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Over VeiligheidNL

VeiligheidNL is hét kenniscentrum voor letselpreventie. Wij zetten ons in om 
het leven van mensen veilig(er) te maken. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. 
Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van 
gedrag. We werken samen met partners en professionals en samen strijden we 
voor maximale impact. 

Want veiligheid is niet per ongeluk.
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Risicovol Spelen…

Samen op reis:
• Waarom is het goed?
• Hoe sta je erin?
• Wat is het (niet)?
• Welke overwegingen maak je?
• Hoe kun je risicocompetenties 
• stimuleren?



Kennismaking 

Wat is je motivatie om met Risicovol Spelen aan de slag te 
gaan?
Wat heb jij ieder geval nodig als het om Risicovol spelen 
gaat? 



Wat voor risicovol spel heb jij 
vroeger 
zelf gedaan? 



Waarom is risicovol spelen goed?

• Risicocompetenties→ risico’s inschatten en cognitieve vaardigheden om 
afwegingen te maken

• Motorische vaardigheden → minder bewegingsangst en beter in hun vel 
• Omgevingsbewustzijn→ inzicht in hoogte, diepte, snelheid en daardoor het 

navigerend vermogen 
• Sociale vaardigheden → conflicten oplossen (overleg) en emoties (van 

anderen) inschatten
• Effectief leren (‘ik kan het’) → uitdagingen aangaan i.p.v. vermijden 

vergroot onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen
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Omgang met risico’s

Hoe komt het eigenlijk dat ‘we’ 
tegenwoordig zo risicomijdend 
zijn geworden?
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• Spannende, uitdagende en avontuurlijke vormen van spelen waarbij er een 

risico bestaat op een (kleine) fysieke verwonding.

• Ontdekkend spelen en de grenzen verkennen. 

• Kinderen doen dit van nature en vinden dit leuk.

Risicovol spelen



Gevaar ≠ 
Risico

© EditieNL
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Aanvaardbaar risico

Kijk naar:

• Speelwaarde

• Risico-inschatting van het kind

• Is er – indien nodig - gepaste ondersteuning

• Ernst letsel klein



Dilemmaspel (Scouting Nederland, 2015)

• Speelplezier: Waarom vinden kinderen de activiteit leuk?

• Spelwaarde: Welke waarden heeft het spel in zich? Waarom is het belangrijk 
om dit spel te spelen?

• Ernst letsel: welke kleine risico’s vinden we acceptabel en welke grote risico’s 
vinden we onacceptabel? 

• Gevaren: Welke gevaren zijn er aan het spel verbonden? Wat zijn de 
bezwaren? Denk hierbij ook aan regelgeving.

• Grenzen: Binnen welke grenzen kan dit spel gespeeld worden? Wat zou wel 
en niet moeten kunnen en mogen?

• Oplossingen: Hoe kunnen we dit mogelijk maken, zonder daarbij de 
uitdagingen uit het oog te verliezen?



Vormen van risicovol spelen – speelkansen?



Spelen op hoogte
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Spelen op hoogte
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• © Alice Leclef



Spelen op hoogte
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• © Alice Leclef

© Groene Gastouderopvang ‘t Vosje



Spelen met impact
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©littleseedsfarmschool



Spelen met snelheid
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Spelen met snelheid
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©Cassidy Mestdagh



Trek- en duwspelen
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Spelen met gevaarlijke 
voorwerpen
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Spelen met gevaarlijke
voorwerpen

37 © Adam Stiff
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Spelen uit zicht
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Spelen op gevaarlijke 
plekken
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© Groene Gastouderopvang ‘t Vosje



Spelen op gevaarlijke 
plekken
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Plaatsvervangend risico
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Loose parts 

© DOEN KIDS

https://www.abc.net.au/news/health/2019-10-10/loose-parts-play-child-development-safety-risk/11587480?nw=0


In de praktijk…
Bespreek met elkaar:

1. Welke vormen van risicovol spelen kom je vooral
tegen
in jullie kinderopvang? Wat doen jullie precies en
hoe doen jullie dat?

2. Welke vormen zou je (meer) willen
uitproberen/introduceren?

3. Schrijf het idee op en plak die op de flip-over 



47



• Zo veilig als nodig
• RVS als ontwikkelkans
• In balans met veiligheid 
• Perspectief kind 
• Dynamische risicocompetenties 

• Zo veilig als mogelijk
• Alle risico’s uitsluiten
• Veiligheid boven speelwaarde
• Perspectief ouders
• Statische risicocompetenties

Overwegingen 
Wat willen we? Wat willen we niet?

© Replay Toddler



Overwegingen bij RVS



Tips: kinderen aan het woord



Communicatie ouders



Poster en stickers



Goed gespeeld pleisters 

www.veiligheid.nl/goedgespeeld

http://www.veiligheid.nl/goedgespeeld


Tips risicovol spelen 
aanbieden
• Kijk en luister naar het kind/kinderen
• Luister naar je eigen gevoel
• Grenzen verleggen
• Maak duidelijke afspraken
• Moedig aan en houd afstand
• Waarschuw niet te snel
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Interventieladder – Van Rooijen 





Risicoach toolkit
. 



PM’er
Module: Kennis & inzicht RVS (11 activiteiten)
Module: Afspraken RVS (6 activiteiten)
Module: Communicatie & begeleiding RVS (11 
activiteiten)
Module: Inspiratie voor RVS (5 activiteiten)

Organisatie
Module: Kennis & inzicht RVS (11 activiteiten)
Module: RVS in organisatie (6 activiteiten)
Module: Visie & beleid RVS (7 activiteiten)
Module: Implementatie RVS (5 activiteiten)

Kennisboom



Activiteiten Belgie:
http://riscki.ucll.be/avontuurlijke-activiteiten

https://www.arteveldehogeschool.be/projec
ten/replay-toddler-een-praktijkgericht-
ontwerponderzoek-naar-het-ondersteunen-
van-risicovol-spelen-bij-peuters-de-
vlaamse-groepsopvang

Positionpaper:
https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen/on
derzoek/position-paper

Inspiratie films: 
https://www.youtube.com/watch?v=WlR9v0
DvE9g&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=C7SeoX
9mTRI&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/adam.stiff.5/vide
os/3642731712449765

https://www.youtube.com/watch?v=DH99Cf
ipoLE

http://riscki.ucll.be/avontuurlijke-activiteiten
https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/replay-toddler-een-praktijkgericht-ontwerponderzoek-naar-het-ondersteunen-van-risicovol-spelen-bij-peuters-de-vlaamse-groepsopvang
https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen/onderzoek/position-paper
https://www.youtube.com/watch?v=C7SeoX9mTRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C7SeoX9mTRI&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/adam.stiff.5/videos/3642731712449765
https://www.youtube.com/watch?v=DH99CfipoLE


Afsluiting 
Ik durf….

Ik doe…. 

Ik deel…
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Doen, durven, 
plezier!

www.veiligheid.nl/risicovol-spelen
z.bassa@veiligheid.nl

Position Paper Risicovol Spelen 2017 (2) (3).pdf

http://www.veiligheid.nl/risicovol-spelen
mailto:z.bassa@veiligheid.nl
file:///C:/Users/zbassa/Downloads/Position%20Paper%20Risicovol%20Spelen%202017%20(2)%20(3).pdf

