
Risicovol spelTOOLS

Expertisecentrum Kinderopvang - Ontwikkelteam Risicovol spel, oktober 2021

Losse onderdelen opgeslagen in een (bolder)kar
Met materialen in een (bolder)kar, kun je ze makkelijk meenemen naar een park of veld. 

Opslagmogelijkheid voor reserve/wisselen van materialen
Bijvoorbeeld in een schuurtje, onder een afdak, in een kast in de hal, in een kliko. Misschien kan je een extra plank 
of een verlaagd plafond maken waar spullen op kunnen staan. 
Het regelmatig wisselen van materialen zorgt ervoor dat je de kinderen kunt blijven verrassen en uitdagen. 

Tips voor winkels:
Onderstaande winkels zijn mooie inspiratiebronnen voor het hergebruiken van materialen, en het oog hebben voor 
materialen die de fantasie van kinderen (en volwassenen) prikkelen. Neem vooral een kijkje en doe nieuwe ideeën 
op voor je eigen locatie! 
• MooiZooi Haarlem 
• Scrap XL Rotterdam
• Noranook

Overige tips:
Kijk niet alleen naar de kwaliteit van de materialen maar ook naar de kwantiteit. Meerdere dezelfde voorwerpen 
geeft kinderen de mogelijkheid om tegelijkertijd naast elkaar te spelen of juist op hun eigen manier te ontdekken 
waardoor er mooie diverse initiatieven kunnen ontstaan.

Voor extra materialen, kijk ook eens naar de gemeente. Hebben zij bijvoorbeeld snoeiafval of ander bruikbaar  
materiaal over waar de kinderen iets mee kunnen? En ga ook eens op zoek naar restpartijen van stukken hout, 
tegels etc. Wellicht kan een plaatselijke aannemer hier wel aan bijdragen.

• Autobanden
• Bamboe
• Blikken
• Boomstronken
• Bureaustoelen
• Dozen
• Emmers
• Graafgereedschap

•  Hondje (plank met 
wielen)

• Jerrycans
• Kleden/lakens
• Klemmen
• Klossen
• Kratjes
• Ladder/trap

• Petflessen
• Pionnen
• Planken
• Regenpijp
•  Rioolbuizen en  

verbindingsstukken
• Rollator
• Stokken

• Takken
• Tonnen
• Touwen
• Tuinslang
• Wasmand

Inspiratielijst ‘Loose Parts’
BRON:  Ontwikkelteam Risicovol spel, 2021

In deze lijst geven we tips voor loose parts en het gebruik ervan. De mogelijkheden zijn  
in principe eindeloos, de lijst is dan ook niet uitputtend bedoeld en is vooral ter inspiratie.  
Loose parts zijn overal! 

• Bekers
• Blokjes
• Deksels
• Denneappels
• Dienbladen
• Doppen
• Eikels
• Folie

•  Hamers/schroeven-
draaiers/ander  
gereedschap

• IJsstokjes
• Kastanjes 
• Knikkers
• Kokertjes
• Knopen

• Kralen
• Kurken
• Lint
• Pasta
• Ringen
• Sateprikkers
• Schelpen
• Spijkers

• Steentjes
• Stokjes
•  Tasjes/mandjes  

(om te verzamelen  
en te vervoeren)

• Watten
• Wol/katoen
• Zand

Groot materiaal:

Klein materiaal, ook voor binnen:

J

J

J

J

J

• Kringloopwinkel om de hoek
• Bouwmarkten (Gamma, Praxis, Hubo, Hornbach etc.)

https://mooizooi.nl/
https://www.scrapxl.nl/
https://www.noranook.nl/
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