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De blauwe ton 



Risico-spel in de kinderopvang 

• Ontwikkelingen risico-spel en beeld van het kind 

• Theoretische achtergronden ‘risky play’ 
• Pedagogische overwegingen 

• Promotieonderzoek 

• De praktijk: Onderzoeksproject Risico-spel BSO 

‘Spelen met Spullen’ 
• Risico-spel KDV 1 tot 4 jaar 
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Het laatste kind op straat? 

• binnen één generatie veranderd (Louv, 2007) 

• overbescherming (Furedi, 2001) 

• Risicomaatschappij (Beck, 1986) 

• Ouders die zich het vrije en avontuurlijke 

spelen van hun eigen kindertijd herinneren, 

zien minder mogelijkheden tot het 

zelfstandig buitenspelen van hun kinderen en 

voelen zich beperkt hierin (Gill, 2007) 

• Angst voor verkeer en kinderlokkers  
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“Wat is normaal?”, de cultuur en 

negatieve sociale controle 
• “Zij vinden dat je dat absoluut niet kan doen, 

kinderen ergens alleen laten spelen. En ik vind dat 
dat wel kan, dus daar kom je niet uit.” 

• “Maar de cultuur is er niet naar om je kinderen 
risicovol te laten spelen.”  

• “Het beeld dat mensen van mij hebben. Dat ik mijn 
kinderen verwaarloos, of zo.” 

• “We willen zo graag alles naar onze hand zetten, 
alles onder controle houden, terwijl, het leven zo 
helemaal niet is.” 

• “Ze hebben ook wel eens iemand teruggebracht, 
naar huis, naar mij; dit is jouw kind.” 
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Right to Play concerns 
GC 17 (2013): Balancing risk and safety (1) 

• Kinderen hebben het recht om te spelen (artikel 
31, United Nations Convention on the rights of the 
child, 1989) 

• Fears over the physical and human risks to which 
children are exposed within their local 
environments are leading, in some parts of the 
world, to increasing levels of monitoring and 
surveillance, with consequent constraints on their 
freedom to play and opportunities for recreation. 

• Some degree of risk and challenge is integral to 
play and recreational activities and is a necessary 
component of the benefits of these activities. 
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Right to Play 
GC 17: Balancing risk and safety (2) 

• A balance is needed between, on the one 

hand, taking action to reduce unacceptable 

hazards in children’s environment, … and on 

the other hand, informing, equipping and 

empowering children to take the necessary 

precautions to enhance their own safety. 

• The best interests of the child and listening to 

children’s experiences and concerns should be 

mediating principles for determining the level 

of risk to which children can be exposed. 
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Risky play, wat is dat 

Risky play: thrilling and exciting forms of play 
where fun and fear interlace that involve 
uncertainty and a risk of physical injury (Sandseter, 
2010). 

 

Elementen: 

•    kans op bezering 

• evenwicht tussen uitdaging 

 en vaardigheden 

 (‘Flow’, Csikszentmihalyi, 1990) 

• eigen keuze van het kind 

• verschil tussen risico en gevaar (Tovey, 2007) 
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Van: kwetsbaarheid vs resilience 
Naar: kwetsbaarheid én veerkracht 

• ‘Adults who already construct children as vulnerable may 

assume that their own risk-assessment is the only valid 

one, and are unlikely to incorporate children’s own 

evaluations of risk into their finite decisions on 

acceptable levels of risk in 

 children’s play.’ 
• ‘We can acknowledge the child’s  
vulnerability and at the same time 

enable the child to deal with this by 

focussing on coping strategies,  

leading to the strengthening of their                                      

self-esteem.’ 
(Van Rooijen & Newstead, 2016) 
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Categorieën risicovol spel 

• snelheid: schommelen, glijden, fietsen, rennen 
 

• hoogte: klimmen, muurtje, springen, speeltoestel 
 

• ruig spel: met stokken spelen, stoeien, pakkertje 
 

• riskante gereedschappen: hamer/timmeren,      
messen, zaag 
 

• bij gevaarlijke elementen: vuur, water, rotsen 
•   

• verdwijnen: spelen zonder toezicht, afzonderen, 
verstoppen 
 

(Sandseter, 2007) 
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De meerwaarde van risico 
• vaardigheden ontwikkelen om zichzelf te beschermen 

• Veerkracht stimuleren (resilience vs vulnerability) (Gill, 
2007) 

• leren omgaan met risico's en gevaren 

• In risico-spel trainen kinderen zich om te gaan met het 
onverwachte, met teleurstellingen en met milde stress 
(Spinka e.a., 2001; Rutter, 2006) 

• vergroot creativiteit, leert kinderen hun grenzen 
verkennen en hun kwaliteiten ontdekken (Tovey, 2011) 

• komt ten goede aan hun toekomstig leven als een 
autonome en competente volwassene (Ungar, 2007/2008). 

• Angststoornissen komen meer voor bij kinderen die 
niet geleerd hebben risicovolle uitdagingen aan te gaan 
(Sandseter & Kennair, 2011).  
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Actueel: campagne VeiligheidNL 
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Ouders willen risicovol spel, maar 
durven niet 
Ouders willen wel dat hun kind risicovol speelt en zelf leert waar grenzen liggen, 
maar vinden dit in de praktijk lastig toe te passen. Daarom start Veiligheid NL de 
campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’. Daarin krijgen ouders 
informatie en tips hoe ze risicovol spel kunnen stimuleren bij hun kinderen. 

Ouders zijn bang dat hun kind zich verwondt of ze denken dat anderen in hun 
omgeving het afkeuren. - Foto: Fotolia 
Risicovol spelen heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van 
kinderen. Kinderen leren om zelf risico’s in te schatten. Dat vergroot hun 
zelfredazaamheid en zelfvertrouwen. Maar toch worden kinderen vandaag de dag erg 
beschermend opgevoed. Dat gebeurt niet alleen door ouders, ook op scholen en in de 
kinderopvang vinden we het lastig om kinderen echt los te laten. Daar speelt ook mee 
dat ouders soms niet blij zijn als hun kind met een schram of bult of kapotte kleding 
thuiskomt. Soms passen kinderopvangprofessionals zich daar op aan. 

Belemmeringen 
Uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van VeiligheidNL blijkt dat 79 procent van 
de ouders wel degelijk willen dat hun kind risicovol speelt. Ouders zien in dat dit 
belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind. Maar in de praktijk zien ze soms 
belemmeringen om het ook daadwerkelijk toe te passen. Zij zijn bang dat hun kind zich 
verwondt of ze denken dat anderen in hun omgeving het afkeuren. 

Adviezen ouders 
VeiligheidNL helpt deze ouders graag met concrete tips, adviezen en informatie over het 
belang van risicovol spelen. Ze richt zich met de campagne ‘Met een beetje risico komen 
ze er wel’ vooral op ouders met kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar. Ouders kunnen op de 
website www.risicovol-spelen.nl een testje doen en krijgen adviezen hoe ze risicovol 
spelen vaker in de praktijk kunnen brengen. Daarbij staan ook tips hoe je risico’s kunt 



Een pedagogische benadering van risico 

• Spelen als intrinsiek waardevol (spelen om te 

spelen) versus spelen als ontwikkelingsmodel 

(spelen om te leren) 

 

• Kohnstamm: ‘liefdevolle verwaarlozing’ 
 

• Als professionals het risicovol spelen gaan 

verzorgen, hebben kinderen dan nog wel tijd 

en gelegenheid om dit zelf te ontdekken (Van 

Gils, 2008) 
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Janusz Korczak (1878 – 1942) 

• ‘Het recht van 

het kind op zijn 

eigen dood.’ 
 

• ‘Uit angst dat de 

dood het kind uit 

ons leven 

wegrukt, 

ontnemen wij het 

kind het recht om 

te leven.’  
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Rousseau: Émile ou de l’education 
(1762) 

• - the importance of 

children learning from 

their own experience 

• - ‘negative parenting’: 
‘a parent doing 

nothing in essence 

creates a miracle of 

education’  
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Barriers on involving children in risk-taking 

play (Van Rooijen & Newstead, 2016) 
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Bronfenbrenner’s  
Ecological Model of 

Development (1979) 
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Survey (2017) 

 

• Vragenlijst verspreid via digitaal ‘KindVak Magazine’; 
101 respondenten, voornamelijk kinderopvang 

• Mogelijkheden tot risico-spel 6 categorieën 

• ‘Ranking’ 10 beïnvloedende factoren 

• Mening over risicospel 

• positieve en negatieve aspecten risico-spel 

• Dilemma’s 

• Wat is nodig? 
 

 



Findings (3): Dilemmas towards children’s 
risk play 

• Regulations, protocols and policy from 
childcare organization and Health Authority 

• overprotective and anxious parents for 
injuries and dirty/damaged clothing 

• colleagues with different opinions or 
character with which it is difficult to come 
to an agreement 

• own concerns about their attitude towards 
risk play and how to bring this in practice 

• differentiation of groups and individual 
children which need a careful approach in 
supervision 
 

 

Barriers 
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Findings (4): Factors helpful in developing a 

balanced attitude towards children’s risk play 

• making their own decisions in daily 

risk play practice   

• making arrangements  with 

colleagues and parents 

• giving consent for risk-taking activities 

by parents and health authority 

organizations 

• endorsing importance of risk play by 

colleagues and parents 
 

Actions which will be helpful for professionals towards risk play are: 
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Empirisch onderzoek (2018) 

 

• Introduceren en faciliteren van risico-spel binnen 7 BSO-locaties 

d.m.v. ‘loose parts’.  
 

• Het aanbieden van een programma voor het vergroten van de 

competenties en vaardigheden van pedagogisch medewerkers  

in de naschoolse opvang, met betrekking tot het faciliteren van 

risicospel en de omgang met stakeholders (collega’s, 

ouders/verzorgers, beleidsmakers en kinderen). 

 

• Vraag: Wat zijn mechanismen en contextfactoren die het 

faciliteren van risicospel bevorderen? 
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 Deel professionaliseringsprogramma BSO 
bijeenkomst 2   

1. ‘Huiswerk’, vragen, stand van zaken 

2. Perspectief van het Kind: kijken 

3. Eigen houding/attitude: nadenken 

4. Faciliteren van risico-spel: handelen  

5. Omgaan met stakeholders: uitleggen 

6. Afronding en afspraken vervolg 
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Perspectief kind: drempels 

De mentale checklist bij het aangaan van risico-spel (Van 

Rooijen, 2014) 

• Mogen, mag ik? Kinderen bedenken of wat zij gaan 

doen ‘mag’ van hun ouders of begeleiders. 
• Willen, wil ik het? Een kind vraagt zich af of het leuk, 

spannend, uitdagend genoeg is. 

• Durven, durf ik? Als laatste bedenken zij of ze het 

durven of niet. Dit is hun eigen keuze of ze worden 

aangemoedigd door het kijken naar andere kinderen. 

• Doen, ik ga het doen! Na deze laatste ‘drempel’ gaat 
het kind het risico aan. 
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Je eigen houding/attitude: nadenken 

De begeleider en zijn eigen grens: 

 

• • grenzen kennen: bewust zijn van je eigen normen 

en waarden; 

• • grenzen trekken: als je het risico te groot vindt, 

wordt de begeleiding anders; 

• • grenzen verleggen: net als de kinderen zijn de 

grenzen van professionals flexibel en in beweging. 

 

 



Eigen houding: Pedagogische 
sensitiviteit 

• Ontvankelijk voor het perspectief, motieven, gevoelens 

en behoeften van het kind (Van Manen).  

• M.a.w.: het goede doen, op het juiste moment, bij dít 

kind. 

 

Risk and our pedagogical relation to children:  

• zorgvuldige observatie 

• je afvragen welke benadering dit kind nodig heeft 

• zien wat het kind al kan 

• zorgen voor uitdaging 

• weten wanneer het kind alleen te laten (Smith, 1998) 
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Pedagogische sensitiviteit BSO 

Kwaliteitsmonitor BSO: 

• Sensitieve responsiviteit (=alertheid, kwaliteit en timing 

van de respons) 

• Respect voor autonomie (=stimuleren om zelf keuzes te 

maken) 

• Structureren en grenzen stellen (=kk optimaal profiteren) 

• Praten en uitleggen (=afstemmen op interesse) 

• Ontwikkelingsstimulering (=stimulansen bieden) 

• Begeleiding van interacties tussen kinderen (=kk helpen 

hun onderlinge problemen op te lossen) 

(Diemel, 2014, 2016) 
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De interventieladder 

1. Ze kunnen het alleen 

2. Laten uitzoeken/ handen over elkaar 

3. Bewust opletten/ oogje in het zeil 

4. Zelf bedenken 

5. De keus laten 

6. Stimuleren 

7. Opperen 

8. Uitleg geven 

9. Helpen 

10. Voordoen 

11. Bemoeien/voor hun doen 

12. Sturen 

13. Ingrijpen  
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Theorie van de losse dingen (Nicholson, 1971) 

• Losse spullen zijn geen speelgoed. 

• Het zijn materialen zonder gedefinieerd gebruik die kunnen 

worden verplaatst, aangepast, gecontroleerd, gewijzigd en 

gemanipuleerd. 

• Losse spullen zijn zonder instructies; integendeel, ze nodigen 

kinderen uit om hun eigen verbeelding en creativiteit te 

gebruiken en hun eigen spel vorm te geven. 

• (Natureplaysolutions, 2014) 
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Meerwaarde ‘loose parts’ 

• het meer bewegen van kinderen, met name meisjes 

• het verminderen van ruzies ("motivated, busy and engaged“) 
• sociale ontwikkeling, o.a. samenwerken 

• creatieve ontwikkeling, verbeelding 

• omgaan met risico en uitdaging, grenzen verkennen 

• meer controle over eigen spel, alleen of samen 

• Basisschool curriculum: draagt bij aan onder meer de 

ontwikkeling van de motoriek en balans, samenwerking en 

overleg, en ook verbetering van 'creative writing' (stellen) 
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Omgaan met stakeholders: uitleggen 

• Wet Kinderopvang 2018: nieuwe risicomonitor vrijer in het 

toepassen van de veiligheidsregels. Zelf afwegingen maken. 

• Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang,: ‘We beschermen 
kinderen tegen grote risico’s en leren ze omgaan met kleine 
risico’s’. 

• Pedagogisch Beleid Kinderopvangorganisatie zelf: ?? 

• VeiligheidNl campagne ouders 

• Bevorderen risico-competentie 

• Boodschap: het is ‘normaal’ spelen 

• Afspraken over reactie naar ouders; eventueel rollenspel 

• ?? 

 



Risico-spel 1-4 jaar 

• Weinig onderzoek naar gedaan  

• Voor 2-3 jarigen zelfde definitie en categorieën risky 
play als 4 en ouder 

• Voor 1-jarigen: Exploring and testing surroundings 
and their bodies in relation to these 

• Uitbreiding definitie: Uncertainty ánd exploration – 
bodily, emotional, perceptional or environmental 

• Uitbreiding categorieën: 

• Playing with impact: zichzelf of een ding laten botsen 

• Vicarious risk: ‘plaatsvervangend’, kijken naar risico-
spel anderen, als voorfase, al om van te leren, zelfde 
emoties mogelijk  

(Kleppe, 2017b) 
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Risico-spel 1-4 jaar 

• Rol PM’er: Aansluiten bij de zone van naaste 

ontwikkeling (Vygotsky) 

• ‘scaffolding’: hulp op maat: verhogen, 

verminderen of behouden van het risico 

Nodig: 

• Intersubjectiviteit, gedeelde mening 

• Gezamenlijk problemen oplossen (PM-kind) 

• Zelf-regulatie: in relatie tot eigen vaardigheden 

en gevoelens van het kind 
(Kleppe, 2017a) 
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Zelf-regulatie kind 

Essentieel voor succesvol risicovol spel kind: 

• Kennis van diverse strategieën 

• Vermogen om verschillende doelen te 

coördineren 

• Met onzekerheid om kunnen gaan 

• Zelf-corrigerend als het fout gaat  

•  aanleg om te leren van ervaringen 

 
(Kleppe, 2017a) 
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Stimuleren risico-spel 1-4 jr 

Verzorgen van passende/geschikte ‘affordances’ 
(handelingsmogelijkheden):  

• Versatility: veelzijdigheid, veel mogelijkheden voor 
kinderen (hoogte, snelheid, stoeien etc) 

• Flexibility: speelmateriaal en omgeving moet 
gemanipuleerd en veranderd kunnen worden door 
kinderen zelf 

• Complexity: gevarieerdheid in risico-niveaus voor 
individuele kinderen 

• KDV die dit aanbiedt, zorgt voor meer gevarieerd 
risico-spel, niet méér risico-spel 

 
(Kleppe, 2018) 
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Beginnen met risico-spel in KDV 

Vertrouwen in kinderen én in jezelf 

Opdrachten: 

• Ga eens na, wat laat je wel en wat laat je niet toe? 

• Vink aan als je ingrijpt en licht je keuze toe: 

-Hard rennen omdat … 

-Stoeien omdat … 

• Onderzoek jouw handelen op het plein: 

Ik grijp in als; achteraf vind ik dit; de volgende keer… 

• Teamafspraken: wat echt niet mag/dit stimuleren 
wij/dit hangt af van de PM 

(De kunst van naar buiten gaan. Joven, Van Eijk, Van der Linde en 
Hovinga, 2017. Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind, Leiden) 
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Perspectief kind: wat als het fout gaat? 

• De begeleider zal zeggen: ‘Er is niets verkeerd gegaan, het kind 
doet het zelf’ 

• Als je al een ‘schuldige’ wilt aanwijzen, dat is het kind zelf. 

• Het fout gaan hoort erbij zogezegd, is onderdeel van het spel, en 

daarmee van het leven en essentieel voor de ervaring die het 
kind meeneemt in volgende speelactiviteiten. 

• Geef het kind deze autonomie, om zelf te bepalen welk risico 

het wanneer aangaat. 

• Het kind wil het zelf doen, het kan meer, het heeft het nodig. 

Wat gaat lukken? Voor het kind is het goed zo. Aan ons om het 

kind het vertrouwen te geven. Het kind heeft recht op risico.  

• Nodig is een maatschappij die risico’s accepteert, geen 
schuldigen aanwijst en zorgzaam is (Joan Tronto).  

 

 



• Interesse in onderzoeksproject risico-spel KDV? 

• Contact: martin.vanrooijen@phd.uvh.nl@phd.uvh.nl 

• @risicovolspelenn@uvh.nl 

• “This element of excitement (tension) in play even 

has a very distinct and important notion. Excitement 

means uncertainty, possibility; a striving to decide 

the issue and so end it. There has to be something to 

‘succeed', by own exertions.”  Huizinga (1938) 

 

Donderdag 7 juni  15-18 uur Universiteit Utrecht 

Speelforum: debatten over de kracht van spelen 

Het belang van vrij spelen in de georganiseerde vrije tijd van 

kinderen: de rol van ouders, vrijwilligers en professionals. 

Met medewerking van o.a.: Prof. dr. Kristine de Martelaer 

http://www.ruimtevoordejeugd.nl/ 
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Dank voor uw aandacht 
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