
risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

RISICOVOL SPELEN? 
Van “oh nee …” naar “oh jawel!”

WAAROM & HOE WIJ RISICOVOL SPELEN ONDERSTEUNEN
NFOBUNDEL



WAT ALS = …
• Een kind op de tafel klimt 
•  Een kind omgekeerd via 

de glijbaan naar boven klimt  
• Een kind thuiskomt met een blauwe plek

RISICOVOL SPELEN = …
• Spannende en uitdagende vormen van spelen
• Deel van spontaan spelen van kinderen!
• Kans op letsel of onaangenaam gevoel ...
• ... maar OOK op zeer waardevolle positieve 

ervaringen!

KIND = KRACHTIG!
• Kind als onderzoeker zoekt spontaan de volgende 

stap in zijn ontwikkeling op.
• Vanuit een nieuwsgierigheid, onbevangenheid 
• Denk eens aan je eigen kindertijd …

“Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan.”

-Pipi Langkous



VORMEN VAN RISICOVOL SPELEN

THE MORE RISKS YOU ALLOW  
YOUR CHILDREN TO TAKE, 
 THE BETTER THEY LEARN   

TO LOOK AFTER THEMSELVES

-ROALD DAHL

SPELEN OP HOOGTE SPELEN MET SNELHEID SPELEN MET 
GEVAARLIJKE 
VOORWERPEN

SPELEN OP 
GEVAARLIJKE 

PLEKKEN

STOEISPELEN SPELEN MET IMPACT SPELEN UIT  
HET ZICHT

PLAATSVERVANGEND 
RISICO



AANVAARDBARE RISICO’S ...  
DAAR GAAN WIJ VOOR!
• Speelwaarde: leuk of boeiend 
• Risicocompetentie: op maat van elk kind
• Ondersteuning wanneer nodig
• Kleine/matige kans op tijdelijke letsels

VEILIGHEID  
GARANDEREN

VS

UITDAGING  
BIEDEN
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RISICOPERCEPTIE

Hoe de vader 
het beleeft

Hoe het kind
het beleeft

Hoe de moeder 
het beleeft



IK VIND RISICOVOL SPELEN BOEIEND!
• Ik probeer iets nieuws.
• Ik verleg mijn grenzen – emotioneel en fysiek.
• Ik zet alles op alles om mijn doel te bereiken zonder 

mij (ernstig) pijn te doen.

EN WAT LEER IK DAAR DAN UIT?
• Ik merk gevaren op.
• Ik vraag hulp bij wat ik nog nét niet alleen kan.
• Ik weet wat ik kan en wat (nog) niet.
• Ik kan mijzelf beschermen tegen gevaren. Ik weet 

hoe ik voorzichtig kan zijn.
• Ik breng anderen niet in gevaar.

IK VIND RISICOVOL SPELEN LEUK!
• Ik durf risico’s nemen.
• Ik vind het spannend om in het donker te spelen.
• Ik voel kriebels in mijn buik wanneer ik van een 

stoel spring.
• Ik ben trots wanneer ik een risico (naar mijn gevoel) 

(zelf) heb overwonnen.



JE KAN ALLES WORDEN ...

vol zelfvertrouwen, met 
een  positief zelfbeeld

sociaal vaardig ondernemer

angst overwinnaar

zelfstandigdoorzettercreatief denker

probleem oplosserrisicocompetent

motorisch competent wereldverkenner




