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PROGRAMMA

• Uit de praktijk gegrepen… 

• Werkdefinitie risicovol spel

• In gesprek met Wietske: 

– Risicovol spel als onderdeel van verantwoorde kinderopvang 

– Wat beoordeelt de GGD?

• Aan de slag met: de kijkwijzer



HOE ZOU JIJ DIT BEOORDELEN

VS

HOE ZOU DE GGD DIT BEOORDELEN



https://www.youtube.com/watch?v=esZlcj643ew

https://www.youtube.com/watch?v=esZlcj643ew


https://www.youtube.com/watch?v=cuksYrro7Cc

https://www.youtube.com/watch?v=jsAz_SovmrI


WERKDEFINITIE RISICOVOL SPEL
(ONT WIKKELTEAM 2021)

Onder risicovol spelen verstaan wij dat het kind van nature onzekerheid en 

onvoorspelbaarheid opzoekt bij het spelen, waarbij er een kans is op bezering. Risicovol spelen 

is spannend én plezierig, wat maakt dat het aantrekkelijk is voor kinderen. Het betreft vaak 

nieuwe ervaringen waarbij het kind de grenzen opzoekt en verlegt. De afweging voor het 

aangaan van het risico is de eigen keuze van het kind.

De pedagogisch professional komt tegemoet aan de behoefte aan risico en uitdaging door 

kinderen mogelijkheden hiervoor te bieden en risicovol spelen te faciliteren en te 

ondersteunen. Door vertrouwen te bieden ervaart het kind de vrijheid om de eigen grenzen te 

verkennen en zelf keuzes te mogen maken bij het risicovol spelen. 



https://www.youtube.com/watch?v=jsAz_SovmrI

https://www.youtube.com/watch?v=jsAz_SovmrI


WELKE VORMEN VAN RISICOVOL SPEL ZIJN ER?

SPELEN OP HOOGTE

Spelen op hoogte is het spel waarbij kinderen naar beneden

kunnen vallen.

Voorbeelden: klimmen, trap op kruipen/lopen, balanceren

(bijvoorbeeld op een stenen muur), springen, hangen, apenkooien



SPELEN MET SNELHEID

Kinderen versnellen kinderen hun eigen lichaam, al dan niet met 

een hulpmiddel.

Voorbeelden: (hard rennen), van een heuvel afrennen, (steeds 

harder) fietsen, (steeds hoger) schommelen, skaten



RUIG SPEL

Kinderen leren spelenderwijs trekkend en duwend hun eigen en 

elkaars grenzen leren kennen

Voorbeelden: stoeien, worstelen, touwtrekken, spelen met 

stokken, ruig terrein, pakkertje



RISKANTE GEREEDSCHAPPEN

Kinderen leren omgaan met scherpe, harde, zware of hete 

voorwerpen en materialen

Voorbeelden: spijkers in een plank slaan, spelen met pijl en boog,  

timmeren, zagen,  scherpe scharen knippen 



SPELEN IN DE BUURT VAN GEVAARLIJKE ELEMENTEN ALS 

WATER EN VUUR

Vergroten van de speelwereld van kinderen

Voorbeelden: kampvuur maken, houtblok op vuur gooien, spelen 

in de buurt van water,  spelen bij en op rotsen



UIT HET ZICHT SPELEN

Stimuleert zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

samenwerken

Voorbeelden: spelen zonder toezicht, afzonderen, verstoppertje 

spelen, ‘geheime plek’, zelfstandig speurtocht uitzetten



SPELEN MET IMPACT (1-2 jarigen)

Spel waarbij kinderen botsen, vallen of sprinten en ervaren wat 

effect hiervan is

Voorbeelden: zichzelf of een ding laten botsen, springen van de 

glijbaan, tegen elkaar fietsen, op mat laten vallen



‘PLAATSVERVANGEND’ RISICOVOL SPELEN  (1-2 jarigen)

Kinderen ervaren zelf ook spanning door anderen iets spannends 

of risicovols te zien doen. Door observeren leren kinderen 

omgaan met die ene uitdaging zonder zelf in gevaar te komen

Voorbeelden: kijken hoe ander kind balanceert op een boomstam 

of van muurtje afspringt



WAAROM IS RISICOVOL SPEL ONDERDEEL 
VAN VERANTWOORDE OPVANG? 

Emotionele veiligheid: effectief leren (‘ik kan het’), het zelfvertrouwen versterken en 
grenzen ontdekken en verleggen

Persoonlijke vaardigheden: motorische ontwikkeling (minder bewegingsangst), risico’s 
inschatten en cognitieve vaardigheden om afwegingen te maken, creatieve vaardigheden 
en bevorderen van zelfredzaamheden en zelfstandigheid

Sociale vaardigheden: conflicten oplossen, overleg en emoties (van anderen inschatten), 
samenwerken

Overdracht van normen en waarden: (huis)regels en afspraken



WAT BEOORDEELT DE GGD?
ALS HET GA AT OM RISICOVOL SPEL

- Verantwoorde opvang en (uitvoering van) het pedagogisch beleid

- De inrichting van de binnen- en buitenruimte

- Het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de uitvoering van het beleid

In de wet IKK staat niet specifiek iets over risicovol spel!



VERANTWOORDE OPVANG EN DE
(UITVOERING VAN) HET PEDAGOGISCH BELEID

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 

autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 

geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 

voelen;

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te 

stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 

met anderen op te bouwen en te onderhouden;

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 

anderen en een actieve participatie in de maatschappij.



DE INRICHTING VAN DE BINNEN- EN 
BUITENRUIMTE

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de 

leeftijd van de op te vangen kinderen

Veilig

Toegankelijk

Passend



WAT VIND JIJ?

- Een klimtoestel in de binnenruimte met uitstekende spijkers

- Pallets met spijkers



HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID

De wet IKK maakt onderscheid tussen voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de 

veiligheid en gezondheid van kinderen waar je kinderen tegen wil beschermen én risico's waar je 

kinderen mee om wil laten gaan

Voor de voornaamste risico’s met grote gevolgen moeten maatregelen worden beschreven om 

het risico in te perken én als het risico zich verwezenlijkt 



HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSBELEID

Wat betreft de risico’s waarmee je kinderen wil laten omgaan staan het volgende in de wet IKK:

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid 

van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote 

gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.



Als er niets specifieks staat beschreven in het toetsingskader dan is er ruimte 

voor interpretatie en originaliteit!

Houd wel rekening met de landelijke richtlijnen over bijvoorbeeld hygiëne en wiegendood



WAT WIL DE GGD ZIEN?

‘Als het goed onderbouwd is dan zijn we tevreden!’



EN NU: AAN DE SLAG!
MET DE KIJKWIJZER

• IN GROEPJES

• KIES 1 LOCATIE UIT JE ORGANISATIE

• VUL ONDERDEEL 3, 4 OF 5 VAN DE KIJKWIJZER IN

GA IN GESPREK MET ELKAAR: 

- WAAR BEN JE TEVREDEN OVER? HOE HEB JE DIT VOOR ELKAAR 

GEKREGEN?

- WAAR BEN JE ONTEVREDEN OVER? HOE KAN DIT WORDEN VERBETERD? 



BEDANKT!

© Wietske van Gurp (toezichthouder GGD Amsterdam)


