag gedropt, alle de 
meeste toch, niet allemaal. En ik moet die een fijne dag bezorgen en ik mag daar niet met 
een gezicht tot op de grond staan omdat ik, wat we die dag gaan doen, niet fijn vind en dat 
ik een andere dag juist heel opgewekt ben omdat we dan iets heel fijn gaan doen. Dus ik 
denk allebei. 

O En had ik je kans op cursus om het over allebei te hebben? 

R5,2 Ja, vooral op de… momenten achteraf als ge zo in uw… kweet de naam niet meer… uw 
evaluatiegroepje zat en eens alles besprak. Daar merkt ge ook wel dat de animatoren van 
VDS zelf u eigenlijk veel beter in het oog houden op een dag dan dat je eigenlijk zelf dacht 
dat ze deden. Ge hebt dat niet door dat ze u zo goed in het oog houden en dat ze zoveel 
van u weten maar… 

O En aan wat merk je dat? 

R5,2 Aan de opmerkingen die ze geven en soms zelfs details ofzo dat ze hebben opgemerkt en 
dat ze zeggen “ah tsjein, dat heb je heel goed gedaan”. Terwijl jij zoiets had van ‘het 
geheel was eigenlijk vrij slecht” maar toch hebben ze dat één details opgemerkt waardoor 
ze er toch een positieve draai kunnen aan geven ofzo. 

O En wat deed dat met jou? 

R5,2 Dat geeft u een goed gevoel. En… ja… ja dan wordt ge wel zelfzekerder en dan hebt ge 
meer goesting om de rest van de dagen op cursus ook nog door te brengen en af te maken 
en te denken “en nu is het mijn beurt” op het einde van zo’n cursus. Dat had ik toch. 

O Ja, R5,1? 

R5,1 Ja… euhm…  
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O Gevoel/vaardigheden? 

R5,1 Ja, ik had dat eigenlijk ook allebei een beetje. Want… alle… ik was ook naar mijn cursus 
gegaan zonder iemand te kennen eigenlijk en ik had daar direct al mensen leren kennen 
waar dat ge … ik had eerst het gevoel van “wat doe ik hier” maar als ge daar dan zijt dan 
hebt ge dat gevoel van “ok , het gaat hier leuk worden” en omdat ge al mensen kent die 
dat ge eigenlijk nog niet kent. Snapt ge? Omdat ge loopt daar rond, zonder te weten wat 
dat ge gaat te leren krijgen enzo maar toch kijkt ge er naar uit om verder te gaan. En ja, 
dan leert ge vanalles bij van vaardigheden ook enzo en dan bouwt dat zich op en dan 
wordt dat toffer en toffer en ja… dan op het einde zijt ge dan zo… vind ge het jammer dat 
het gedaan is en dan denk ge ‘oei wat nu’ want dan hebt ge geen begeleiding meer enzo 
maar ge weet… ge onthoud alles wel zoals gij hebt gezegd doordat ge het zo leuk hebt 
aangeleerd gekregen en ja… dat is zo wel een gevoel… 

O Kunt ge nog iets meer toelichten hoe dat ‘niveau’ in dat verhaal past? Want je hebt het nu 
vooral over vaardigheden enzo. Heb je ook iets gehad aan je gevoelens? Alle hebt ge uw 
gevoelens kunnen delen? 

R5,1 Ja, ik denk het wel want… alle als ge niemand kent… ik lag in de kamer met mensen die ik 
allemaal niet kende dus… dan… leert ge eigenlijk u eigen al beter kennen hoe dat ge bij 
andere mensen zijt die dat ge nog niet kent en leert andere mensen u kennen op een 
totaal andere manier dan normaal dus… dat was ook wel al… qua gevoel… en ja… ge leert 
echt iedereen kennen in de groep omdat ge altijd wel van die momenten had dat ge met 
totaal andere mensen, waar ge nog nooit mee in de groep hebt gezeten, in contact kwam 
en dan… ja… 

O Hoe was de groep op cursus bij jullie? 

R5,2 Leuk 

R5,1 Dat was echt goed bij ons. Dat was echt… 

O En wat maakte dat goed? Wat maakte dat super? 

R5,1 Dat ge altijd die doorschuifsysteemkes had zodat ge iedereen kon leren kennen want 
anders hebt ge zo… als ge altijd in uw evaluatiegroepke zat ofzo kon ge alleen die 
personen kennen maar ja… 

R5,2 Ge zijt ook met hetzelfde doen naar een cursus gegaan. Alle velen toch. En dat maakt zo 
een band van eenheid en verbondenheid. 

 Gelach 

O Euhm… ja… ok. R5,1, gevoel/vaardigheden? 

R5,1 Ik kan mij heel hard herkennen in wat jullie allebei zeggen. Je gaat een week op cursus en 
je weet niet wat je moet verwachten, je komt mensen tegen die je niet kent en het is echt 
een proces vind ik ook zo. Euhm… ja de eerste dag ken je niemand, ge zijt zenuwachtig, 
wat is dat hier allemaal, ik wil naar huis. En op het einde dan… “wauw we hebben ons hier 
kei hard geamuseerd, leve ons groepke en wij zijn keitof en wij gaan nog keiveel afspraken 
hierna” en euhm… dat doet toch wel iets met u. ge krijgt veel aangereikt maar ge moet er 
voor uzelf ook iets mee doen. En dat is voor uzelf ook een proces van… wat laat ik binnen 
en wat niet? En wat vond ik belangrijk voor mezelf en… dus ik vind het eigenlijk eerder het 
gevoel en het proces ja… nog belangrijker omdat ge zelf nog uiteindelijk kiest wat ge doet 
met wat u aangereikt wordt. 

O Ok. Absoluut. Wat was het eerste dat jullie thuis verteld hebben over de begeleiding op 
cursus? Als ge in de auto zat richting huis en ze vroegen u… wie uw instructoren waren, 
wat voor mensen dat dat waren… wat hebben jullie dan verteld? 

R5,1 Toffe mensen hé. Neen, ik had… ik heb… ik weet nog dat ik gezegd heb… die zijn een bekke 
zot in hunne kop allemaal 
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 Gelach 

R5,1 Maar dat was toch wel ook. Maar positief zot dan hé. Dat ge zo iets hebt van “amaai, die 
durven dat, voor zoveel mensen dat ze niet kennen durven die gewoon hunzelf belachelijk 
staan maken op het podium van chapeau als ge dat kunt”. Maar… ja… door middel van die 
week waart ge ook wel al een beetje zo geworden. Ja… ik kan dat niet uitleggen.  

R5,2 Dat is wel een goeike 

R5,1 Ja, ge voelde u echt zo van “wat maakt het uit als ik hier nu iets fout doe ofzo qua… qua 
dinge…” ik ben hier om te leren en niet om… 

R5,1 En ge zijt meer geworden hoe… of wat… zoals zij zijn? 

R5,1 Ja, een bekke… ja alle remmen los… ge moet niet altijd nadenken en … 

 Gelach 

R5,1 Neen, maar, euhm… ja… een bekke losser worden en u goed voelen bij mensen enzo… dat 
ge zo… ja meer durven ook. Dat heb ik… dat heb ik veel geleerd. 

R5,2 Ze namen u ook zo direct op als persoon. Ge waart ook…. Ook al waart ge volledig het 
tegenovergestelde van de persoon waar ze daarjuist mee hadden gesproken… toch was 
dat precies of ze u al jaren kenden ofzo. Dat was wel fijn. Dat gaf u een gevoel van 
veiligheid enzo en dat was zo van “hé tsjein, ik kan daar iets tegen vertellen en die gaan 
mij niet afbreken ofzo…” dat vond ik wel leuk. 

R5,1 Ja, ik had ook zoiets van “ave! Ave!” ja die mensen… en “ik wil ook zo zijn” en “ik wil dat 
ook wel doen” en… ja inderdaad ge leert zo van… ik kan dat ook en dat lukt mij om zot te 
doen en dat is leuk en zo wil ik ook op het speelplein zijn. 

O En hoe komt het zover? Dat je dat gevoel krijgt van “hey, al mijn remmen zijn hier los, ik 
kan hier crazy doen”. 

R5,1 Omdat ge daar zo… ja gewoon ingegooid wordt. Ge weet niet wat ge moet verwachten en 
niets staat vast. Alle er staan wel dingen vast maar ge weet niet wanneer wat komt en ge 
krijgt ook kansen om echt zo zelf zot te doen zo… in een groot spel opgaan… naar impulsen 
zoeken, zo van die kleine dingen maar zo leert ge dat wel om gewoon te gaan en te 
stoppen met hierboven te denken… ja… 

O Ok. Wat hadden jullie, of wat had de begeleiding op cursus, nog kunnen doen om het nog 
een betere cursus te maken? En dat mag van heel kleine tot heel grote dingen gaan. Wat 
had er voor u nog een betere cursus van kunnen maken? 

 Stilte 

R5,1 Euhm… misschien nog een beetje meer individueel maar dat is moeilijk om met zoveel 
man 

O Uhu. Wanneer heb je dat gemist? 

R5,1 Euhm… zo tijdens de momenten dat je zo… ja ik weet niet… met die spelen met de 
natuurlijke dingen of wat was dat allemaal daar 

O Buiten op het grasveld, dat er vanalles verspreid lag? 

R5,1 Ja datte, toen wist ik niet meer van “oei, is dat nu goed of is dat nu niet goed”. Want 
iedereen was bezig zo druk en allemaal door elkaar. En dan weet ge niet wat ge moet 
doen. Zo soms had ik dus wel zoiets maar ja… dat is maar iets kleins maar soms had ik daar 
toch wel een bekke… nood aan. 

O Was dat dan omdat je op dat moment niet goed wist wat er van u verwacht werd? 

R5,1 Ja, die dingen. Ik wist wel van “ja ze geven u opdrachten die je moet doen”. Maar dan was 
het zoiets van “oei ben ik dat wel tegoei aan het doen”. 

O Omdat je ook niet weet waar het naartoe moet? Of ben ik nu teveel aan het gokken? 

R5,1 Euhm ja… wacht zenne… hmm… ja, ge kunt u… ik had dinge… ik moest zo iets bouwen 
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maar ik had dan iets gemaakt en ik dacht van “oei, is dat wat ze bedoelen”, “is dat goed?” 
of “is dat niet goed?”. En dan zo die dingen… 

O Ok.  

 Stilte 

R5,1 Ja zo individueel… ja… ja… op het einde alleen heb je dat hé. Op je kindernamiddag dat je 
echt alleen een momentje krijgt van feedback en er zijn... ik denk niet dat je heel snel naar 
een instructor gaat stappen om te vragen “ben ik goed bezig?”. Dat is wat ik ook bij u 
herken zo van “is het wel goed wat ik doe en moet het zo?”. Maar ik denk dat je wel op 
het einde weet van “ok, het was wel goed”. Dat je dat gevoel wel hebt. 

O Uhu. Hoe gaat dat dan de rest van de week de feedback als het op het einde alleen maar 
individueel is? 

R5,2 In de evaluatiegroepjes. En euhm… dat had ik… alle daar kende ik eigenlijk ook niemand 
want ik was met een vriendin naar de cursus gegaan maar in het evaluatiegroepje kende ik 
eigenlijk niemand. Dat is eigenlijk toch nog positief uitgedraaid want de mensen waarmee 
ik ****enzat dat zouden niet de mensen zijn waar ik persoonlijk op af zou stappen om 
daar contact mee te leggen ofzo maar nu werd ge eigenlijk een beetje verplicht om daar 
toch contact mee te leggen en die vielen eigenlijk heel goed mee. Dat was weer zoiets 
vooroordelen die ge over mensen hebt die moet ge eigenlijk allemaal wegsmijten want dat 
doet er niet toe. En bij elke activiteit wat ik ook deed pas achteraf, soms kwam dat besef 
heel snel of soms was dat pas twee weken later als de cursus al gedaan was, dan dacht ik 
“aja, tsjein, bij dat spelleke hebben ze ons dat willen meegeven” en “was dat eigenlijk de 
clue”. Maar toen had ik hem niet door of… alle… soms had ge dat in het spel zelf direct 
door wat ze u willen meegeven maar eigenlijk achter alles wat je doet zit een… zo’n ja… 
opvoedkundige boodschap van “kijk, doet dat met uw kinderen en dan komt het goed” en 
“als ge dat doet, dan hebt ge een probleem”. Dat was gewoon fijn. 

R5,1 Ik had dat zo vooral op de kamers zelf. Dan waart ge aan het babbelen met elkaar over hoe 
uwen dag was en dan… ik weet nog ik zat met een meiske te babbelen en die zei van “wat 
ge daar zei, dat was echt tof enzo”. En dan had ge ook wel zo het gevoel van “ah dat was 
goed”. Dus dat was ook wel… 

O En wanneer kreeg je nog feedback op cursus buiten je evaluatiegroepje en dan de laatste 
dag? Waren er nog momenten dat er u nekeer gezegd werd van “dat was goed”, “dat kon 
beter”, … 

R5,2 Aan tafel 

O Aan tafel? 

R5,2 Ja het middageten, het ontbijt, het avondeten. De animatoren gaan ook gewoon 
willekeurig ergens gaan zitten en dan regelmatig zit er dan zo ineens iemand naast u of bij 
u aan tafel die dan een opmerking maakt zelfs in het algemeen of tegen u persoonlijk 
waarvan je denk “dat is inderdaad juist, dat heb ik toen gedaan” en “dat was fout” en “dat 
was goed”. Ja… of gewoon als ge ergens naartoe aan het wandelen zijt, gewoon zo 
tussendoor zo dat ze ineens iets tegen u zeggen. 

O En hoe vond ge dat? 

R5,2 Fijn. Ja, dat is zo ja… gelijk dat ge gewoon met uw vriendinnen of vrienden ofzo aan het 
babbelen zijt onder elkaar en die komt er dan zo ineens bij en die babbelt eigenlijk mee op 
gelijk… gelijke niveau eigenlijk terwijl dat die toch eigenlijk een stapje boven u staat omdat 
u iets aan het aanleren is maar ge beseft dat niet. Maar achteraf wel. 

O Hadden jullie dat ook? Zo van die informele feedback momentjes? 

R5,1 Ikke minder. Omdat ik weet… ik wist van mijn eigen dat ik veel bij mensen ging want ik ben 
iemand die in de groep moet zitten en niet erbuiten en ja dan… altijd als je met mensen 
****en zijt spreken die meestal in het algemeen en dan ja… dan was het toch minder 
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persoonlijk dat ze u aanspraken enzo dus. 

O  Hoe was dat bij u R5,1? 

R5,1 Ja ik weet nog dat was zo een avond dat we een toonmoment moesten maken en dat 
toonmoment was wel redelijk… dat was wel tof om te doen en ge kreeg wel het applaus 
dus ge wist wel van “ok, het was goed wat we gedaan hebben”. Het zijn hele kleine dingen 
soms. Maar die maken het toch wel. Zo een applaus, een schouderklopke, een zot gebaar 
van een instructor, … hele kleine dingen maar dat doet toch veel. Of zo een briefje 

O Een briefje? 

R5,1 Een briefje in de binnenpost. Ja… niet altijd van een instructor dan… *gelach* Zo van die 
hele kleinen dingen, ja… of een groepsknuffel ofzo… 

O Ok. Effe de stage dan hé. Euhm… voor dat we een beetje terug gaan inpikken op wat jullie 
nu gezegd hebben maar dan in de stagecontext. Waarom denken jullie dat je stage moet 
doen? Jullie komen van cursus. Heb je jezelf dan nog niet genoeg bewezen of…? Waarom 
moet je een stage doen? 

R5,2 De praktijk is anders als… alle dat is niet waar hé… ik dacht te zeggen de praktijk is anders 
als de theorie maar het is geen theorie hé dat je ziet op cursus. Maar daar werk je wel echt 
met de echte mensen die… alle waar je eigenlijk voor zijt opgeleidt. En euhm… ge leert ook 
nog wel veel van de animatoren zelf… euhm… op het speelplein zelf dan. Euhm… de cursus 
dat is iets algemeen en op het speelplein krijg je nog zo andere impulsen mee en nog 
andere zaken ja… waar je ook veel dingen uit kunt leren en ja… ik vind dat ge eigenlijk nu 
nog altijd een stage kunt doen om te weten waar ge goed aan bezig zijt en waar ge niet 
goed aan bezig zijt. Want ge probeert constant dus… en die kinderen ook.  

O Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen. Waarom moet dat in een stage? Als je 
gewoon op het speelplein zou staan heb je die effecten toch ook? 

R5,2 Euhm… maar in een stage gaan ze denk ik… ze weten dat ge dan stagiair zijt en dat ge nog 
veel dingen moeten leren, dat ge… omdat ge het nog nooit hebt gezien. Ze gaan ook meer 
met u rekening houden en u af en toe zo eens een duw geven van “kom, probeert dat 
nekeer”. Terwijl als ge gewoon direct in de groep… ja gegooid wordt eigenlijk zonder dat 
ze eigenlijk weten dat ge stagiair zijt gaan ze u die duw nooit geven denk ik of gaan ze der 
misschien sneller van uitgaan dat ge bepaalde dingen wel al weet of… ja… wel al kent en 
dat dat eigenlijk toch wel een leerproces vraagt. Ik denk dat ze dan meer met u rekening 
houden en ze kunnen ook dan op korte tijd heel veel feedback geven zodat ge ook op 
kortere tijd eigenlijk, liefst in de positieve zin, kunt evolueren. Denk ik. 

O En is dat zo gebeurt bij jou? 

R5,2 Ik denk het. Als ge mijn stageboekje las dan ging ge toch wel even gaan zweven. 

O Maar ook in het algemeen. Dat je feedback kreeg, dat je beter begeleid werd tijdens je 
stage, … 

R5,2 Ja, ik vond van wel. 

O Wat heeft dat met jou gedaan? 

R5,2 Euhm… mij overtuigd om een tweede jaar stage te doen. Euhm… goh wat heeft dat met 
mij gedaan. 

O Zou je spontaan terug voor stage kiezen of gewoon binnenkomen in de speelpleingroep? 

R5,2 Stage is wel altijd leuk. Ja… ge krijgt dan gewoon… ik ben iemand die graag feedback krijgt 
over alles wat ik doe. Gewoon omdat dat fijn is. Gelijk dat kan nu maar gewoon een 
schooldag zijn ofzo en dan lig ik ’s avonds wel in mijn bed ofzo en dan denk ik “tsjein, wat 
heb ik vandaag allemaal gedaan” en “wat kunnen mensen van mij vinden” ook al is dat 
negatief ofzo. Of weet ik dat mensen euhm… iets bepaald over mij denken of van mij 
vinden terwijl ik toch iets heb van “ja, dat ga ik niet aanpassen want dat is mijn 
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persoonlijk”. Daar moeten ze maar mee leren leven ofzo. Dus het is niet zo dat ik iemand 
echt heel onzeker ben die denk van “oei, als de mensen dat niet leuk vinden, dan ga ik dat 
ook niet meer doen”. Euhm… hoewel het soms wel lijkt dat ik vrij onzeker ben, zeker in het 
begin. Maar dat is omdat ik mij in het begin altijd observeer… ik observeer mensen heel 
graag en euhm… mensen gaan mij heel… mensen kunnen mij heel snel goed kennen als ik 
daar ook een positief feedback van krijg. Maar het gaat heel lang duren bij mensen die 
zichzelf… die mij geen positieve feedback geven. Dus, ik werk liever met kleinere groepjes 
omdat ik daar dan meer mezelf kan zijn als ik grote groep, dan hou ik mij liever op de 
achtergrond. En als je stagiair zijt op het speelplein dan zit ge ook wel in die grote groep 
maar toch ergens ook nog wel in kleine groep omdat ge deel uitmaakt van dat groepje van 
stagiairs waar ze dan rekening mee houden en…  

R5,1 Dat denk ik ook wel. Op cursus kunt ge u nog wegstoppen maar eens dat ge op het 
speelplein staat is het wel gij die het moet gaan doen en zijn het de mensen die naar u 
gaan kijken. En dan kunt ge u niet meer wegstoppen. En ik denk dat dat ook heel 
belangrijk is in uw stage van… dan wordt er eigenlijk… dan wordt er nekeer gekeken van 
wat hebt ge nu meegenomen en wat kunt ge als animator. 

O Ik had zo, als ik naar u verhaal luisterde, het woord ‘veiligheid’ in mijn hoofd. Is dat een 
goed woord? 

R5,2 Ja. Als ik mij ergens niet veilig voel dan zal ik mij terugtrekken. Dus euhm… het is wel goed 
dat gij stagiair kunt zijn op een speelplein. Alle ge zit nog wel in een veilige omgeving waar 
ge veel positieve commentaar krijgt van uw medeanimatoren ook al is het misschien niet 
zo positief wat ge doet. Toch gaan ze u, om u een klein duwtje te geven en zo een klein 
muurtje van uw veiligheid weg te nemen, alléja… ze breken eigenlijk die veiligheid zo 
beetje bij beetje af zonder dat ge het eigenlijk beseft. Maar ge blijft u daar toch nog wel 
altijd veilig voelen. Alle soms moet ge wel eens sprongen nemen en dan denkt ge “oei, nu 
wordt ik volledig losgelaten” maar ge weet.. alle ge komt wel op uw pootjes neer. En als 
dat niet het geval is dan zullen ze u wel helpen om… en bij een tweede poging ofzo… ja wel 
te zien dat ge niet op u gezicht gaat ofzo. 

O En hebt ge dat gevoel ook echt gehad bij jou op het speelplein? 

R5,2 Euhm… ja… maar ik heb in het begin ook wel al… alle ik denk toch dat ik dat heb gezegd… 
ik weet dat niet meer. Ik weet wel nog de eerste keer dat we ****en zaten in het groepje 
was ik ook zo de stille persoon en ik ben dat eigenlijk twee weken wel gebleven maar naar 
het einde toe denk ik wel dat… alléja… dat ik zo het gevoel had van “ah kijk, ge kunt ook 
gewoon uzelf zijn tegen die mensen en die gaan u wel aanvaarden, ook al botsen die 
karakters volledig eigenlijk toch aanvaarden ze u want ge staat voor die kinderen en ge 
moet ****enwerken om die kinderen een mooie dag te geven eigenlijk”. 

O Wil iemand daar nog iets aan toevoegen of gaan we naar een volgende vraag? 

 Stilte 

O Ok. Je krijgt van mij drie post-its, of zelfs vijf als ik er genoeg heb. En op die vijf post-its 
mag je een euh… op elke post-it eigenlijk één woord schrijven die u eerste speelpleindag 
beschrijft voor u. dus de allereerste dag dat je, na cursus, op het speelplein kwam. Wat 
heb je dan gevoeld, gedacht, gedaan? Dat in vijf kernwoorden. 

 Even nadenktijd 

O R5,1, welke woorden heb jij opgeschreven? 

R5,1 Nieuwsgierig, zenuwachtig, kennis gemaakt, verkleden en verbaasd opgeschreven.  

O En wil je daar iets bij vertellen? 

R5,1 Ja. Dus ik was nieuwsgierig naar het speelplein enzo en ja ook zenuwachtig maar ik denk 
dat ge dat altijd wel hebt als je naar het speelplein gaat zo voor uw eerste keer en je weet 
niet wat er u te wachten staat enzo. En ja, dan komt ge daar toe en bekijkt iedereen u al 
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gewoon zo en dan voelt ge u toch op uw gemak zo omdat ge toch al mensen kent. Alle hoe 
zegt ge dat… ge maakt een bekke kennis met iedereen. En dan gaat ge u verkleden en dan 
voelt ge u helemaal in uwe rol. Dan ziet ge al uw medeanimatoren ook zo rondlopen en 
dan hebt ge zo al iets van “voila, ik ben niet alleen die hier zo rondloopt enzo”. Dus dan 
voelt ge u ook al meer op uw gemak en dan… ik was vooral verbaasd dat het zo snel was 
gegaan, dienen dag. En verbaasd dat ik het toch leuk vond. Want, ja, ik had er wel wat 
schrik voor enzo. Maar ik was echt, verbaasd, dat het allemaal ging want daar had ik vooral 
schrik voor, dat ik het niet zou kunnen maar, ja, het was dan toch gelukt. Heel goed gelukt 
zelfs die dag. Dus ik keek er naar uit om de tweede dag terug te komen. 

O Ja. Euhm.. ik heb je twee dingen horen zeggen waar ik nog iets zou willen bijvragen. Je zei 
“ik weet niet wat er mij te wachten stond”. Heb je dan op cursus niet gezien wat een 
speelpleinwerking is? 

R5,1 Jawel, dat wel maar toch… ik denk dat elk speelplein toch altijd anders is enzo dus dat ge 
dan… ik had al veel gehoord over het speelplein maar… ja… ik wist niet hoe ik het mij 
moest voorstellen altijd. Dus dan… ja dan is het zo de eerste indruk van ja… het gaat hier 
wel tof worden enzo denk ik dus… 

O Is dat iets dat je gemist hebt op je cursus? Dat je zo niet echt te weten kwam hoe jouw, of 
hoe een speelplein, eruit ziet? 

R5,1 Ja… ik vond het jammer dat het maar één dag was dat ge zo op het speelplein kon staan 
omdat ge op één dag kunde wel iets tonen maar toch niet alles. Ik denk dat twee dagen 
toch nog zeer verschillend is dan één dag op het speelplein staan. En ja… ik had vooral het 
speelplein moeite met het voorbereiden enzo want ja, al de inspiratie moet er zijn enzo, 
en ja op één dag. Ge zat met drie ****en en op één dag, voor één dag, één spel ineen 
steken was nog cava maar ge moest dan voor ne gansen dag een spel ineen steken dus dat 
was dan wel van “oei, wat moet ik nu doen”? Dus… dat was dan toch een bekke anders, 
dus… 

O En kwam het een beetje overeen hoe je u het speelplein voorgesteld had op cursus en hoe 
het in het echt was? 

R5,1 Euhm… ja… eigenlijk wel. Want door hoe dat ze toonden wat ge allemaal moest doen enzo 
had ge wel al een indruk van “ah, zo gaat het er op het speelplein aan toe” en “zo moet ik 
het ook doen” en ja… 

O En dat klopte? 

R5,1 Ja. 

O Ok. Ja, R5,2? 

R5,2 Ik heb euhm… warmte, opgewekt, mama-gevoel, kriebels en speels. Euhm… ja ik stond bij 
de kleintjes, bij zo kleutertjes, en dan ja dan komt uw mama-gevoel toch wel naar boven 
vind ik want ge krijgt daar eigenlijk heel veel liefde van terug en vandaar ook “warmte”. Ik 
ging echt met een heel warm gevoel naar huis van “oh, het was fijn vandaag” en zelfs de 
stoutste kindjes daar krijgt ge toch nog zo… ja ge krijgt daar heel veel van terug. Euhm… ik 
was heel opgewekt om… ja ik was zo ook nieuwsgierig zoals R5,1 zei en ik was benieuwd 
naar de volgende dag, hoe die zou verlopen. Of die even fijn en ja… tof zou zijn. Maar ik 
had ook zo wel wat kriebels, gewoon van spanning, want ge weet ik moet daar twee 
weken staan en ik moet die kinderen ook verzorgen, vandaar ook dat mama-gevoel, ge 
voelt u zo heel verantwoordelijk. Want dat zijn zo van die kleine kindjes en ge moet… ja ge 
wilt die wel beschermen zonder euhm… hen eigenlijk iets… hen iets in de weg te staan 
want ge denkt die zitten op het speelplein dus thuis mogen ze niet in een plas springen 
ofzo bij wijze van spreke maar hier laat ik hen dat wel toe maar ge moet dan wel zien… dat 
is nu een stom voorbeeld… dat ze bijvoorbeeld niet gaan doodvriezen van de kou ofzo als 
ze nat zijn. En ohja, ook het speelse gevoel, ge moogt u constant verkleden en dat is echt 
wel fijn, zeker met zo van die kleine kindjes, want ge moogt iedere dag een ander 
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personnage spelen, zelfs twee per dag ofzo euhm… en en en die gaan daar in op. Dan zijn 
zij ook… als ge bijvoorbeeld… ik ben eens sneeuwwitje en doornroosje geweest en dan 
waren zij de andere prinsessen en dan spelen die een spelleke op zich. Die doen mee met 
de fantasie dus… dat is wel fijn ook. 

O En waren dat zo een beetje de vijf woorden die je in je hoofd had als je van cursus 
terugkwam? En als je dacht aan speelplein, dat gaat dat dat dat en dat zijn?  

R5,2 Euhm… ja speels zeker, en ja spanning enzo het mama-gevoel enzo dat denk ik ook wel 
euhm… maar zo dat ge… dat ge echt zoveel van kinderen kunt krijgen eigenlijk, 
terugkrijgen eigenlijk, daar was ik toch wel wat van verschoten. Hoewel die ene dag dat 
we daar… het was een halve dag denk ik dat we op het speelplein mochten staan, had ik 
dat ook al gemerkt dat die zo soms… zo enerverend kunnen zijn en dan ne second erna 
ofzo… nadat die zo lastig zijn geweest, dat die toch ineens terug zoveel kunnen teruggeven 
zo. Eigenlijk inzien dat ze fout zijn geweest.  

O Ja. Ok. R5,1? 

R5,1 Ja, goe. Ik stond ’s morgens op met keiveel zenuwen. Echt. Ik had echt stress. En met een 
bang hartje ging ik dan zo naar het speelplein en dan naar de grote poort waar ge zo 
binnenkomt en het is allemaal zo nieuw en het is toch echt spannend. En ik weet nog 
goed, we moesten een activiteit geven en er was ne kleine weggelopen. Daarmee heb ik 
“STOP!” geschreven want dat was niet tof. Waarom liep die nu weg? En ik moest daar 
achter. En dat was zo’n moeilijke situatie van op cursus. En zo “ah shit, dat gebeurt echt”. 
Dus vandaar “STOP!”.  
En dan had ik ‘de middagpauze’ opgeschreven. Dat was efkes zo’n moment van 
“uitblazen” efkes, cool down zo wa en ok, ik ben hier nu en al die indrukken van ’s 
morgens en efkes gewoon kunnen nadenken en… rustig zijn… efkes die mannen zo niet 
rond u oren en… dat was efkes zo’n momentje van “ok, komaan, nog nen halven dag!”. 
Komaan. En dan heb ik ‘sfeer’ opgeschreven omdat in de namiddag, alle op het einde van 
de dag hebt ge zo efkes een hoofdbegeleidingsmomentje met het team voor de dag erna 
en dat was echt zo’n sfeermoment. Dan kon ik efkes zeggen hoe mijn dag geweest was en 
dat was echt, echt wel tof. Dan voel ik mij echt zo opgenomen in de groep ook wel. En dan 
‘fiets’ want wij fietsten vaak met heel veel mensen naar huis en dat was ook de eerste dag 
en dat was ook zo ne schonen afsluiter om ****en met de fiets naar huis te gaan. Ja, om 
uw dag zo, af te sluiten. 

O Ja, ik heb twee dingskes gehoord. Je zei iets van ‘moeilijke situaties’ hé. Dat was zo zoals 
op cursus gezegd was. Heb je het gevoel dat je genoeg voorbereid bent op hoe het 
speelplein echt is? En alle moeilijkheden en problemen die erbij komen kijken? 

R5,1 Hmmm. Er wordt op cursus wel genoeg, denk ik, dingen aangehaald. Maar per speelplein 
zijn er specifiek nog wel moeilijke situaties daar te vinden die niet op cursus dan specifiek 
besproken zijn. Euhm maar ik vind wel dat ze genoeg… en de juiste dingen ook geven. Ja… 
ge hebt daar ook wel een beetje een aandeel in. Als ge specifieke vragen hebt kon ge die 
ook wel stellen en ze gaven dan ook wel een antwoord en ge mocht ook zelf mee naar 
zoeken. Dat vond ik ook goed. Dat ge efkes kon zeggen “zo zou ik het doen” en dat ge dan 
ook wel een antwoord kreeg en wist van “ok, is het nu goed wat ik zou doen of niet”. Maar 
dat is en blijft altijd een moeilijke situatie dus daar bestaat geen ‘juist’, ‘juist’ antwoord 
voor. Dat is altijd zo… maar ik vind wel dat ge daar genoeg van meekrijgt. Alle dat is mijn 
gevoel natuurlijk. 

O En wat vonden jullie van hetzelfde probleem eigenlijk? Zijn jullie genoeg voorbereid op de 
moeilijke kant van de kinderen? Beseften jullie na cursus van ‘het kunnen potverdikke ook 
ettertjes zijn’. 

R5,1 Uhu. Ja. Ik heb één dag gehad dat ik echt dat van “oei oei, wat moet ik nu doen”. Omdat ik 
die situatie niet had gezien op dinge. Ze waren gaan zwemmen… maar ge hebt altijd een 
paar kindjes die niet meegaan en ik stond er helemaal alleen voor en er was een kindje 
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met glas beginnen smijten en dan… die situatie ziet ge niet echt specifiek op de cursus dus 
dan zit ge daar van “oei, wat moet ik nu doen?”. En ge staat er helemaal alleen voor dus ge 
kunt er niet gaan achterlopen. En toen was ik dus wel effe in paniek enzo maar dat is dan 
toch nog opgelost geraakt maar ja… dat was gewoon zo effe zo’n paniekding van “oei 
neen, wat nu”? Maar ja… dat is niet echt een situatie dat vaak voorkomt denk ik dus… 
vandaar… 

O Herken je dat R5,2? 

R5,2  Ja. Ge zijt, zoals R5,1 ook zei, in het algemeen wel goed voorbereidt maar elk voorval is 
anders en elk kind is ook anders. Dus ik denk dat ge nooit exact hetzelfde voorval gaat 
tegenkomen. Wel in dezelfde stijl maar ik denk dat ge wel altijd weet wat ge beter kunt 
doen en uit uw fouten leer ge ook dus… ik denk… ja, ik denk dat ze niet veel meer zouden 
kunnen meegeven op cursus als dat ze ons nu al meegeven. Euhm… ja… ik denk dat ge 
het… de meeste van die situaties denk ik dat ge gewoon zelf ook ooit eens moet 
meemaken om bij een volgende keer dat zoiets voorvalt te weten wat ge moet doen. Maar 
ge kunt wel terugvallen op de dingen die ge hebt gezien in uw cursus. 

O Ik vraag er specifiek naar omdat ik op vorige focusgroepen vaak te horen kreeg “alles is 
precies altijd perfect bij VDS. Iedereen is gelukkig, de kindjes zijn braaf, het spel is altijd 
goed”. Dat er soms, vanuit VDS, te weinig nadruk wordt gelegd op kinderen kunnen ook 
stout zijn, ge gaat daar ook last mee hebben, ze gaan niet willen meedoen, ze gaan 
ambetante dingen doen, … Wat vinden jullie daar dan van? Is dat zo? Zit VDS op een 
eilandje? 

R5,2 Neen, want als ik daar een halve dag op een speelplein heb mogen staan, heeft die 
animator achteraf ook tegen ons gezegd “kijk, euhm, ge hebt dat over het algemeen heel 
goed gedaan maar, en ik denk dat hij het een stuk of 10 keer heeft gezegd, ge hebt 
vandaag heel brave kinderen gehad. Dat is niet bij elk speelplein zo. Hou er rekening mee 
dat er veel kinderen op het speelplein zijn waar er toch wel serieus wat stoute kinderen 
tussenzitten. Ja, hij heeft het er wel voldoende ingestoken van “ge hebt brave kinderen 
gehad vandaag en ge zult nog wel erger tegenkomen”. 

O Hoe was dat bij u R5,1? 

R5,1 Euhm… ja… ja… bij mij was dat ook op die halve dag had ik ook heel brave kinderen. Ik had 
wel eentje dat zo niet wou meedoen, dat weet ik nog. En toen was ik ook wel effe van “ok, 
wat was dat weer op de cursus? Ahja!”. Want ze hadden dat maar heel kort aangehaald 
dus dan… ik miste dat toch soms een bekke ja. Want ge kreeg wel van de EHBO enzo te 
horen en nog vanalles ahzo maar … ja… ik vond dat ze daar een bekke meer tijd mochten 
insteken. Gewoon… dan voelt ge u veel zekerder als ge weet wat ge moet doen. Dan voelt 
ge u ook al… “ah ok, nu moet ik dat doen”. Dat ze dat meer er moeten instoppen zo. 

 R5,4 komt erbij en krijgt de algemene uitleg 

O Ik wou nog even twee dingen aan u vragen. Eéntje die ik nog had van daarstraks en dan de 
vraag van nu: “zit VDS op een eilandje volgens jou?” 

R5,1 Ik denk … op zo ne cursus is het niet de bedoeling dat je allemaal slechte dingen gaat 
meegeven. Ik denk dat het vooral het doel is van die cursus om met een goed gevoel naar 
het speelplein te gaan. En ik denk, als je dan veel negatieve situaties gaat aanhalen en heel 
veel…. Bij wijze van spreken “krapuul” gaat voorstellen enzo dan denk ik ook dat dat beeld 
op zich niet zo positief kan zijn en ja… ge moet u toch goed voelen hé om daar te durven 
gaan staan en als ge dan denkt van “alle, al die kinderen zijn daar slecht” en… ja dan hebt 
ge gewoon… dan durft ge denk ik ook minder u te geven enzo. Dus op zich… er zat wel een 
sessie in van hoe straffen en belonen en hoe zo’n dingen… maar ik heb dat op zich niet 
echt nog extra nodig gehad. Dus ik voel wel dat er genoeg was. Maar ik denk ook niet dat 
dat veel, veel meer moet gebeuren. 

O Uhu. Ja. En denk je dat ze echt effectief dingen gaan verbloemen om te zorgen dat 
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cursisten een goed gevoel hebben op cursus? Want het klopt inderdaad. De doelstelling 
van een cursus is mensen met een goed gevoel naar speelpleinen te sturen. Denk je dat er 
veel verbloemd wordt? 

R5,1 Ik denk dat er toch wel veel eerlijk gezegd was. En tijdens een groot spel bijvoorbeeld… als 
ge dat leert maken dan is dat niet nodig van zoiets erbij te halen vind ik. Of als er 
bijvoorbeeld een specifieke vraag naar is dan wel maar ik denk dat dat ook wel 
vraaggestuurd moet zijn. Als daar vraag naar is en als ge daar wilt weten hoe ge daar 
moet… mee kunnen omgaan op het speelplein dat dat wel belangrijk is maar… ja… 

O Ok. Ik had u dan ook horen zeggen: “ja ik had een goed gevoel mijn eerste dag met dat 
evaluatiemomentje ’s avonds, dat napraten”. Waar ging het vooral over tijdens uw stage? 
Over uw gevoel of over uw vaardigheden? Dezelfde vraag als daarstraks. 

R5,1 Ja, het gevoel hé. 

O Het gevoel? 

R5,1 Ja, het gevoel. Zo in het begin, het is op zich weeral een proces hé. Ja en dat doet toch 
veel. Want ge doet ervaringen op dit en dat en dat doet iets met u als persoon en als 
animator want ge wordt altijd maar rijker in ervaringen en rijker in kennis en kunde alle 
om het zo te stellen. Ja. Dus ik denk veel meer proces. Want ja ge wordt dan een groep en 
ge leert nog mensen kennen en kindjes en… ja. 

O En ook voor uw stage specifiek? Voor u persoonlijk? Uw band, ****en met uw begeleider. 
Ging dat daar ook vooral over uw gevoel? 

R5,1 Hoeda? 

O Wel je hebt een stagebegeleider gehad die uw stageboekje heeft ingevuld. Heeft die 
vooral met u gesproken over uw gevoel of eerder uw vaardigheden. 

R5,1 Eerder over gevoel toch wel. Maar op zich die begeleiding was niet zo heel… dat was maar 
twee momenten eigenlijk hé. De eerste week een momentje en dan de tweede week dat 
echt ingepland was. En ik heb dan wel een beetje begeleiding gemist vind ik op het 
speelplein. Ja, dat wel. Op het speelplein zelf wel.  

O En op welke manier? 

R5,1 Ja, omdat ge wel weet dat ge die kleine momentjes hebt maar het is ook maar alleen dat 
dat er is. En als ge dan zelf nog iets meer wilt te weten komen moet ge het echt gaan 
vragen en het is vaak niet uit de… alle… van de hoofdanimatoren zelf naar u toe.  

O Ja. 

R5,1 Dus ge moet het echt gaan vragen aan hen. Ja. 

O Ja. dezelfde twee vragen voor jullie. Waar ging het vooral over? Over je vaardigheden of 
over je gevoel tijdens uw stagegesprekken die dan twee keer, waarschijnlijk ook bij jullie, 
plaatsgevonden hebben. Dus ging het vooral over “ah ik vond mijn dag keitof” of “ik vond 
het wat minder vandaag” of ging het vooral over “uw vriend was goed want je had een 
verdeling, een inkleding, een dit een dat”. Euhm… en de tweede vraag ben ik alweer 
eventjes vergeten maar ik zal er wel opkomen terwijl jullie aan het antwoorden zijn. 

R5,1 Ja. euhm.. bij mij was dat als ik apart werd geroepen om even te babbelen, dan was dat 
zo… dan vroegen ze mij eerst zo van “en, hoe vind ge het hier?” en dan kunt ge uw hart zo 
eens effe luchten. En daarna begint hem dan, als hij weet hoe dat ge u voelt, begint hem 
dan over uw… ja… wat ge allemaal doet, wat ge bijvoorbeeld goed doet, op wat dat ge het 
iets minder goed doet enzo en… ja het is eigenlijk allebei… 

O En vond ge dat een goed evenwicht? 

R5,1 Ja, ik vond van wel. Omdat als ge het zo effe niet meer ziet zitten ofzo. En als ge dan nog 
extra commentaar zou geven ofzo dan… maar alsem dat op een manier kan uitleggen van 
dat hij weet dat ge… ja… hmm… dat hij weet dat ge het nu effe moeilijk hebt met op het 
speelplein… ik had dat toch, dat ik soms effe dacht van, ik ben het effe beu. Maar hij kan u 
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dan toch oppeppen om… en u tips geven enzo en dan eigenlijk zo de mindere kantjes van 
wat ge hebt gedaan dan toch door tips te geven u toch terug oppeppen.  

O Ok. R5,2 of R5,4? 

R5,4 Stage, wanneer was dat? 

O Deze zomer waarschijnlijk? Of krokus, dat kan ook. 

R5,4 Mja dat is nu mijn vierde jaar dat ik speelplein heb gedaan want ik had al een jaar of twee, 
voor ik mijn stage of VDS had gedaan op het speelplein gestaan dus… ik weet het niet 
meer 

O Ja maar uw stage volgt normaalgezien na uw cursus hé. Dus dat zal één of twee jaar 
maximum geleden zijn. 

R5,4 Ja twee jaar ofzo 

O En herinnert ge u nog de gesprekken met uw begeleider 

R5,4 Ja dat was gewoon op het einde van de periode zo dat die de punten zei 

 Gelach 

O En was er in het midden ook nog een gesprek of was het echt alleen op het einde? 

R5,4 Ik denk alleen op het einde 

O Alleen op het einde 

R5,4 Alle zo gewoon een gesprek over uw vaardigheden enzo 

O En uw boekje ingevuld waarschijnlijk ook? En vond ge dat wat weinig of was dat goed? 

R5,4 Ik had zo’n gesprek misschien wat liever gehad. 

O En hebt ge het gemist dat er vroeger geen gesprek was? Dan helemaal op’t einde van uw 
twee weken? 

R5,4 Bedoelt ge in het begin een gesprek? 

O Ja, in het begin of in het midden of… 

R5,4 Ja ze hadden zo eens mogen zeggen de punten die goed waren of minder goed. Maar nu 
was het alleen op het einde zo’n gesprek. 

O En ging het daar dan vooral over hoe ge u voelde op het speelplein of vooral over wat je 
goed en minder goed deed. 

R5,4 Wat ik goed en minder goed deed.  

O Dus vooral die vaardigheden? 

R5,4 Ja 

O R5,2, hoe was dat bij jou? 

R5,2 Ook twee evaluatiemomenten zoals bij R5,1 en R5,1 maar net zoals R5,1 miste ik toch ook 
wel zo wat evaluatie. Het ging ook vooral over de vaardigheden. In het begin werd dan 
gevraagd “en hoe vind ge het hier?”, “is het fijn?”. Zo effe naar uw gevoel gevraagd maar… 
ja… dan gaan ze vooral verder op die vaardigheden en ook omdat ge dat boekje dan hebt 
ingevuld en dan bekijken ze vooral de punten die in dat boekje staan. Maar ze vragen 
eigenlijk wel “wilt ge er iets aan toevoegen” of ze voegen er zelf iets aan toe. Maar het zou 
voor mij wel wat meer mogen. Zo evaluatiemomenten. Zeker ook… want ja dat is zo op het 
einde van de week pas. Dat mag zeker na de tweede dag ofzo dat ze toch al een korte 
evaluatie mogen doen, al is het maar vijf minuten ofzo. 

O En je zei daarstraks op cursus was er af en toe eens een schouderklopje of een goed 
woordje ’s middags of ik weet niet wanneer. Was dat er niet op het speelplein? 

R5,2 Minder. Zeker van… alléja… ze kwamen wel regelmatig nekeer zeggen als ge zo individueel 
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bezig waart met zo’n aantal kindjes euhm met een activiteit dan kwamen de teammoni’s 
ofzo de hoofdmoni’s… al die namen dat weet ik eigenlijk al niet meer… die kwamen dan 
wel eens iets zeggen van “goed bezig” of ge zag die hun duim opsteken ofzo. Maar voor de 
rest eigenlijk niet zoveel. Af en toe ook eens ’s avonds als ge zo uw activiteit moest 
voorbereiden voor de volgende dag werd er ook zo af en toe effe iets aangehaald van de 
voorbije dag maar het zou toch nog iets meer mogen. Ge zit in een groep dan hé. Dan is 
het niet zo individueel.  

R5,1 Dat is toch wel verschillend hé. En ik  denk dat het ook wel afhangt van de 
hoofdanimatoren dat gij hebt. Zijn dat gevoelsmensen of zijn dat meer mensen die… ja… 
op de vaardigheden werken. Ik denk dat dat toch wel een groot verschil is. 

O En wat zou het beste zijn? 

R5,1 Een bekke van alletwee denk ik. 

R5,2 Ja. 

O Ergens een compromis, een middenweg. 

R5,1 Want bij ons is dat ook niet echt… alle op het speelplein… zo een vaste… een vast schema 
of een vaste vragenlijst of zo enkele vragen ofzo dat bestaat niet. 

O Ja, de hoofdanimatoren moeten zelf hun vragen verzinnen 

R5,1 Ja, dat komt meestal uit hunzelf. 

O Ja. euhm. Had je het gevoel dat je een gemotiveerde stagebegeleider had? Was dat 
iemand die tijd voor u maakte, waarvan je zag van “die doet dat graag”? 

R5,1 Ja. bij mij toch. Ik had iemand die heel gemotiveerd was en die mij dus ook motiveerde en 
ja… dan was dat wel… ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is ook als je zo iemand 
hebt. 

O Waarom zou dat een voordeel zijn? 

R5,1 Omdat… ja als er zo iemand bijkomt en die doet dat echt tegen zijn zin dan denk ik echt 
niet dat ge zo… ja… dat ge u minder… ik denk dat ge dan veel minder gemotiveerd zijt dan 
dat ge iemand hebt en dat ge zo allebei dingen kunt uitwisselen van “ja dat was fijn” en “ja 
ik wil dat ook eens doen” enzo. Dat je zo ervaringen kunt uitwisselen met elkaar op een 
positieve manier en… ja…  

O Ja.  

R5,2 Misschien zou ik eigenlijk liever evaluatie krijgen niet van de hoofdmoni’s maar wel van 
mijn teammoni’s. want ik heb zo het gevoel, als ge zo evaluatie krijgt van uw hoofdmoni’s. 
ge hebt die wel al zien rondlopen enzo op het speelplein maar die hebben u eigenlijk nog 
niet echt bezig gezien of die hebben nog niet echt met u moeten ****enwerken. Die zitten 
wel, als ge uw activiteit ’s avonds moet voorbereiden, zitten die er wel al eens bij. Maar 
niet altijd. En… ja ze waren bij mij ook wel heel gemotiveerd maar af en toe had ik zo het 
gevoel van… alle het is fijn dat ge zo enthousiast zijt en dat ge zo gemotiveerd zijt maar het 
mag ook niet “te” worden. Want ik had zo het gevoel dat ze mij eigenlijk minder goed 
kenden als mijn teammoni’s zelf en dan krijg ik dat liever van de teammoni’s zelf. Want zij 
gaan dan op voorhand spreken met de hoofdmoni’s en dan krijgt gij uw evaluatie… euhm… 
maar ja ik zou het liever van mijn teammoni’s krijgen. 

O Dat is waar zegt ge, R5,1. 

R5,1 Ik heb dat gevoel ook. Die mensen zien u een ganse… die zien u een ganse dag bij wijze 
van spreke. Die zien hoe gij een activiteit voorbereid, hoe dat ge ze geeft, soms ****en 
met hen dat ge geeft. En uiteindelijk zijn het de hoofdanimatoren die u evaluatie geven 
maar die stap klopt in mijn ogen ook niet echt. Alle dat is zo… langs de ene kant is dat wel 
goed dat de hoofdanimatoren, dat zijn zo de… ja… de mensen die vanboven staan. Maar 
inderdaad… het is ne grote tussenstap vind ik. En de teamanimatoren die zien u inderdaad 
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veel meer aan het werk en die hun evaluatie zal niet eerlijker zijn maar gerichter zijn denk 
ik. 

O Ja. euhm. Zijn jullie vooral formeel of informeel begeleidt op jullie stage? Kennen jullie het 
verschil? Formeel is: ik zit hier aan tafel, jij daar, op voorhand staat al vast waar we het 
eigenlijk gaan over hebben. Informeel is gewoon buiten… “hey R5,1, ik heb je vandaag 
bezig gezien blablabla”. Zo meer. Meer op het gemak en rustig, relax.  

R5,1 Formeel. Op het einde is er dan wel op het einde zo’n lijst dat ze overlopen en dan zeggen 
ze van bijvoorbeeld “in team. Hoe waart gij in het team blablabla”. En dan is dat zo’n lijstje 
en dat is op het einde wat ze gebruiken om u te evalueren en ja dat staat allemaal heel 
vast en dat komt soms wel een beetje  

R5,1 Bij mij was dat meer informeel dus. Ik had ook iemand die ik al kende van daarvoor. En ik 
denk dat dat ook wel veel maakt als die persoon u ook al een beetje kent. Ik denk dat dat 
ook al veel maakt als je de persoon zelf al kent. Dus…  

O Ja. en vond je dat goed, dat dat informeel was? 

R5,1 Ja, ik vond dat goed want je hebt dan al een ganse dag zitten stressen enzo en dan hebt ge 
voor uzelf een momentje van “ok, effe babbelen met iemand”. Even je hart luchten als het 
moet ofzo. Dus dat was wel goed. 

O Ok. 

R5,2 Bij mij was het eerder ook formeel. Het was ook zo… ja… een lijst dat ze eigenlijk 
gebruikten en ook een stageboekje van VDS. Op zich vind ik dat wel cava maar euhm… ik 
had zo het gevoel de situaties die zij aanhaalden van.. ja … euhm… dingen die ik had 
gedaan ofzo die hadden zij dan gehoord, bijvoorbeeld van mijn teammoni’s maar die 
kwamen zelf… maar dat waren dan de hoofdmoni’s die mij dat kwamen vertellen en dan 
dacht ik: “gij hebt het niet gezien”. Ook al was dat iets positief. Want dat was meestal wel 
positief van mij maar toch “alle ge waart er niet bij dus ge kunt er niets over zeggen en dat 
kwam dan zo fout over”. Alléja… het mocht informeler. Af en toe waren er wel effectief 
situaties waar dat zij ook wel kwamen kijken en waar dat zij dan commentaar op gaven 
maar dat was toch in mindere mate. 

O En bij u R5,4? 

R5,4 Bij ons was dat ook meer informeel. Als wij zo evaluatie hadden was dat met het ganse 
team dus zo tegenover het team enzo was dat niet echt persoonlijk. 

O En bij uw stagebegeleiding? Was dat ook… dat ene moment. 

R5,4 Neen, dat was gewoon.. ik en hij zo. Bespreken wat er is geweest enzo. 

O Ok. En was dat goed voor jou? Of had dat anders gemoeten? 

R5,4 Neen, niet direct. 

O Niet direct. Geen probleem? 

R5,4 Neen. 

O Stel dat jullie een vraag of een probleem zouden gehad hebben tijdens jullie stage. Bij wie 
zou je daar mee kunnen aankloppen hebben? Op het speelplein. En bij wie misschien 
helemaal niet? 

R5,4 Ik denk bij mijn medeanimatoren. Die je zo wat kent en die al wat langer staan. 

O Ja, zou dat uw eerste keuze zijn? 

R5,4 Ja, ik denk het wel. Omdat ik die al wat beter ken enzo. 

O Bij jullie ook of…? 

R5,1 Ja, ik denk als zij het niet weten dan echt naar iemand gaan met al jaren ervaring en die 
echt al weten van “zo doet ge het het beste”. Maar als.. als ik de keuze krijg dan zou ik het 
toch eerst aan medeanimatoren vragen want ja…  
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O Ja… 

R5,1 Ja want alle als ge nu bijvoorbeeld ****en iets hebt gedaan ofzo en ik weet niet… er was 
iets misgelopen en ge wist niet hoe ge dat moest oplossen en zij weet dat dan wel omdat 
zij het mee heeft opgelost enzo. Dat ge dan zo een bekke ****en kunt babbelen over hoe 
dat ge dat ****en hebt gedaan enzo. Want zij begrijpt u dan beter dan iemand die daar 
gewoon zit. 

R5,2 Ik zou het eerder aan mijn teammoni’s gaan vragen. Ook omdat ik… alle ik had daar een 
vrij goed contact mee op het einde van die twee weken en alle ik voelde mij daar echt zo al 
op mijn gemak dus ik wist ook van “aan die kan ik alles vragen” en zij kwam ook regelmatig 
eens vragen van “en? Is alles nog in orde? Lukt het? Of hebt ge vragen ofzo?”. Dus ze 
gaven ook echt wel de mogelijkheid om dingen te vragen. Maar ja… ook medemoni’s… 
daar zou ik het ook eerder aan vragen en als laatste eigenlijk de hoofdmoni’s. 

O Waarom als laatste de hoofdmoni’s? Want niemand van jullie heeft tot nu toe gezegd ik 
stap met mijn probleem naar de hoofdmoni. Terwijl ik aanneem dat dat wel de meest 
ervaren persoon op het speelplein is? 

R5,2 Ge staat daar eigenlijk niet mee ****en op het speelplein. Zij zitten… dat komt nu zo ook 
fout over maar… ik had zo het gevoel dat zij voornamelijk dus in het gebouw zaten achter 
hun bureau euhm zo van die… ja… kweet niet wat ze daar allemaal doen… heel veel van 
die evaluatieprocessen enzo dat ze daar bespraken dus met alle andere moni’s en die 
teammoni’s enzo. En ge zag die eigenlijk niet zoveel. Af en toe kwamen ze dan eens spelen 
met de kinderen maar dan had ik ook het gevoel van “ja, dat is ook gewoon om effe zelf 
van een bepaald werk vanaf te zijn” ofzo om effe zelf te ontspannen. Terwijl dat dat 
misschien helemaal niet zo was maar dat kwam bij mij wel zo over. Ge had daar niet zo 
echt contact mee. 

O R5,1? Is dat bij u ook zo? Zou jij eerder naar medeanimatoren dan teammoni of hoofdmoni 
gestapt zijn? 

R5,1 Ja, toch wel. Zeker ook teamanimatoren. Omdat euhm… ja als ge met zoiets vervelend zit 
ofzo of met een vraag dan wil ik dat ook aan iemand vragen waar dat ik mij goed bij voel 
en inderdaad die hoofdanimatoren die ziet ge niet veel en ge weet niet waar die mee bezig 
zijn. Ge denkt “die zijn daar niets aan het doen” en gij staat hier… alle… allemaal kinderen 
te animeren en gij zijt daar wel aan het werken en dan… ja, is de stap toch wel 
gemakkelijker te zetten naar mede animatoren omdat die weten hoe het… die zitten er 
ook mee in en die weten hoe het geweest is en hoe het verlopen is terwijl de 
hoofdanimator daar veraf staat dan. Hoewel die ook heel veel ervaring heeft en hoewel 
die ook veel op het speelplein gestaan heeft of veel meegemaakt heeft gaat ge toch nog 
sneller denk ik naar… ja… medeanimatoren. 

O En hoe was dat op cursus? Als je daar een probleem zou gehad hebben. Hoe zou je dat 
aangepakt hebben? 

R5,1 Naar de instructor toch wel. En een instructor waar ik mij goed bij voelde. Misschien 
sneller nog naar iemand… alle bijvoorbeeld… de persoon die mij in het evaluatiegroepje 
begeleide naar die maar naar de instructoren toch wel. 

O En bij u R5,2? 

R5,2 De instructoren. En dan ook diegene waar ge het meest contact mee hebt. Misschien niet 
perse van het evaluatiegroepje. Ge hebt daar wel meer contact mee als met de andere 
instructoren maar ook tijdens het eten of gewoon tijdens bepaalde activiteiten euhm hebt 
ge wel een goed contact met de instructoren en er zijn er waar het beter mee klikt dan 
met anderen. 

O En bij u R5,4? 

R5,4 Ook de instructoren 



 Bijlagen 
 

CXVII 
 

O Ook de instructoren. Gij ook R5,1? 

R5,1 Ja en toch ook… alle ik had een meiske op mijn kamer en die had een probleemke en dan 
heb ik daar toch ook eens mee gebabbeld omdat wij elkaar beter hadden leren kennen 
tijdens die week en dan ja… dan… ja ik denk dat dat dan toch ook vertrouwder aanvoelt 
want ge ligt daar dan mee op de kamer en ja… die personen kent ge dan toch ook nog 
beter dan uw instructoren zelf. Dus… 

O Ja. Dat is wel even bizar. Want jullie gaan wel naar de instructoren en niet naar de 
hoofdanimatoren. Hoe zou dat komen? Waar zit het verschil? Wat maakt dat je het op 
cursus wel doet en op het speelplein niet? Want uw instructoren kent ge toch ook niet 
goed, denk ik? 

R5,4 Uw medecursisten ook niet zo. 

O Uw medecursisten ook niet zo. 

R5,2 Ja het blijft bij mij gewoon het contact dat ge hebt met de mensen. Als ik een goed contact 
heb dan zal ik er sneller naartoe stappen voor een probleem ofzo. En ja… als ge er weinig 
contact mee hebt en als ik mij daar niet op mijn gemak bij voel dan zal ik daar nooit een 
probleem gaan aan vertellen. 

O En met de instructoren had ge een goed contact? 

R5,2 Ja, eigenlijk met allemaal. Met de ene al iets beter als de andere maar dat is normaal. 

O Was dat bij u ook zo, R5,1? 

R5,1 Euhm… hoe? 

O Ja, waarom ben jij eerder naar de instructor gegaan en niet naar de hoofdanimator. Waar 
zat voor u het verschil? 

R5,1 Ik weet niet. Ja. hmmm. Goeie vraag. 

 Gelach 

R5,1 Speelt ze terug! ;-) 

R5,1 Ik weet het niet maar… ja… ik was vooral op cursus met de instructor van mijn groepje… 
het evaluatiegroepje… omdat ja… ik heb… ik ben ook zo iemand, ik moet die mensen 
kennen en weten dat die… dat ik die kan vertrouwen enzo en niet… zo ook effe vertellen 
en dan vergeten. Zo van… ik heb zoiets van mensen die ik ken daar kan ik iets tegen 
zeggen maar niet tegen mensen dat ik zo één keer heb gesproken en dat is het enzo en 
met de hoofdanimatoren was dat zo. Daar heb ik… daar heb ik misschien eens één ding 
tegen gezegde ma… om daarna direct uw probleem daar tegen te gaan vertellen dat was 
zo… dat vond ik… een bekke raar. 

O En wat zouden de hoofdanimatoren kunnen doen om daar verandering in te brengen? 

R5,4 Meer gesprekken apart voeren.  

O En dan op een formele of een informele manier? Echt zo zeggen van “elke avond om vijf 
uur begin ik met om de tien minuten iemand of gewoon overdag eens gaan bijzitten om te 
horen zo” 

R5,4 Gewoon overdag bij iemand gaan bijzitten en daarmee eens kort bespreken ofzo. 

O Ja. Denken jullie dat ook? Is dat een mogelijke oplossing? 

R5,1 Ja maar ik denk wel dat ge u een bekke moet mengen. Dat ge niet constant bij dezelfde 
persoon blijft plakken maar dat ge zo bij iedereen is gaat afgaat en niet constant. Als ge 
begint te babbelen en ge blijft babbelen met die persoon dan hebt ge één persoon gehad 
maar op die tijd had ge misschien nog andere mensen kunnen… ja. 

O Dus zo in blokjes van vijf minuten proberen? 
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R5,1 Ja maar als dat een bekke uitloopt is dat niet erg ofzo hé maar…. Ja zo… 

R5,1 Ik denk ook… het… het verschil tussen instructoren en hoofdanimatoren is dat instructoren 
ziet ge mee zot doen en ziet ge mee… meedraaien op de cursus dan. En de 
hoofdanimatoren hebt ge inderdaad dat contact niet mee, ge ziet die niet vaak meedoen, 
ge ziet die niet vaak gek doen en euhm… ik denk dat dat heel belangrijk is. Want euhm… 
ja… ik denk dat ze daar… als hoofdanimatoren efkes mee laten zien van “wij kunnen ook 
zot doen en dit en dat” dat ge u ook veiliger gaat voelen en u er zelf ook gaat meer in 
durven geven en ook weten van “ok die zijn hetzelfde als ik” en die kunnen dat ook en die 
durven dat ook. En ik denk dat dat ook een verschil kan maken. 

O Ok. Hebt ge op cursus genoeg de kans gehad om met uw problemen naar de instructoren 
te trekken? Waren die mensen bereikbaar? Want ik weet, uit mijn eigen ervaring, dat wij 
vaak zoiets hebben van “oei, we zijn niet bij de cursisten” of wij doen iets en dan 
verdwijnen wij en laten we jullie doen en… Is er kans genoeg om instructoren te bereiken? 

R5,2 Ik denk dat ge die 24 uur op 24 kunt bereiken als het moet. Alle… euhm… ge komt overal 
iemand tegen of… een andere cursist die weet te zeggen van “ah, de instructor is daar” 
ofzo. Ik weet dat er bij ons iemand was die ook heel ziek was en de instructoren die was… 
die heeft dat nog… alléja die was direct ter plaatste enzo. Ik denk dat ge die altijd kunt 
bereiken. 

O Hebben jullie ook dat gevoel? 

R5,1 Ja. ik had dat vooral met mijn evaluatieinstructor om het zo te zeggen. Ja. Ja en ge kon 
ook, als ge u efkes niet goed voelde, of … ge kon dat daar wel tegen zeggen. En ze namen 
ook de tijd om naar u te luisteren en als ge… om het mee uit te zoeken ofzo… als ge een 
vraag had ofzo… 

O Okido. Een beetje een moeilijke vraag. Heb je alles kunnen doen wat je na de cursus in je 
hoofd had of ben je op beperkingen gestoten binnen je speelpleinwerking. Dus wat ik 
eigenlijk bedoel… tijdens je cursus heb je waarschijnlijk verschillende dingen opgepikt als 
een sponske en heb je gedacht “dat wil ik ook proberen” of “dat wil ik ook gaan doen” om 
misschien zelfs “zo wil ik ook gaan zijn”. Iets innerlijk, een gevoel dat je wou meenemen. 
En is dat gelukt om dat mee te nemen, om dat uit te dragen, om dat te zijn of om dat te 
doen op uw speelplein of ben je af en toe tegen een muur gelopen? Een beetje een 
filosofische vraag, je mag daar even over nadenken. 

R5,1 Bijvoorbeeld die instructoren zijn heel animatief en die nemen iedereen mee in hun 
verhaal enzo. En als gij dan op het podium moet staan en ’s morgens een 
opstartmomentje moet doen, den helft luistert niet, je praat niet luid genoeg, ze verstaan 
het niet. En dan had ik in mijn hoofd van “oh het was niet goed, want niemand luisterde” 
en “het was niet tof” en dit en dat terwijl je er ook uw tijd in gestoken had.  

O Ja, dat is een goed voorbeeld. Nog van die dingen? 

R5,1 Als je ’s ochtends wakker werd, je werd gewekt door vanalles en nog wat rond u heen en 
dan wordt je daar direct ingesmeten en ge zijt daar op voorbereid enzo en op het 
speelplein moet je daar zelf zo voor zorgen om u zo wat te focussen op het spelen enzo. En 
ja… als ge zag hoe een energie dat die daarin staken dat wilt ge dan ook proberen maar 
omdat ge… omdat het zo lang is… omdat het zo’n lange dagen zijn soms dat ge echt moe 
zijt en denk van “oh het is tijd dat het effe weekend wordt, dat ik wat kan rusten” dat ge 
zo soms… ik wou vooral mijn energie erin steken enzo en dat lukt soms wel al wel maar 
dat ik soms toch iets had van “pfff ik moet effe rusten ofzo want ik ben echt moe” en ja… 
dat was wel moeilijk voor mij om zo. De tweede week om daar dan zo terug aan te 
beginnen, dat was dan voor mij effe van “ok, nog één week en dan effe… een week rust 
ofzo” want het was wel heel zwaar en vermoeiend. En dat had ik niet gedacht. 

O Ok. Dan hebben ze voor mij in Overijse een mannetje getekend en dat is de ideale 
stagebegeleider. Of dat zou hem toch moeten voorstellen. En mijn vraag aan jullie is nu 
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eigenlijk, zo’n ideale stagebegeleider wat moet die kennen/kunnen/doen/zijn en het 
spelleke/methodiekske is dat ge een lichaamsdeel of iets kiest en uitlegt en dat 
lichaamsdeel zeker en vast nodig heeft als ideale stagebegeleider. Bijvoorbeeld de ideale 
stagebegeleider kan absoluut niet zonder zijn ogen want… 

R5,1 Dan zietem niks. 

O Dan zietem niks? 

R5,1 En dat ziet hij niet wat je doet. 

O Voila, bijvoorbeeld. 

R5,2 Aan de ogen kunt ge heel veel afleiden van mensen. Alle, ik vind dat toch. Aan de ogen 
kunt ge zien… oh dat gaat keistom klinken… of dat iemand echt wel luistert naar u of niet. 
Of dat u interpreteert of niet. Ge hebt zo mensen met van die fonkellichtjes in hun ogen. 
Zo van die deugnieterij ogen en dat spreekt mensen aan… alle mij toch… en ge gaat daar 
tegen vertellen ofzo. Maar als ge mensen zo naar u ziet kijken waarvan ge zoiets hebt van 
“ge kijkt zo door mij heen en ge zijt eigenlijk met uw gedachten volledig ergens anders” 
dan hebt ge zo het gevoel dat ge niet gewaardeerd wordt en dat ge toch niet hoort wat ge 
eigenlijk allemaal zegt dus dat vind ik wel belangrijk. Aan de ogen ziet ge eigenlijk veel 
denk ik. 

O R5,1? 

R5,1 Ik denk vooral de mond. Ge moet het kunnen uitleggen hé. Neen, maar ge moet kinderen 
het kunnen laten begrijpen enzo en ja ik denk… ja ge moet zo ook dingen durven zeggen in 
een groep zelf want daar had ik ook moeite mee in het begin omdat ik niemand kende van 
het groepke van de animatorenwerking waar ik stond en dan had ik het ook moeilijk in het 
begin om mijn mening te durven zeggen maarja op het einde is dat dan beter en beter 
gegaan. Dus… 

R5,1 Maar het ging hier over stage? 

O Ja, het gaat echt over stagebegeleider. Maar dat klopt ook wel een beetje. Maar inderdaad 
het is echt de persoon die uw stage begeleidt en… 

R5,1 Ja awel daar dat die durft zeggen… ja… 

O Ook tegen u wat er goed en fout gaat. Ja. Absoluut. 

R5,1 Ik denk ook het oor… het luisterende oor. Ja ik had daar toch wel echt veel nood aan. 
Gewoon efkes kunnen zeggen wat dat ge voelde of dacht of gewoon ja… efkes uw gedacht 
kunnen zeggen en weten dat iemand naar u luistert. Dat doet al veel.  

O Ja. nog dingen? 

R5,4 Het hoofd. Dat ze creativiteit hebben voor uw spelen enzo.  

O Absoluut.  

 Stilte 

R5,1 En ook de duim. Om efkes te zeggen van “goe bezig”! Dat doet toch veel vind ik. Zo efkes 
bekrachtigd worden en weten van “ja, ok. Goe bezig”. Yes, we gaan er weer voor. 

O Ja. Nog zaken? We hebben al een kop en een duim. 

R5,1 Misschien de rest van de armen dan ook om u te kunnen opvangen. Als er dan iets slecht 
gegaan is. Eerst uw hart luchten en dan weten van… ja… iemand vangt mij wel op wanneer 
het slecht gaat en iemand zet mij wel terug op het juiste spoor. 

R5,2 De R4,2n zou ge kunnen zeggen… alle de voeten dan… om zo overal eens te gaan kijken en 
overal uw licht eens op te steken van “is alles wel in orde?”. 

O Ja, absoluut. Nog iets of hebben we het daarmee gehad? 

 Stilte 
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O Misschien nog wat er echt in zijn hoofd… R5,4 zei al ‘creativiteit’. Moeten er nog dingen 
zijn die hij moet kunnen of kennen liever? 

R5,1 Uw naam. Maar dat is. Als mensen uw naam al niet kennen… wat gaan ze dan de rest van 
u kennen? Allé dat is toch… Misschien onnozel maar… 

O Neen, dat is zeker goed. En andere mentale vaardigheden om het nu moeilijk te zeggen? Je 
hebt creativiteit maar je hebt toch nog dingen… niet? 

R5,2 Zo allemaal praktische zaken 

O Zoals? 

R5,2 Euhm… praktische zaken, gewoon weten waar alles te vinden is op het speelplein. Dat ge 
ook al uw moni’s enzo kent en dat ge u kunt… alle dat is zo meer een hoofdanimator. Dat 
ge ook kunt doorverwijzen ofzo… als mensen u zoeken. Telefoonnummers van… weet ik 
veel… diegene die noodzakelijk zijn op uw speelplein. 

O Ja, absoluut. 

R5,2 Alle dingen waar ik eigenlijk nooit echt bij stilsta. 

O Nog dingen die hij/zij moet kennen? 

R5,1 Niet kennen maar hij moet wel gemotiveerd zijn. Want anders… ik denk dat dat één van de 
belangrijkste dingen is. Want als hij andere mensen ook motiveert om dat te doen. 

O Je bedoelt dat dat aanstekelijk is die motivatie? 

R5,1 Ja, ik denk dat wel. Want als je daar zit alsof het u precies niet interesseert dan gaan 
andere mensen ook niet echt… 

R5,2 Nog één voor de mond. Gewoon eens glimlachen naar alle mensen die je tegenkomt. 
Zodat je direct een gevoel van veiligheid en “ne welkom” zo. Ge gaat er dan ook sneller 
naartoe gaan om iets te vertellen ofzo. 

O Absoluut. Ok. Euhm… ik denk dat je inderdaad, als iemand al die eigenschap heeft dat ge al 
heel ver zijt met uw stagebegeleider. Euhm… ik ga twee pakjes kaarten al.. en ge moogt uit 
die kaarten een getal nemen dat ge uw stagebegeleider op tien zou geven. Dus punten 
eigenlijk. Als je een acht kiest, dan is dat een acht op tien. Kies je voor een zes, dan is dat 
een zes op tien. Als je ééntje gekozen hebt mag je het pakje doorgeven. 
Ok, toon maar eens. Wat hebben jullie gegeven? 

 Kaarten worden getoond 

O Ja. R5,2, jij hebt een zes gegeven. Dat is het laagste punt hier. Zeg eens, waarom? 

R5,2 Euhm… ja zoals ik daarstraks al heb gezegd gewoon het… het weinige contact dat ge 
ermee hebt. Eigenlijk moet je zeggen dat ge misschien in totaal vier stagebegeleiders hebt 
en dan zou ik twee van hen een dikke 9 geven en de andere twee toch eerder een zes. Dus 
mijn teammoni’s sowieso een negen en de hoofdmoni een zes. Maar vermits ik de 
evaluatie krijg van de hoofdmoni’s geef ik hen een zes. 

O Dus omdat ze u eigenlijk niet zo bezig zien. Ok. R5,4, jij hebt een zeven gegeven. 

R5,4 Ik heb twee verschillende stagebegeleiders gehad. Eentje was een goede. Die kwam ook 
kijken enzo. Maar die andere was minder. 

O En waarom was die andere minder goed? 

R5,4 Die zag ik bijna niet. Die zal altijd aan haar bureau. 

O Ok, dat is een beetje dezelfde reden als R5,2 hé. 
R5,1, jij hebt een acht gegeven. Dat is de hoogste score, waarom? 

R5,1 Ja ik had echt iemand waar ik echt goe mee overeen kwam en die mij ook goede tips gaf 
enzo. Dus ik had persoonlijk liever hem gehad dan mijn… alle… teammoni’s want ik vond 
dat die… ja… ik voelde mij daar niet zo goed bij, bij die twee mensen. Als er helemaal 
alleen had voorgestaan, daar toen we gaan zwemmen waren, dan kwam er één normaal 
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meedoen met mij maar die zijn niet komen opdagen van mijn teammoni’s en toen was ik 
al… had ik al zoiets van “ja… wat nu” enzo. En ik dacht zo een bekke dat ze er zo hun 
voeten aan veegden en dat had ik bij de hoofdmoni dan niet want die was daar… alle die 
was heel gemotiveerd enzo en ja die motivatie kreeg ik dan ook wel weer terug. 

O Waarom geen negen dan? 

R5,1 Ja omdat toch… omdat hij mij niet zoveel aan het werk heeft kunnen zien enzo door 
hoofdmoni te zijn. En…  

O Okido. R5,1, een zeven? 

R5,1 Omdat ik ook het contact miste tussendoor. Maar wel een zeven omdat de punten die ze 
aanhaalde wel goe waren. Dus heel gedetailleerd… alle ik bedoel… de juiste dingen dat ze 
zeiden en toch wel gerichte… ja… 

O Ja, dingen waar je ook iets mee kon beginnen. 

R5,1 Ja. dingen waar ik mee aan de slag kon. 

O Ok, dat is duidelijk. Welke voordelen hebben jullie gehad aan het hebben van een 
stagebegeleider op het speelplein? 

R5,4 Dat ze zo zeiden wat je nog kon verbeteren. Wat er goed ging, wat er minder goed ging. 
Hoe je u moest verbeteren 

R5,1 De tips vooral die we kregen 

O Uhu. Nog andere dingen? 

R5,1 Gewoon weten dat die persoon er speciaal voor u… was. Zo van als er dan echt, echt iets 
was, dat ge niet naar de teamanimatoren ofzo kon of niet naar de medemoni’s. Weten dat 
die persoon er was zodat je daar toch uiteindelijk naartoe kon gaan. 

O Ok. Een lange vraag… ik ga ze aflezen. VDS vermoed dat er zoiets bestaat als het ‘koude 
douche’-effect. Wat iedereen leert op cursus gaat zeer snel verloren wanneer je een 
speelplein kiest en daar je stage doet. Je maakt terug de fouten waarvan men jou op 
cursus heeft geprobeert die af te leren. Want de visie die VDS meegeeft is “het speelplein 
moet vakantie zijn en de kinderen moet zoveel mogelijk kunnen kiezen en hun zin doen” 
maar als VDS dan na twee weken nog eens een programma opvraagt van de animatoren of 
gaat observeren dan zien ze daar bijna niets meer van terug. Denken jullie vraag (1) dat er 
zoiets bestaat als het “koude douche”-effect en (2) hoe zou dat komen dat animatoren zo 
terug ‘vervallen’ in hun oude en slechte gewoontes? 

R5,1 Ik denk dat dat van persoon tot persoon afhangt. Denk ik. Want als gij heel gemotiveerd 
zijt en ge probeert echt van uw cursus zo terug te denken van “ahja, dat moest ik doen, 
ok” en dan… ja ge hebt goed opgelet… zo kunt ge het wel zeggen. Maar ja… dat ge 
aandachtig waart tijdens de cursus zelf en niet de grapjas aan het uithangen waart enzo. 
En dat ge toch veel hebt kunnen meenemen van de cursus. Ik denk dat dat echt van 
persoon tot persoon afhangt. Dus… ik denk dat dat wel bestaat, dat ‘koude douche’-effect, 
dat wel. Maar… ja…  

R5,1 Er worden bijvoorbeeld veel schema’s enzo aangereikt maar als ge die niet in uw hoofd 
opslaat of niet op een papier meeneemt dan gaan die ook verloren en dan op het 
speelplein gaan die verloren. Dat is gewoon zo. En ge denkt daar dan niet zo goed meer bij 
na… aan al die schema’s dat je gezien hebt en al die theorie dat je dan uiteindelijk gezien 
hebt op cursus want ge staat daar dan en dan moet ge het gaan doen en dan… ja… vervalt 
ge in de oude gewoontes. Ik kan me daar wel in vinden. 

O Wat er ook gezegd wordt is dat het nog verder gaat dan schema’s en manieren om 
spelletjes te maken maar bijvoorbeeld vanuit de visie van “je moet de kinderen zoveel 
mogelijk vakantie laten en ze moeten kunnen kiezen enzo die kant” maar ook bijvoorbeeld 
de kant van “ja als animator moet je altijd meespelen met de kinderen, altijd 
blij/happy/enthousiast zijn”. In de realiteit blijkt dat niet waar te zijn en blijken mensen 
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telkens terug te vervallen in het ‘op een stoeltje gaan zitten aan de zandbak’ en gewoon te 
kijken in plaats van mee te spelen. Zo die dingen… hoe zou dat komen? 

R5,4 Als anderen dat doen en ge ziet dat, dan demotiveert dat u 

O Dus je bedoelt de andere animatoren doen wat ze niet mogen doen en dan… 

R5,4 Ja en de kinderen ook 

O Ah en de kinderen ook 

R5,4 Ja de kinderen ook bijvoorbeeld sommige kinderen op het speelplein die slaan u dan en 
dan hebt ge geen goesting 

O Dan hebt ge zoiets van “ok nu ga ik niet met u meespelen zenne”. 
En de rest, wat denken jullie daarvan? Herkennen jullie dat van R5,4 of zijn er nog andere 
dingen? 

R5,2 Ik vind het soms ook moeilijk om tussen het spel van kinderen tussen te komen. Alle gelijk 
met de bal spelen ofzo dat is fijn om ****en met hen te doen maar soms vind ik het ook 
gewoon fijn om te kijken naar hun spel en als het fout loopt ofzo om mij dan te gaan 
moeien maar soms zijn ze op zo’n mooie manier eigenlijk aan het spelen dat ik zoiets heb 
van “ah ik laat hen nu gewoon effe doen”. En ja, we zien wel als ze ruzie beginnen maken 
ofzo of ik zie dat het spelletje zo een beetje uitdooft dan kunt ge er tussenkomen. 

O Ja. Merkt ge rondom u dat er ook veel mensen zijn die dat niet doen? En daarmee bedoel 
ik die zelfs niet merken dat een spel uitdooft omdat ze met elkaar zitten te babbelen of dat 
ze eigenlijk zoiets hebben van “ik zit op mijn gemak”. 

R5,2 Ja er zijn er wel zo. 

O En die hebben waarschijnlijk toch ook cursus gevolgd, die hebben ook een attest. Wat is er 
daar dan “misgelopen”? Of is er niets misgelopen, dat kan ook hé. 

R5,2 Ik weet dat eigenlijk niet. Er zijn altijd mensen die hun beste beentje kunnen voorzetten en 
die het wel in hun hebben maar die gewoon uit pure luiheid… ook het is mooi weer in de 
zomer en die denken “bwa de kinderen zijn aan het spelen, ik zet mij daar neer en ik ga 
wat met die babbelen”. Terwijl dat ze ergens misschien wel vergeten dat ze op een 
speelplein staan en dat de kinderen komen om zich te amuseren en dat zij zich hebben 
opgegeven om die kinderen te amuseren en niet gewoon om aan de kant te zitten. 

O En wat doet dat met u? Want ik hoor dat jij zo iemand bent die wel nog meespeelt en die 
wel een goeie animator is. Maar wat doet dat met u als je zo andere mensen ziet aan de 
kant zitten en babbelen en… 

R5,2 Bwa… dat is vervelend. Alle dan hebt ge zo’n gevoel van “alle ge staat hier met een stuk of 
vijf en de helft daarvan of iets meer dan de helft doet eigenlijk niet wat er van hem 
verwacht wordt of van haar verwacht wordt”. Ik weet niet. Het speelplein stopt toch wel 
op een normaal tijdstip vind ik… oké het vraagt veel energie en het begint vroeg en het is 
ook voor ons vakantie maar dan stel ik mijzelf vragen en dan heb ik veel goesting om tegen 
hen te gaan zeggen van “kijk, stop gewoon met speelplein want…” of “slaap nekeer goed 
in het weekend”. En kom dan terug met frisse moed. 

O Herkennen jullie dat? 

R5,1 Ja, ik zeker want bij ons op het speelplein als ik mijn periode stond was euh… waren er een 
paar van de animatoren die altijd gingen babbelen met de kindjes, al zittend natuurlijk. En 
ja die deden dan echt niets en dat was tijdens een vergadering over hoe de dag was enzo. 
En toen was dat ook gezegd door de… de teamanimatoren van “ja ge moet meespelen met 
de kindjes. Ge moet niet op uw gat gaan zitten en die dingen” en ik begreep dat wel langs 
ene kant en dan.. ja dan.. de dag daarna doen die dat toch nog en toen ben ik zelf ook op 
iemand afgegaan en heb moeten zeggen van “kom zet u recht en speel effe mee” want het 
was… ja ik vond… als ze het al zeggen, als ze het al opmerken dan vind ik… want als de 
ouders dat dan ook zien van “waarom zit die nu neer en zit die niks te doen” dan denken 
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die ook van “wat zijn die hier aan’t doen”. Die laten hun kinderen gewoon doen en die 
kijken gewoon is of ze wel braaf zijn enzo. En ja… die indruk is natuurlijk niet goed en euh… 
en ja dan begreep ik dat ook wel… ik had ook als er kindjes aan het spelen waren dat ik zelf 
ging meespelen en dan zo op impulsen geven enzo een bekke. En ja… ik vond dat altijd wel 
plezant om te doen en ge moet het zelf voor u eigen interessant blijven en niet het saai 
maken en door gewoon u neer te zetten en gewoon ff rond te kijken want alle… als ge het 
voor u eigen niet plezant maakt dan is dat ook… dan doet dat ook al heel veel. 

O R5,1, jij herkende dat ook? 

R5,1 Ja zoals je daarjuist zei, motivatie hé. Wat is uw motivatie? Waarom kom je naar het 
speelplein? Dat is heel verschillend soms hé. Sommige mensen doen het voor het geld. 
Andere mensen doen het om te kunnen zitten op hun lui gat. Neen maar dat is denk ik wel 
want dat is ook wat ge uit die cursus kunt meenemen. Dat is volledig uit uzelf ook denk ik. 
Ga ik dat gebruiken en ga ik dat toepassen en… wil ik ervoor gaan op het speelplein? Ik 
denk dat motivatie en ingesteldheid echt heel belangrijk zijn. 

O Is dat dan vrijblijvend genoeg dat je daar zelf een keuze kan in maken of…? Wordt dat niet 
gestuurd vanuit de hoofdanimatoren of vanuit de cursus of vanuit…? 

R5,1 Uiteindelijk wordt ge daar wel op beoordeeld, op uw motivatie ook en wordt daar ook wel 
rekening mee gehouden denk ik door de hoofdanimatoren. Euhm… en op cursus wordt dat 
ook vind ik ook nog wel meegegeven dat ge… want alle die instructoren staan daar ook 
allemaal zo… en misschien niet iedereen maar ik wou dan ook zo kunnen staan op het 
speelplein en dat is toch wel een heel grote motivatie ook. En dat is ook wat op het 
speelplein echt belangrijk is dat enerzijds alle teamanimatoren gemotiveerd zijn en laten 
zien dat het tof is enzo en ook de hoofdanimatoren. Ik denk dat dat écht, écht belangrijk 
is. 

R5,1 Bij mij viel het vooral op dat het de mensen waren die geen cursus hadden gevolgd die op 
hun gat gingen zitten. Dat was mij heel hard opgevallen. Neen maar dat is echt. Omdat ge 
krijgt een voorbeeld op cursus van wat ge denk “ok, zo moet het” en dat hebben die 
andere niet gehad. Dus die… ik denk dat die minder weten wat dat speelplein is juist. Wat 
dat er van u verwacht wordt enzo. En dat…  

O Zou het dan ook omgekeerd werken. Want je zegt ‘op cursus hebben ze een voorbeeld 
gehad van hoe het wel moet’. Zouden nieuwe mensen die binnenstromen op een 
speelplein dan het voorbeeld krijgen van hoe het niet moet en een verkeerde keuze 
maken? 

 Stilte 

O Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn? 

R5,2 Ja maar ze hebben voorbeelden ook van… alle ze hebben zo ook die voorbeelden van een 
slechte animator als van een gemotiveerde en ik denk dat ze dan zelf de keuze moeten 
maken en ik denk… als ge voldoende motivatie hebt zult ge wel de juiste keuze volgen 
alle… denk ik 

O Waar wordt het meest voor gekozen binnen dat beeld? 

 Stilte 

O Heb je vooral animatoren die aan de kant zitten op het speelplein of vooral meespelers? 

R5,4 Ongeveer hetzelfde 

O Is het 50-50 

R5,4 Ik heb ook zo dat ik meespeel op momenten en andere momenten dat ik geen zin heb. 

R5,1 Dat is ook te zien van periode tot periode. Bijvoorbeeld de periode van juli, dat is veel 
meer… ja denk ik toch nog veel meer mensen die gemotiveerd zijn dit en dat dan de 
mensen die in augustus komen omdat augustus vaak al moeilijk vol te krijgen is met 
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animatoren en euhm… ja omdat er dan ook veel kampen doorgaan van jeugdbewegingen 
en dit en dat dus ge hebt sowieso al veel minder volk dat beschikbaar is en dat is echt wel 
te merken. Ja. 

O Ok. Euhm… waar heb je het gevoel dat je het best begeleid bent. Op je stage of op cursus? 

R5,1 Hmm. 

R5,4 Op cursus 

R5,2 Op cursus 

R5,1 Cursus 

R5,1 Cursus 

O Alle vier cursus. Wat maakte de begeleiding daar zoveel beter. 

R5,4 Ze zeiden u daar goed hoe ge alles moest doen enzo maar als ge dan op stage zat dan was 
je meer alleen enzo. Je had wel de hoofdmoni ofzo maar die helpt niet. 

R5,2 Ik denk dat ze bij… als je op cursus gaat er ook vanuit gaat dat ze u vanalles moeten 
bijleren en dat dat het doel is waarvoor uw cursussen er eigenlijk komen. En ik denk op het 
speelplein, die stagiairs, dat is zo… dat is niet echt iets bijkomstig want alle ze begeleiden u 
ook wel. Maar ze moeten zelf ook nog andere activiteiten vervullen en dat is niet de 
hoofdzaak om stagiairs enzo dingen bij te leren denk ik. 

O En waar heb je dan het meest bijgeleerd? Op cursus of op je stage? 

R5,1 Op allebei wel. Omdat vooral op cursus is het vooral op uw vaardigheden en ja… op het 
speelplein was dat een beetje een mengeling van gevoel en vaardigheden omdat ge er 
daar alleen voorstaat en ge weet wat dat ge moet… wat dat ge kunt eigenlijk. Ja… ik weet 
wat dat… van uw eigen van… dat ken ik. Dat kan ik doen. En dat had ge op cursus kwam 
dat allemaal nieuw binnen en ja…  

O Hoor ik u dan ‘theorie �� praktijk’ zeggen of is dat niet volledig juist? 

R5,1 Voor mij ergens wel. Want ik was op cursus gegaan zonder iets af te weten van speelplein 
en al dat ding dus dat was allemaal nieuw van mij. Ik heb dat allemaal nieuw opgeslagen 
enzo en dan was dat eigenlijk die ene halve dag dat we zelf zijn gaan “spelen” met de 
kindjes dat was… dat was voor mij al moeilijk enzo omdat allemaal van die week wat dat ik 
gezien heb proberen daarin te verwerken maar dan op speelplein zelf staan was dan een 
langere tijd dat ge daar echt tijd voor kreeg om dan… zo een bekke uit te werken van… 
dus… 

O R5,2, jij zei helemaal in het begin van het focusgesprek ergens iets van “de cursus is voor 
mij geen theorie”. Vanwaar kwam dat? Sorry dat ik daar zo laat mee afkom maar het is 
terug over theorie en praktijk. 

R5,2 Ge krijgt in principe wel veel theorie maar niet theorie op een blaadje. Het is theorie die je 
eigenlijk in praktijk leert. Ge moet theorie in praktijk omzetten maar het is nog niet de 
realiteit. Dus… 

O Ja, ik denk dat je snapt wat ik bedoel. 

R5,2 Alle ge moogt het zelf al eens uittesten maar ge werkt nog niet met de… alle werken… ge 
moogt nog niet met de echte kinderen ****en spelen eigenlijk. Buiten die ene halve dag 
en achteraf dan was het speelplein dan de praktijk en de realiteit. 

O Ja. Ik denk… wij in de pedagogie noemen dat ‘ervaringsleren’. Door middel van simulaties 
en van oefeningen stiekem theorie aan te leren die je eigenlijk al doende (maar nog niet 
echt in praktijk)… komt dat ongeveer overeen met wat je bedoelt? 

R5,2 Ja. 

O Ok.  

R5,4 Ja op cursus wordt alles u wel geleerd maar op de stage op het speelplein moet ge zo alles 
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wat ge geleerd hebt uitbreiden. Met de tijd komt alles wel beter enzo. De ervaring enzo.  

O En was dat iets makkelijk om dat zo nog uit te breiden? 

R5,4 Maar ik had voor de stage had ik wel ook speelplein gedaan dus ik wist ongeveer wel hoe 
dat ineen zat enzo. Misschien dat het daardoor ook makkelijker gegaan is. Na een lange 
tijd begint ge die kinderen te kennen enzo en dan gaat alles vlotter enzo. Ge kent die zo al 
ewa. Op het speelplein en van in de wijk enzo en dan worden de kinderen al wat losser 
enzo.  

O R5,1, waar hebt gij het meeste geleerd? Op cursus of op stage? 

R5,1 Op cursus. Ja. Het is veel input hé. Alle je krijgt veel binnen en de manier waarop ook denk 
ik dat heel belangrijk is. Op een speelse en leuke manier en ge zijt u aan het amuseren en 
je onthoud de dingen ook doordat je ze doet inderdaad ook. En op het speelplein heb je 
dan zo het “haja, ik herken dat vanop cursus”. Want op het speelplein is er niet… dat is 
niet gemaakt om dingen aan u… alle dat is niet de hoofdreden daarvan maar ne cursus is 
wel een reden daarvan is ook dingen meegeven en dat is niet zoveel op het speelplein. 
Hoewel ik ook veel geleerd heb op het speelplein. Daar niet van. Maar… ja… op cursus toch 
nog net iets meer. 

O Ja. Ok. Zijn er nog dingen die jullie kwijt willen over cursus, over je stage, iets dat je zegt 
van dat moet er nog efkes uit? 

 Stilte 

R5,1 Het was een tof kamp. *lacht* neen. 

O Ok. Bedankt. 

 

 

 


