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WAT?
Deze RePLAY methodieken maken deel uit van de RePLAY toolbox over risicovol spelen. De RePLAY toolbox
ondersteunt jou en je team om het jaar rond in te zetten op het thema ‘risicovol spelen’. De toolbox bestaat uit
• De RePLAY draaikalender. Zie ‘Meer van dat?!’.
• De RePLAY methodieken. Die heb je hier voor je!
Het is voor professionals eenvoudiger om risicovol spelen te ondersteunen in een team dat samen vernieuwend wil
zijn, risico’s wil nemen en moeilijkheden wil bespreken. Daarom is belangrijk dat jullie samen een cultuur creëren
waarin het evident is om over risicovol spelen te spreken - in het team en met ouders en andere professionals. Zo
laten jullie het thema écht leven in de voorziening.
In de eerste plaats gebeurt dat informeel: door geregeld bij elkaar te polsen hoe iedereen groeit in het thema. In
de drukte van elke dag is risicovol spelen natuurlijk maar 1 van de vele thema’s die besproken worden … Daarom
is het goed als je het thema tot een vast agendapunt van het teamoverleg maakt. Zo toon je dat het belangrijk is
om dit ook formeel op te volgen. Hoe kan je zo’n formele bespreking vormgeven? Daarvoor ontwikkelden we een
reeks methodieken!
De RePLAY toolbox is het resultaat van het onderzoeksproject RePLAY Toddler van de Arteveldehogeschool,
gevoerd binnen de opleidingen PJK: Opvoeden & Coachen en Educatieve bachelor kleuteronderwijs.

AAN DE SLAG!
Om vlot met de RePLAY methodieken te werken, kan je dit stappenplan volgen:
1. LEES JE IN
Je hebt geen voorkennis nodig om met de RePLAY methodieken* aan de slag te gaan. Toch is het aan te raden om
jezelf al even te informeren over risicovol spelen alvorens je met je team aan de slag gaat.
• Handige RePLAY tools** hiervoor zijn …
--

de begrippenkaartjes uit het ABC van risky play en

--

de kaartjes met ondersteuningstips.

• Bezit je een RePLAY draaikalender? Lees de informatie op de achterkanten van elke kalenderweek, en je hebt
de basisinzichten over risicovol spelen mee!
2. KIES EEN REPLAY CHALLENGE
• Wat is een RePLAY challenge? Een RePLAY challenge is een uitdaging die een team kan aangaan om samen
in te zetten op het thema ‘risicovol spelen’. De challenges sluiten meestal aan bij de MeMoQ kwaliteitsdimensies.
• Hoe kies ik een RePLAY challenge? Bekijk de overzichtstabel met RePLAY challenges. Kies (samen met je
team) 1 challenge waar jullie de komende periode op willen inzetten.
-- Als je net van start gaat, begin je best met challenge 1.
·· Willen jullie werken met de RePLAY draaikalender? Wacht hier dan liefst mee tot ná challenge 1.
·· Werken jullie al met de RePLAY draaikalender? Geen paniek! Dan hebben jullie waarschijnlijk al een
voorsprong, en kunnen jullie enkele methodieken overslaan.
-- Nadien kan je zelf beslissen waar je prioriteit aan geeft.
·· De challenges zijn geordend volgens de MeMoQ kwaliteitsdimensies. In het ideale geval volg je ze
chronologisch. Maar … gezamenlijke teamtijd is helaas vaak beperkt, dus je zal keuzes moeten maken.
·· Welke challenges spreken jullie spontaan aan? Waar heeft het team zin in? Welke uitdagingen willen jullie
aangaan?
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·· Heb je al beslist dat je het komende jaar wil focussen op een bepaalde kwaliteitsdimensie van MeMoQ? In
de overzichtstabel kan je eenvoudig zien welke challenges hier bij aansluiten.
3. KIES EEN REPLAY METHODIEK
• *Wat is een RePLAY methodiek? Een RePLAY methodiek is een korte methodiek (15 à 30 minuten) die de
dialoog over risicovol spelen op gang brengt in je team.
• Hoe kies ik een RePLAY methodiek?
-- Heb je al een RePLAY challenge gekozen? Onder elke challenge vind je 1 of meerdere RePLAY
methodieken. Lees de korte omschrijving van elke methodiek. Kies 1 of meerdere RePLAY methodiek(en) die
je met je team wil doorlopen.
-- Heb je nog geen REPLAY challenge gekozen? Je kan ook omgekeerd te werk gaan: kies een methodiek die
zinvol lijkt voor jouw team. Merk je bv. onenigheid in je team over welke voorwerpen voldoende veilig zijn
voor kinderen? Plan hierover een methodiek in.
4. PLAN IN
• Plan wanneer jullie de methodiek(en) zullen doorlopen. Per RePLAY challenge voorzie je minimum 30 minuten
gezamenlijke teamtijd. Maar in het ideale geval kan je 1 uur vrijmaken om genoeg ruimte te creëren voor een
diepgaand gesprek.
• De meeste methodieken vragen weinig voorbereiding (zie volgende stap). Maar voor enkele heb je wel wat
voorbereidingstijd nodig. Hou daar rekening mee wanneer je de methodiek inplant.
5. BEREID JE VOOR
Voor sommige methodieken heb je RePLAY tools nodig, of moet je zelf materialen voorzien.
• **Wat is een RePLAY tool? Een RePLAY tool is een hulpmiddel om te werken rond risicovol spelen, zoals een
situatiekaartje of een invuldocumentje.
• Hoe kies ik een RePLAY tool?
-- Heb je al een RePLAY methodiek gekozen? Bij elke methodiek zie je onder ‘benodigdheden’ welke RePLAY
tools je nodig hebt.
-- Heb je nog geen RePLAY methodiek gekozen? Je kan ook omgekeerd te werk gaan: kies een tool die zinvol
lijkt voor jouw team. Merk je bv. een boeiende quote op tussen de tools? Hang hem op in de gang en zie
welke reacties die uitlokt bij je team en de ouders.
• Goede afspraken, goede vrienden. Spreek goed af wie voor welke voorbereiding zorgt, zodat jullie de
gezamenlijke teamtijd efficiënt kunnen benutten.
6. VOER UIT
• Op jouw manier. Je hoeft de methodieken niet tot op de letter te volgen. Je bent vrij om je eigen varianten te
bedenken, die passen bij jouw stijl en die van je team. Afhankelijk van de tijd die je wil benutten, kan je een korte
of langere nabespreking voorzien na elke methodiek.
• Wat hebben we geleerd? Laat het een reflex zijn om op het einde van elk overleg de inzichten te herhalen.
-- Wat stak iedereen op uit de methodiek?
-- Hoe verankeren jullie dit in jullie gezamenlijke visie?
• En verder? Misschien resulteert een methodiek in een to do-lijstje … Overloop de ‘to do’s’ dan nog eens.
-- Wat is onze eerste stap?
-- Hoe gaan we aan de slag?
-- Wie doet wat? Wie neemt welke rol op?
-- Tegen wanneer gebeurt dit?
-- Overloop en noteer concrete afspraken.
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7. VOLG OP
De methodieken doorlopen met je team is al waardevol op zich. Maar nóg krachtiger is het om de inzichten na elk
overleg meteen te borgen.
• We did it! Hebben jullie een challenge volbracht? Vink die af op het overzicht! Zo maken jullie het teamproces
visueel duidelijk voor het team. Mag het wat méér zijn? Hang het overzicht in de inkomhal, en ook anderen zien
jullie vooruitgang!
• Kwaliteitsdocumenten aanvullen. Werken met de RePLAY methodieken, betekent ook werken aan kwaliteit.
Na elke challenge kan je het MeMoQ Zelfevaluatie-instrument1 of andere kwaliteitsdocumenten verder aanvullen.
Vink dit af bij elke challenge. Da’s handig voor jezelf én om te tonen aan bv. de inspecteur die langskomt.

LEGENDE
! Deze methodiek vraagt wat praktische
voorbereidingen.

Instructies perspectievenspel

Uit de toolbox

Rollenkaartjes

Zelf voorzien

Quicksheet

Bucket list

Quotes

Casuskaartjes

Perspectievenkaartjes

Begrippenkaartjes uit het ABC van risky play

Stellingen

Kaartjes met ondersteuningstips

Vragenkaartjes

Infobundel

VOOR EEN GOED BEGRIP
We spreken de lezer aan als ‘verantwoordelijke’ omdat we deze methodieken ontwikkelden voor
verantwoordelijken in de groepsopvang van baby’s en peuters. Je kan echter (mits enige aanpassingen) ook vanuit
een andere rol of in een andere context aan de slag met de methodieken, bv. als pedagogisch ondersteuner in de
gezinsopvang, als vormingsmedewerker of leerkracht kinderzorg.
Wanneer we spreken van deelnemers, gaat het in de eerste plaats om kinderbegeleiders, vrijwilligers en stagiairs
die (als directe collega’s) werken in de kinderopvang van baby’s en peuters. Maar je kan de meeste methodieken
(mits enige aanpassing) ook doorlopen met andere deelnemers, bv. professionals die vorming volgen (en elkaar
niet kennen) of leerlingen kinderzorg.
We spreken van kinderen, waarmee we in eerste instantie peuters bedoelen. De meeste informatie kan echter ook
voor baby’s en kleuters (en nog oudere kinderen) gelden. We verwijzen naar ‘het kind’. Hoewel we daarmee zowel
jongens als meisjes bedoelen, schrijven we voor de leesbaarheid ‘hij’.
We spreken van ouders, en bedoelen hiermee ook andere mensen die een opvoedingsverantwoordelijkheid voor
het kind opnemen: voogden, stiefouders en grootouders. ‘De ouder’ duiden we aan met ‘hij’, al verwijzen we ermee
naar mannen en vrouwen.
1. Je vindt alle informatie over MeMoQ op de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be
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MEER VAN DAT?!
Deze RePLAY methodieken zijn niet het enige … We ontwikkelden ook een RePLAY draaikalender met wekelijkse
doe-opdrachten voor kinderbegeleiders van (baby’s en) peuters. Werken met de kalender is een aanrader als je
kinderbegeleiders in hun eigen leefgroep aan de slag wil laten gaan met het thema risicovol spelen. Door te
werken met de draaikalender verzamelen ze documentatie die als basis kan dienen voor de RePLAY methodieken.
Werken met deze RePLAY methodieken heeft (voor teams in de kinderopvang van baby’s en peuters) dus nóg
meer impact als je tegelijkertijd werkt met de RePLAY draaikalender.
Interesse?
Je kan de RePLAY draaikalender bestellen via www.politeia.be/nl/publicaties/187510-replay+draaikalender.
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RISICOVOL SPELEN: CHALLENGES VOOR ONS TEAM!

CHALLENGES

METHODIEKEN

WE DID IT!

1. Let’s go!
“Risicovol spelen?
Wij gaan de uitdaging aan!”

1. Even kaderen
2. Een straf verhaal
3. Dit is risicovol spelen (niet)!
4. (Team)trauma
5. Samen dromen!
6. Iedereen aan boord
7. Documenteren kan je leren

square
square
square
square
square
square
square

2. Spannend, zeg!
“Wij kunnen ons inleven in de
ervaringen van kinderen tijdens
(spontaan) risicovol spelen.”

1. Op eigen risico
2. Wie niet horen wil, moet voelen
3. Welbevinden en betrokkenheid
onder de loep

square
square
square

3. Zie ze grenzen opzoeken …
“Wij hebben oog voor de
risicocompetentie van elk kind.”

1. Kijk eens wat ik kan

square

4. Speelkans & risico in balans
“Wij creëren uitdagende speelplekken
met aanvaardbare risico’s.”

1. Perspectievenspel
2. Omgevingsscan

square
square

5. Maar dát is interessant …
“Wij bieden uitdagende materialen zo
veilig als nodig aan.”

1. Voorwerpen onder de loep

square

6. Risico’s actief exploreren!
“Wij organiseren geregeld risicovolle
actief-iteiten.”

1. Inspiratierondje!
2. Gluren bij de buren
3. Kinderen met kuren
4. Wilde woensdag

square
square
square
square

7. Een stapje verder …
“Wij ondersteunen elk kind emotioneel
en educatief tijdens risicovol spelen.”

1. Wauw, wat knap!
2. Toptips!

square
square

8. Moeten er nog regels zijn?
“Wij laten onze regels het speelplezier
niet in de weg staan.”

1. Hier speelt men niet
2. De kinderen moeten …, want …
3. Regels onder de loep

square
square
square

9. Een gedragen visie
“Wij hebben een heldere visie op
risicovol spelen, waar elke begeleider
achter staat.”

1. Meer dan 1000 woorden
2. Stellingenspel
3. Van ramp naar plan
4. Bucket list
5. Deel van het geheel

square
square
square
square
square

10. We spreken dezelfde taal
“Wij communiceren met ouders en
professionals over onze visie op (de
meerwaarde van) risicovol spelen.”

1. Quote the quote
2. Niet afvragen, maar vragen
3. Welkom! Wij zullen risicovol
voor je baby zorgen
4. Leg dat maar eens uit
5. Een bluts, een buil … Wat nu?!

square
square
square
square
square

risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 1:
LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN?
WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

WAAROM? DAAROM!

Jullie overwegen of hebben beslist om in te zetten op het thema risicovol spelen.
Het is goed om van bij de start met elkaar af te stemmen. Het thema kan pas écht
leven in jullie voorziening als iedereen er (op zijn eigen manier) aan bijdraagt. Dat
vraagt ook wat praktische afspraken.
Doorheen deze methodiek groeien we op vlak van risicovol spelen:

• We hebben zicht op elkaars ‘goesting’ en grenzen op vlak van risicovol spelen.
• We engageren ons om samen volop kansen te creëren voor risicovol spelen.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!

square Inzichten aangevuld bij relevante dimensies van MeMoQ Zelfevaluatie-instrument

CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

EVEN KADEREN …
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Keuze. Als verantwoordelijke kies je ervoor om je team mee te nemen in het thema risicovol spelen. Het is
goed om deze beslissing te duiden aan je team. In het ideale geval starten jullie nog een stapje daarvóór: jullie
beslissen dan samen om al dan niet op dit thema in te zetten.
• Belang. Vertel waarom jij het belangrijk vindt om in te zetten op risicovol spelen (bv. meer speelplezier en
ontwikkelingskansen voor kinderen, ‘het leren is aan de durvers’).
• Kader. Schets het kader: wat staat al vast, en waarin maken jullie samen keuzes als team? Je kan bv. benoemen
dat het vaststaat dat jullie een jaar rond dit thema zullen werken, maar dat de begeleiders elk op hun eigen tempo
en manier kunnen bijdragen aan de gezamenlijke doelen. Geef eventueel (een voorstel voor) een ondergrens
aan: wat verwacht je minstens van elk teamlid? Bespreek wat elk teamlid ziet zitten.
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

EEN STRAF VERHAAL
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
•

Quicksheets
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Laat de teamleden duo’s vormen en volgende vragen beantwoorden:
-- Heb je als kind ooit iets gedaan waarvan je nu denkt: dat was best gevaarlijk/dat zouden mijn kinderen nooit
mogen doen?
-- Ben jij (of iemand anders) (blijvend) gewond geraakt?
-- Heb je er blijvende schrik aan overgehouden?
-- Hoe kijk je terug op die ervaring (blij, trots, ‘lichtjes in de ogen’, voorzichtiger geworden, …)?
• Kom terug samen met de volledige groep.
-- Laat elk teamlid kort zijn verhaal vertellen. Is je team erg groot? Laat maar enkele teamleden aan het woord.
-- Ga kort in op de ervaringen. Hoe heerlijk is het om die herinneringen boven te halen? Het betekende ook
écht iets aangezien we het nog steeds weten.
-- Toon de vormen van risicovol spelen aan de teamleden. Daag hen uit om hun eigen voorbeelden onder
te brengen bij de best passende vorm van risicovol spelen. Wiens voorbeeld past onder ‘spelen op hoogte’,
‘stoeispelen’, …? Gebruik eventueel de quicksheets om de vormen van risicovol spelen te verduidelijken.
-- Bespreek samen de volgende vragen:
·· Komen alle vormen van risicovol spelen voor? Welke (niet)? Hoe komt dat?
·· Kunnen de teamleden zelf voorbeelden bedenken voor de andere vormen van risicovol spelen?
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

DIT IS RISICOVOL SPELEN (NIET)!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

03

UIT DE TOOLBOX
•

ABC van risky play: risicovol spelen, gevaarlijk spelen, …

•

Quicksheets
ZELF VOORZIEN

• 2A3-bladen per groepje van 3:
-- 1 met in het midden ‘risicovol spelen’
-- 1 met in het midden ‘risicovol spelen’

• 1 stift per groepje van 3
VERLOOP

• Laat de teamleden groepjes van 3 vormen. Geef elk groepje 2 A3-bladeren en 1 stift. Laat hen volgende vragen
beantwoorden:
• Dit is het! Wat komt er bij jullie op wanneer jullie denken aan ‘risicovol spelen’? Noteer dit op het A3-blad met in
het midden ‘risicovol spelen’. Maak een woordenwolk: schrijf elk minstens 1 kernwoord op het blad.
• Dit is het níét … Wat is ‘risicovol spelen’ volgens jullie zeker NIET? Noteer dit op het A3-blad met in het midden
‘risicovol spelen’: schrijf elk minstens 1 kernwoord op het A3-blad.
• Laat de groepjes eens bij andere groepjes vergelijken (als die er zijn): noteerden zij hetzelfde?
• Lees samen de omschrijving van risicovol spelen (zie ABC-kaartje risicovol spelen). Wat is risicovol spelen, en
wat is het niet? Kunnen jullie zich vinden in de definitie(s)?
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

(TEAM)TRAUMA
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

04

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Teamtrauma. Bespreek met de groep.
-- Heeft jullie team eerder al iets meegemaakt dat jullie gevoel bij het thema risicovol spelen beïnvloedt? bv.
heeft een kind zich al eens ernstig verwond onder jullie verantwoordelijkheid?
-- Welke invloed kan dit hebben op jullie groepsproces rond risicovol spelen?
-- Hoe gaan jullie daar zorgzaam mee om?
• Persoonlijk trauma. Je kan er ook voor kiezen om de begeleiders vanuit zichzelf te laten spreken. Dat vraagt
een grote openheid in een team en is niet evident bij de start van een ‘nieuw’ thema.
-- Heb jij ooit iets meegemaakt dat je gevoel bij het thema risicovol spelen beïnvloedt?
-- Voel je zelf een bepaalde grens? Kan je die aangeven?
-- Waar voel jij je (on)zeker over in het ondersteunen van risicovol spelen?
-- Hoe kan het team je daarbij ondersteunen?
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

SAMEN DROMEN!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

05

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 1 blaadje papier per deelnemer

• 1 A4-enveloppe of een koffertje

• 1 A3-blad of ander groot blad (vb. Groot stuk behangpapier)
• Gekleurde stiften

• Oude tijdschriften en kranten
VERLOOP

• Mijn droom
-- Laat elke deelnemer een kort briefje (blaadje papier) aan zichzelf schrijven:
·· Wat wil je zelf bereiken op vlak van risicovol spelen?
·· Wat motiveert jou om op dit thema in te zetten?
·· Wat is jouw grootste uitdaging?
·· Wanneer zal je tevreden zijn?
·· Welk effect wil je zien bij de kinderen?
·· Bij de ouders?
-- Vouw de briefjes samen en bewaar ze in een A4 enveloppe of een koffertje.
-- Plan in wanneer jullie de briefjes terug boven zullen halen. Hoeveel tijd nemen jullie om hieraan te werken?
• Onze droom
-- Laat de deelnemers hun ‘teamdroom’ delen met elkaar.
·· Wat wil je met je team zeker bereiken op vlak van risicovol spelen?
·· Wat is onze grootste uitdaging?
·· Wanneer zullen jullie tevreden zijn?
·· Welk effect willen jullie zien bij de kinderen?
·· Bij de ouders?
-- Noteer de dromen op een groot blad. Dit mag in woorden, maar ook in beelden. Teken, schrijf, scheur en
plak naar hartenlust! Gebruik hiervoor de stiften en oude tijdschriften en kranten.
-- Waar gaan jullie deze droom zichtbaar maken?
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

IEDEREEN AAN BOORD!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

06

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Hoe meer zielen hoe meer gedragenheid. Elke stem is interessant in het gesprek over risicovol spelen.
Uiteraard probeer je zoveel mogelijk begeleiders te betrekken bij de RePLAY methodieken. Betrek echter waar
mogelijk ook anderen: tijdelijke werknemers, stagiairs, poetshulp, klusjesdienst, … en natuurlijk ook de ouders.
Ook zij bepalen mee de cultuur rond risicovol spelen in je voorziening. En jij? Neem zelf ook zoveel mogelijk deel
aan de methodieken. Jouw perspectief is immers even goed een meerwaarde!
• Bespreek de volgend vragen met de groep.
-- In het team kan ieder vanuit zijn eigenheid bijdragen aan jullie veranderingsproces rond risicovol spelen.
Wie neemt (in elke leefgroep) volgende rollen op?
·· De trekker die collega’s motiveert.
·· De informateur die nieuwe collega’s/ouders meeneemt in het verhaal.
·· De gangmaker die de RePLAY kalender elke maandag omdraait of als eerste zijn documentatie op de
documentatieplek toont.
·· De journalist die foto‘s of filmpjes maakt (voor of over collega’s).
·· Bedenk gerust jullie eigen rollen. Wat verstaan we onder elke rol?
-- Welke interne medewerkers zullen jullie allemaal betrekken bij jullie veranderingsproces rond risicovol
spelen? (Hoe) nemen jullie nieuwe/tijdelijke werknemers, stagiairs, poetshulp, klusjesdienst, … mee in het
verhaal?
-- In welke fase(n) en hoe zullen jullie de (reeds aanwezige en nieuwe) ouders informeren over jullie focus op
risicovol spelen? Wat staat er voor jullie vast en waarover krijgen de ouders inspraak?
-- (Hoe) Informeren jullie externen, zoals je (eventuele) koepelorganisatie, je klantbeheerder,
preventieadviseur, verzekeringsmaatschappij, … over dit thema?
• Noteer de antwoorden op de vragen.
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CHALLENGE 1: LET’S GO!
“RISICOVOL SPELEN? WIJ GAAN DE UITDAGING AAN!”

DOCUMENTEREN KAN JE LEREN!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

07

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Doorheen de draaikalender krijgen jullie de opdracht om kinderen en begeleiders (in interactie) te documenteren1.
Spreek af hoe jullie dit praktisch zullen aanpakken:
-- Documentatie maken. (Wanneer) Mogen begeleiders hun smartphone hiervoor gebruiken? Waar slaan
jullie de beelden op? Wie kan er beelden uitprinten?
-- Documentatie verwerken. Op welke plek zullen jullie de documentatie verzamelen? We raden aan om een
fysieke en/ of digitale ‘documentatie-plek’ te maken.
·· Kiezen jullie voor een digitale plek, zoals een WhatsAppgroepje of gedeelde map op de computer? En/of
gaan jullie voor een fysieke plek zoals een schriftje, een muur (of andere documentatiewand), …?
·· Voorzien jullie aparte documentatieplekken voor elke leefgroep of tonen jullie de documentatie op een
centrale plek? Als je documentatie zichtbaar maakt voor de kinderen, je collega’s en ouders, leidt dat tot
boeiende uitwisseling. Zo creëren jullie samen kansen tot risicovol spelen.
• Noteer de antwoorden op de vragen.

1. Het zou ons te ver leiden om de nuances van pedagogisch documenteren hier toe te lichten. Als je de mogelijkheden rond documenteren
verder wil verkennen, bezoek dan zeker www.arteveldehogeschool.be/proud/. En als je jouw speelse interacties met kinderen diepgaander onder
de loep wil nemen, verwijzen we graag naar www. Arteveldehogeschool.be/verbeelding/
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 2:
SPANNEND, ZEG!
“WIJ KUNNEN ONS INLEVEN IN
DE ERVARINGEN VAN KINDEREN
TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:
• We ervaren hoe het voelt om zelf risicovol te spelen

• We merken op dat de manier van begeleiden niet alleen impact heeft op de
ervaring en het gedrag van kinderen, maar ook op dat van onszelf
• Door hun exploratiedrang zoeken kinderen spontaan (en telkens opnieuw) de
uitdaging op. Dit gaat vaak gepaard met het nemen van risico’s. Het ene kind
zoekt risico’s al vaker op dan het andere.

• We merken op dat kinderen risicovol spelen (meestal) bijzonder leuk (maar
tegelijk ook spannend!) vinden. Hun welbevinden bevindt zich op de wip
tussen opwinding en angst.

• We merken op dat kinderen vaak erg geboeid zijn wanneer ze (bewust) risico’s
nemen. Ze vertonen een hoge betrokkenheid.
• De meeste kinderen lijken intuïtief ‘op scherp’ te staan om te voorkomen dat
ze zichzelf kwetsen.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 1: welbevinden
square Dimensie 2: betrokkenheid

CHALLENGE 2: SPANNEND, ZEG!
“WIJ KUNNEN ONS INLEVEN IN DE ERVARINGEN VAN KINDEREN TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

OP EIGEN RISICO
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Afhankelijk van de keuze tot ervaringen: Verplaatsbaar materiaal, (loop)fietsen/gocarts, een lucifer per
deelnemer, hout voor kampvuur, per 2 deelnemers 1 bal of ballon, een matras of ballenbad, een medium om
YouTube filmpjes af te spelen …
VERLOOP
• Speel zelf nog eens risicovol. Laat hen zelf ervaren wat het is om risicovol te spelen. Mogelijkheden:
-- Spelen op hoogte: Geef deelnemers 1 minuut om in de omgeving een zo hoog mogelijk ‘bouwwerk’ te
maken/vinden en er op te klimmen. Maak eventueel kleine groepjes.
-- Spelen met snelheid: Houd een (loop)fiets-/gocartrace met de aanwezige voertuigen.
-- Spelen met gevaarlijke voorwerpen: Geef elke deelnemer een lucifer: wie durft het langste zijn lucifer te laten
branden?
-- Spelen op gevaarlijke plekken: Maak een kampvuur en houd daar je (team)overleg. Misschien maak je het
gezellig met geroosterde worst/marshmallow op een tak.
-- Stoeispelen: Geef per 2 deelnemers 1 ballon: welk team kan als eerste de ballon doen klappen tussen de
buiken? Je kan ook per 2 deelnemers een bal geven. Vanuit kniezit houden ze beiden de bal vast. Na het
startsignaal proberen ze de bal zo snel mogelijk te bemachtigen.
-- Spelen met impact: Spoor deelnemers aan om zich kaarsrecht te laten vallen op een matras of in het
ballenbad. Je kan ook een vertrouwensspel spelen per 3 waarbij een deelnemer zich kaarsrecht achteruit
laat vallen in de armen van twee andere deelnemers.
-- Spelen uit het zicht: Speel verstoppertje!
-- Plaatsvervangend risico: Kijk samen naar een filmpje van een bungeesprong. Tip: Typ in de YouTube
zoekbalk: ‘Bungee jump Go Pro’. Filmpjes die gemaakt zijn met ‘go-pro’ camera’s leveren fantastische
beelden op.
• Blik terug:
-- Hoe beleefde je dit? Vond je het leuk, spannend, boeiend …?
-- Wat neem je mee uit deze ervaring?

RePLAY methodieken
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CHALLENGE 2: SPANNEND, ZEG!
“WIJ KUNNEN ONS INLEVEN IN DE ERVARINGEN VAN KINDEREN TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

WIE NIET HOREN WIL, MOET VOELEN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
•

Rollenkaartjes
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP
• Ga naar een plaats waar de kinderen spelen om zich beter in te leven.
• Leef je in! Zet de begeleiders op twee rijen tegenover elkaar. De ene rij (= rollenkaartjes: perspectief van het
kind) laat je een kaartje trekken uit stapel 1, de andere rij (= rollenkaartjes: perspectief van de begeleider) laat je
een kaartje trekken uit stapel 2. Geef de duo’s 5 minuten om de situatie na te spelen. Nadien wissel je de rollen
om en laat je hen nieuwe kaartjes trekken.
• Blik terug:
-- Hoe voelde het om kind te zijn?
-- Hoe voelde het om een begeleider te zijn?
·· Wie heeft het kind afgeblokt/welk kind werd constant afgeremd? Hoe voelde dit voor het kind? Wat deed
het met de begeleider?
·· Wie heeft het kind complimenten gegeven/welk kind kreeg complimenten? Hoe voelde dit voor het kind?
Wat deed het met de begeleider?
·· Wie heeft het kind bevraagd/welk kind kreeg constant vragen? Hoe voelde dit voor het kind? Wat deed het
met de begeleider?
·· Wie heeft het kind nagedaan/welk kind werd gespiegeld? Hoe voelde dit voor het kind? Wat deed het met
de begeleider?
·· Wie heeft niks gedaan/welk kind werd met rust gelaten? Hoe voelde dit voor het kind? Wat deed het met
de begeleider?
-- Wat neem je mee uit deze ervaring in functie van het begeleiden van kinderen?
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CHALLENGE 2: SPANNEND, ZEG!
“WIJ KUNNEN ONS INLEVEN IN DE ERVARINGEN VAN KINDEREN TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

WELBEVINDEN EN BETROKKENHEID
ONDER DE LOEP!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

03

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
•

ABC van risky play
-- Emotionele evenwichtsoefening
-- Co-regulatie
-- Welbevinden en betrokkenheid
ZELF VOORZIEN

• Per deelnemer: 1 filmpje (of foto) van een (groepje) kind(eren) dat hij/zij risicovol zag spelen, waarop de
mimiek en de lichaamshouding van minstens 1 kind duidelijk te zien zijn.
-- Indien je filmpjes of digitale foto’s wil tonen: een medium om deze filmpjes of foto’s met het hele team te
bekijken (via een laptop, tablet, smartphone). Zet de filmpjes of foto’s vooraf op dit medium.
-- MeMoQ Zelfevaluatie-instrument: 1 print van elke schaal op A3
dimensie 1: schaal voor welbevinden (p. 6) - te downloaden via www.kindengezin.be/img/dimensie1groepsopvang.pdf
dimensie 2: schaal voor betrokkenheid (p. 6) – te downloaden via www.kindengezin.be/img/dimensie2groepsopvang.pdf
-- MeMoQ ervaringsgebieden uit het pedagogisch raamwerk (p. 11): 1 print op A3 – te downloaden via
www.kindengezin.be/img/pedagogische-raamwerk.pdf
VERLOOP
• Rondje. Overloop mondeling de filmpjes/foto’s die de deelnemers meebrachten. Laat de deelnemers toelichten.
-- Waarom koos je dit filmpje/deze foto?
-- Hoe voelde je je tijdens deze situatie van risicovol spelen?
• Bepaal op basis van de antwoorden met welk beeld jullie zullen starten.
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CHALLENGE 2: SPANNEND, ZEG!
“WIJ KUNNEN ONS INLEVEN IN DE ERVARINGEN VAN KINDEREN TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

• Klein kijken naar kinderen. Bekijk samen een filmpje/foto en bespreek:
-- Context. Wat ging vooraf? Wat gebeurt er? Wat doet het kind precies?
-- Welbevinden. Wat voelt het kind volgens jou?
·· Waar bevindt het kind zich op de wip tussen spanning en angst (zie ABC welbevinden tijdens risicovol
spelen)?
·· Geef samen een score voor welbevinden (zie schaal welbevinden).
·· Scoort het kind hoog? Hoe kan je een gelijkaardig gevoel opnieuw opwekken bij dit kind?
·· Scoort het kind laag? Hoe komt dat denk je? (Hoe) wil je daar in het vervolg in ondersteunen?
• Betrokkenheid. Wat vindt het kind precies boeiend, denk je?
-- Is het kind gefocust op of geïnteresseerd in het risico? (zie ABC betrokkenheid tijdens risicovol spelen)
-- Geef samen een score voor betrokkenheid (zie schaal betrokkenheid).
·· Scoort het kind hoog? Hoe kan je een gelijkaardige interesse opnieuw opwekken bij dit kind?
·· Scoort het kind laag? Hoe komt dat denk je? (Hoe) wil je daar in het vervolg in ondersteunen?
·· Herhaal dit voor 2 à 3 andere kinderen.
• Blik terug:
-- Wat valt jullie op over het welbevinden en betrokkenheid van de kinderen tijdens risicovol spelen?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
·· Tip: Maak van elk kind uit je leefgroep een ‘risicovol spelen-foto’ en bespreek die met de ouders. Benoem
zeker de speelwaarde (het plezier en de interesse) van het kind. Spreek ook af welke begeleider welke
kinderen zal documenteren en bespreken. Zijn er kinderen waarvan je nog geen (voldoende) getailleerde
of gedocumenteerde observaties hebt? Maak hier werk van!
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 3:
ZIE ZE GRENZEN
OPZOEKEN!
“WIJ HEBBEN OOG VOOR
DE RISICOCOMPETENTIE
VAN ELK KIND.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:
• We merken op dat kinderen heel wat kunnen, ze zijn krachtig!

• We merken op dat risicovol spelen sleutelervaringen kan opleveren op alle
ervaringsgebieden.
• We weten dat gevaren en risico’s niet hetzelfde zijn.

• We weten wat risicocompetentie is en hoe we dit kunnen observeren bij
kinderen.

• We benutten onze observaties over risicovol spelen om ons kindvolgsysteem
te verrijken.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 1: welbevinden
square Dimensie 2: betrokkenheid
square Kindvolgsysteem
square Schriftelijke risicoanalyse

CHALLENGE 3: ZIE ZE GRENZEN OPZOEKEN!
“WIJ HEBBEN OOG VOOR DE RISICOCOMPETENTIE VAN ELK KIND.”

KIJK EENS WAT IK KAN!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
•

Quicksheets

•

ABC van risky play:
-- Gevaar en risico
-- Betrokkenheid tijdens risicovol spelen
-- Risicocompetentie
ZELF VOORZIEN

• Een filmpje (of foto) van elk kind tijdens risicovol spelen. Heb je dit nog niet voor bepaalde kinderen?
Neem dan een andere (pas)foto van hen, en een korte beschrijving van een risicovolle speelsituatie waarin
ze betrokken waren.
• Indien je filmpjes of digitale foto’s wil tonen: een medium om deze filmpjes of foto’s met het hele team te
bekijken (via een laptop, tablet, smartphone). Zet de filmpjes of foto’s vooraf op dit medium.
• MeMoQ ervaringsgebieden uit het pedagogisch raamwerk (p. 11): 1 print op A4 – te downloaden via
www.kindengezin.be/img/pedagogische-raamwerk.pdf

• Kindvolgsysteem (als jullie dat hebben)
VERLOOP

• Rondje. Overloop mondeling de filmpjes/foto’s die de deelnemers meebrachten. Laat de deelnemers toelichten.
-- Waarom koos je dit filmpje/deze foto?
-- Wat verbaasde je tijdens deze situatie van risicovol spelen?
• Bepaal op basis van de antwoorden met welk beeld jullie zullen starten.
• Klein kijken naar kinderen. Bekijk samen een filmpje/foto en bespreek:
-- Context. Wat ging vooraf? Wat gebeurt er? Wat doet het kind precies?
-- Wat is zijn de gevaren in deze situatie (zie ABC gevaar)? Is het kind zich hiervan bewust, denk je? Welke rol
speelt het gevaar in het spel van het kind? Is het kind in gevaar of neemt het bewust een (berekend) risico?
Waaraan merk je dat? (zie ABC betrokkenheid tijdens risicovol spelen)
-- Wat zijn de risico’s in deze situatie (zie ABC risico)? Wat is de kans dat het kind zich bezeert? Wat is de
ernst hiervan? Is het kind zich hiervan bewust, denk je? Waaraan merk je dat?
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CHALLENGE 3: ZIE ZE GRENZEN OPZOEKEN!
“WIJ HEBBEN OOG VOOR DE RISICOCOMPETENTIE VAN ELK KIND.”

-- Op welke ervaringsgebieden doet het kind volgens jou sleutelervaringen op? Waaraan merk je dat?
• Herhaal dit voor 2 à 3 andere kinderen. Zorg waar mogelijk voor filmpjes of foto’s van verschillende vormen van
risicovol spelen (quicksheets).
• Volg op in kindvolgsysteem.
-- Noteer per (besproken) kind (in je kindvolgsysteem) op welk(e) vlak(ken) van risicocompetentie het al
sterk is (zie ABC risicocompetentie). Waar is het kind goed in? Welke (emotionele, verstandelijke, fysieke,
sociale) vaardigheden zet het kind in om om te gaan met de risico’s, bv. om te voorkomen dat het zichzelf (en
anderen) kwetst? Voorbeelden:
·· Emotionele vaardigheden: risico’s durven nemen, emotieregulatie (omgaan met spanning en angst), hulp
vragen waar nodig, …
·· Verstandelijke vaardigheden: inzicht in oorzaak-gevolg, probleemoplossingsvaardigheden, …
·· Fysieke vaardigheden: kracht om een voorwerp of zichzelf vast te houden, evenwicht tijdens balanceren, …
·· Sociale vaardigheden: oog hebben voor en rekening houden met gevoelens en vaardigheden van andere
kinderen (bv. tijdens stoeien)
·· Andere vaardigheden: alert zijn voor de omgeving, eigen vaardigheden goed kunnen inschatten, …
• Blik terug:
-- Wat valt jullie op over de risicocompetentie van de kinderen tijdens risicovol spelen?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
·· Tip: Maak van elk kind uit je leefgroep een ‘risicovol spelen-filmpje’ en bespreek die met de ouders.
Benoem zeker de risicocompetentie (de durf en het kunnen) van het kind, en de ontwikkelingskansen
die ermee gepaard gaan. Spreek ook af welke begeleider welke kinderen zal documenteren en bespreken.
Zijn er kinderen waarvan je nog geen (voldoende) getailleerde of gedocumenteerde observaties hebt?
Maak hier werk van!
·· Tip 2: vul jullie kindvolgysteem (de komende periode) aan voor elk kind: neem ook voorbeelden van
risicocompetentie op. Bespreek deze voorbeelden met de ouders. Bespreek wie wat zal doen.
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 4:
SPEELKANS &
RISICO IN BALANS
“WIJ CREËREN UITDAGENDE
SPEELPLEKKEN MET
AANVAARDBARE RISICO’S.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We hebben zicht op de gevaren in onze speelruimtes, en we duiden ze visueel
aan voor de kinderen.
• We maken ruimte voor zoveel mogelijk speelkansen in (de omgeving van)
onze voorziening (binnenruimte, buitenruimte én buiten de voorziening), mét
bijhorende aanvaardbare risico’s.

• We zorgen ervoor dat een risicoanalyse geen document in de kast is, maar
een gezamenlijke attitude waarbij we in een continu afwegingsproces écht
kijken en luisteren naar kinderen en hun context.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 5: omgeving
Schriftelijke risicoanalyse (bv. plattegrond uit challenge 4 methodiek 1
toegevoegd als documentatie

CHALLENGE 4: SPEELKANS & RISICO IN BALANS
“WIJ CREËREN UITDAGENDE SPEELPLEKKEN MET AANVAARDBARE RISICO’S.”

PERSPECTIEVENSPEL
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
•

Instructies perspectievenspel: 1 print per 3 collega’s

•

Perspectievenkaartjes (1 set per 3 collega’s)
-- het kind
-- preventieadviseur
-- Ik als begeleider

•

Quicksheets

•

ABC van risky play:
-- gevaar en risico
-- aanvaardbaar risico
ZELF VOORZIEN

• Een(pas)foto van elk kind

• Actielijsten binnenruimtes en buiten spelen van Kind en Gezin: van elke lijst 1 print op A4 – te
downloaden via www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/
risicoanalyse.

• MeMoQ ervaringsgebieden uit het pedagogisch raamwerk (p. 11): 1 print per 3 deelnemers op A4 – te
downloaden via www.kindengezin.be/img/pedagogische-raamwerk.pdf

• Plattegrond van de ruimte (minstens op A3-formaat). Het mag een ruwe schets zijn (bv. met enkel de
muren en grote meubels) van
-- Elke leefgroep
-- Gedeelde ruimtes (ook de buitenruimte, de ruimtes waar kinderen nu (nog) niet (mogen) spelen) en
-- de omgeving op wandelafstand van de voorziening
VERLOOP
• Verdeel de (pas)foto’s van de kinderen evenredig over de begeleiders. Zorg ervoor dat de begeleiders de foto’s
krijgen van de kinderen die ze het beste kennen. Tip: betrek je nieuwe medewerkers of stagiairs? Laat hen eerst
enkele kinderen kiezen die ze al wat kennen.
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CHALLENGE 4: SPEELKANS & RISICO IN BALANS
“WIJ CREËREN UITDAGENDE SPEELPLEKKEN MET AANVAARDBARE RISICO’S.”

• Maak groepjes van 3 collega’s (uit dezelfde leefgroep of net gemixt).
-- Leg het doel uit: elk groepje verkent een deel van de voorziening vanuit 3 perspectieven.
-- Neem de plattegrond van de voorziening erbij
·· Verdeel de ruimtes over de groepjes: wie gaat waar op stap?
Het kan boeiend zijn om de eigen leefgroep te verkennen, óf om net in een andere leefgroep op stap te
gaan.
Vergeet de buitenruimte, en zelfs de omgeving op wandelafstand van de voorziening niet!
Bekijk ook de ruimtes waar kinderen nu (nog) niet (mogen) spelen (bv. de gang, de slaapruimte, de
badkamer of keuken, ‘de bureau’ …).
·· Geef elk groepje een pakketje tools
-- blad met instructies perspectievenspel. Elk groepje doorloopt 3 rondes. Hebben jullie weinig tijd? Je kan
ervoor kiezen om minder rondes te doen.
-- set perspectievenkaartjes. Elk lid van het groepje kiest (blind) 1 perspectief om mee te beginnen.
Als jullie voldoende tijd hebben dan kan elk groepslid doorheen de 3 rondes van de methodiek elk
perspectief 1 keer innemen.
-- minstens 1 vorm van risicovol spelen (quicksheets). Verdeel de vormen van risicovol spelen
(uitzondering: plaatsvervangend risico deel je niet uit) evenredig over de groepjes van begeleiders. Heb
je een klein team? Geef elk groepje meerdere vormen van risicovol spelen.
-- Actielijsten binnenruimtes en buiten spelen. Geef elk groepje de A4 mee voor de ruimte die ze zullen
verkennen.
-- MemoQ ervaringsgebieden
·· Spreek af om hoe laat jullie terug samenkomen (na 20-30 minuten).
• Focus op het team: Speelkansen en risico in balans in de voorziening
-- Bespreek met de groep:
·· Wat zouden kinderen graag doen?
·· Wat mogen ze op dit moment (niet)?
·· Waar kunnen jullie (nog meer) inzetten op de balans tussen speelkansen en risico’s in jullie (speel)ruimtes?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
·· Tip: Maak een prioriteitenlijstje en spreek af wie wat zal doen en tegen wanneer.
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CHALLENGE 4: SPEELKANS & RISICO IN BALANS
“WIJ CREËREN UITDAGENDE SPEELPLEKKEN MET AANVAARDBARE RISICO’S.”

OMGEVINGSSCAN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.
UIT DE TOOLBOX
•

Quicksheets

•

ABC van risky play:
-- gevaar en risico
-- aanvaardbaar risico
ZELF VOORZIEN

• Per groep van 3 deelnemers: 1 Plattegrond van de ruimte (minstens op A3-formaat). Het mag een ruwe
schets zijn (bv. met enkel de muren en grote meubels) van
-- Elke leefgroep
-- Gedeelde ruimtes (ook de buitenruimte, de ruimtes waar kinderen nu (nog) niet (mogen) spelen) en
-- de omgeving op wandelafstand van de voorziening.
VERLOOP
• Maak groepjes van 3 collega’s (uit dezelfde leefgroep of net gemixt).
-- Leg het doel uit: elk groepje verkent de volledige voorziening.
-- Geef elk groepje een plattegrond mee.
• Risico’s in kaart
-- Laat elk groepje gevaarlijke plekken aanduiden op de plattegrond (eventueel door een driehoek te tekenen).
• Speelkansen in kaart
-- Laat elk groepje noteren waar welke vorm van risicovol spelen (quicksheets) aan bod komt/kan komen.
• Spreek af om hoe laat jullie terug samenkomen (na 20-30 minuten).
• Focus op het team: Speelkansen en risico in balans in de voorziening
-- Bespreek met de groep:
-- Wat valt jullie op over de balans tussen speelkansen en risico’s in jullie speelruimtes?
-- Komen alle vormen van risicovol spelen aan bod? Waar kunnen jullie nog meer inzetten op risicovol
spelen? (Hoe) gaan jullie de omgeving zo aanpassen zodat alle vormen van risicovol spelen (meer) kansen
krijgen?
-- Denk samen na hoe jullie de gevaren (visueel) duidelijk kunnen maken voor de kinderen.
• Wat willen jullie daar verder mee doen?
-- Tip: Maak een prioriteitenlijstje en spreek af wie wat zal doen en tegen wanneer.
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 5:
MAAR DÁT IS
INTERESSANT …
“WIJ BIEDEN GEVAARLIJKE
VOORWERPEN ZO VEILIG
ALS NODIG AAN.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We nemen – op het eerste zicht gevaarlijke – voorwerpen niet zomaar weg uit
de voorziening, maar overwegen telkens eerst de speelkansen.

• We ondersteunen kinderen om ‘gevaarlijke’ voorwerpen actief te exploreren, en
maken dit zo veilig als nodig.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 5: omgeving
square Schriftelijke risicoanalyse

CHALLENGE 5: MAAR DÁT IS INTERESSANT …
“WIJ BIEDEN GEVAARLIJKE VOORWERPEN ZO VEILIG ALS NODIG AAN.”

VOORWERPEN ONDER DE LOEP
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
•

Quicksheets: begeleidingstips bij spelen met gevaarlijke voorwerpen
ZELF VOORZIEN

• Een (pas)foto van elk kind uit de voorziening

• Laat elke begeleider 1 voorwerp meebrengen dat hij/zij gevaarlijk vindt voor de kinderen. bv. de materialen
die hij/zij ‘altijd buiten bereik van de kinderen houdt’
• Indien mogelijk: enkele werktuigen (bv. hamer, zaag, boormachine), keukenmaterialen (bv. rasp,
dunschiller), kantoormaterialen (bv. nietjesmachine, perforator, lijm, schaar), natuurmaterialen (bv. tak,
bolster)

• 3 gekleurde A4-bladeren (rood, groen en oranje)

• MeMoQ ervaringsgebieden uit het pedagogisch raamwerk (p. 11): 1 print per 3 begeleiders op A4 – te
downloaden via www.kindengezin.be/img/pedagogische-raamwerk.pdf
VERLOOP
• Leg 1 rood, oranje en groen A4-blad in het midden van de tafel. De voorwerpen liggen op een andere tafel.
• Laat elke begeleider 1 voorwerp kiezen.
• Om beurt leg een begeleider het voorwerp op een blad naar keuze:
-- Groen = “dit zou ik altijd aanbieden in vrij spel”
-- Oranje = “dit zou ik soms aanbieden, maar onder (strikte) begeleiding/voorwaarden”
-- Rood = “dit zou ik nooit aanbieden”
-- Hij/zij licht toe waarom hij/zij het voorwerp daar legt.
-- Vraag aan de teamleden om hun hand in de lucht te steken indien ze akkoord gaan.
-- Iemand van de meerderheid (akkoord of niet akkoord) licht toe waarom hij/zij (niet) akkoord gaat. Nadien
vullen de anderen aan.
-- Het verwoorden van een ‘waarom’ is cruciaal in deze oefening. Stimuleer de deelnemers om bezwaren
(gevaren, risico’s) te nuanceren door ook speelkansen te benoemen vanuit de ervaringsgebieden.
• Ga verder tot alle voorwerpen aan bod gekomen zijn.

RePLAY methodieken

29

CHALLENGE 5: MAAR DÁT IS INTERESSANT …
“WIJ BIEDEN GEVAARLIJKE VOORWERPEN ZO VEILIG ALS NODIG AAN.”

• Leg de (pas)foto’s van de kinderen op tafel. Maak groepjes van kinderen (bv. kinderen die al kunnen rollen bij
elkaar, kinderen die kunnen stappen, de peuters die bijna naar school gaan). Neem 2 oranje voorwerpen.
-- Bespreek met de groep:
·· Wat zouden deze kinderen ermee doen? Denk eventueel vanuit concrete kinderen: wat als dit meisje of
die jongen dit voorwerp zou kunnen bemachtigen?
·· Wat zouden deze kinderen hier boeiend aan kunnen vinden?
·· Met welk ander voorwerp, met gelijkaardige eigenschappen als dit ‘gevaarlijk’ voorwerp) kunnen we
inspelen op deze interesses?
-- Lees de uitleg en tips bij spelen met gevaarlijke materialen (quicksheets gevaarlijke materialen).
·· (Hoe) kunnen we deze kinderen (onder begeleiding) toch de kans geven om dit voorwerp te verkennen?
Wat zijn randvoorwaarden om dit zo veilig als nodig te laten verlopen?
·· Welke tips kunnen we toepassen?
• Focus op het team.
-- Bespreek met de groep:
·· Wat valt jullie op over uitdagende materialen in jullie voorziening?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
·· Tip: Engageer jullie om …
·· … een materiaal dat voornamelijk ‘groen’ kreeg en dat jij nog niet aanbood, eens aan te bieden in de
leefgroep in vrij spel.
·· … een materiaal dat voornamelijk ‘oranje’ kreeg en dat je nog niet aanbood, eens aan te bieden onder
begeleiding.
·· … een materiaal dat voornamelijk ‘rood’ kreeg toch eens onder begeleiding aan te bieden … Wanneer kan
het wel? En hoe doe je dat dan? Hoe maak je dit zo veilig als nodig?
·· Wie probeert wat? Hoe gaan jullie elkaar inspireren?
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 6:
RISICO’S ACTIEF
EXPLOREREN!
“WIJ ORGANISEREN GEREGELD
RISICOVOLLE ACTIEF-ITEITEN.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We creëren kansen voor kinderen om risico’s zo actief mogelijk te exploreren.

• We inspireren elkaar op vlak van risicovolle actief-iteiten om samen tot een rijk
aanbod te komen.

• We maken het aanbieden van risicovolle actief-iteiten tot een vast onderdeel
van onze werking.

• We maken onze risicovolle actief-iteiten zichtbaar voor ouders en andere
professionals.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 5: omgeving
square Schriftelijke risicoanalyse
Actielijst toezicht en handelingen van Kind en Gezin – te downloaden via
www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-engezondheid/risicoanalyse

CHALLENGE 6: RISICO’S ACTIEF EXPLOREREN!
“WIJ ORGANISEREN GEREGELD RISICOVOLLE ACTIEF-ITEITEN.”

INSPIRATIERONDJE
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Per leefgroep: minstens 1 filmpje of foto van (een) georganiseerde uitdagende actief-iteit(en) waarop de
begeleiders trots zijn.
• Indien filmpjes: een medium om deze filmpjes met het hele team te bekijken (via een laptop, tablet,
smartphone). Zet de filmpjes vooraf op dit medium.
VERLOOP
• Laat elke leefgroep de activiteit tonen waar ze meest trots op is (via filmpje of foto). Gebruik eventueel volgende
richtvragen om het gesprek op gang te brengen.
-- Waarom koos je voor deze activiteit?
-- Wat lukte er goed? Wat waren succesfactoren? Waar word je blij van? Wat heeft je aangenaam verrast? Hoe
hebben jullie de kinderen actief risico’s laten exploreren?
• Laat begeleiders van andere groepen benoemen:
-- Wat vinden jullie inspirerend? Wat willen jullie zelf ook eens testen? Waar hebben jullie vragen bij? bv. hoe
de andere begeleiders dit hebben aangepakt?
• Brainstorm samen over manieren om deze actief-iteiten nog te versterken.
-- Hoe kan je de kinderen een nog actievere rol geven in het omgaan met de risico’s?
-- Wat nam je nu (uit veiligheidsoverwegingen) zelf in handen, dat kinderen misschien zelf ook konden? En hoe
zou je hen dit dan laten doen?
• Stimuleer begeleiders om de actief-iteit(en) waar ze meest trots op zijn te delen via de Facebookgroep RePLAY
Toddler ((www.facebook.com/groups/risicovolspelen), via de activiteitenfiches van de Speelbank (speelbank.be/
> speelactiviteiten > speelgebied avontuurlijk spel) én uiteraard ook met de ouders van de kinderen. Op welke
manier ga je dit doen? Spreek af wie wat zal doen.
• Focus op individuele begeleiders.
-- Bespreek waar, wanneer en wie welke actief-iteit komende week zal uitproberen. Engageer jullie om elk
minimum 1 actief-iteit te testen.
·· Op welk moment zal je écht inzetten op risicovol spelen? Hoe maak je de ruimte speelklaar? Welke
speelimpulsen voorzie je? Hoe verdelen jullie de rollen en taken? Welk reservemoment voorzie je, mocht je
de actief-iteit onverwachts moeten uitstellen?
·· Hoe gaan jullie dit delen met ouders? bv. Door de leukste foto’s op te hangen in de gang, te delen op de
Facebookgroep, te tonen in een individueel gesprek.
RePLAY methodieken
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CHALLENGE 6: RISICO’S ACTIEF EXPLOREREN!
“WIJ ORGANISEREN GEREGELD RISICOVOLLE ACTIEF-ITEITEN.”

GLUREN BIJ DE BUREN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Internettoegang (eventueel via smartphones van begeleiders), indien mogelijk per 2 begeleiders of per
leefgroep.
VERLOOP
• Laat begeleiders (per duo of per leefgroep) inspiratie voor een nieuwe uitdagende actief-iteit zoeken. Inspiratie
over risicovol spelen kan je zoeken (en delen) via de Facebookgroep van RePLAY Toddler (www.facebook.com/
groups/risicovolspelen) of via de Speelbank (speelbank.be > speelactiviteiten > speelgebied avontuurlijk spel).
• Print de leukste actief-iteit(en) uit.
• Focus op individuele begeleiders
-- Bespreek waar, wanneer en wie welke actief-iteit komende week zal uitproberen. Engageer jullie om elk
minimum 1 actief-iteit te testen.
·· Op welk moment zal je écht inzetten op risicovol spelen? Hoe maak je de ruimte speelklaar? Welke
speelimpulsen voorzie je? Hoe verdelen jullie de rollen en taken? Welk reservemoment voorzie je, mocht je
de actief-iteit onverwachts moeten uitstellen?
·· Hoe gaan jullie dit delen met ouders? bv. Door de leukste foto’s op te hangen in de gang, te delen op de
Facebookgroep, te tonen in een individueel gesprek.
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CHALLENGE 6: RISICO’S ACTIEF EXPLOREREN!
“WIJ ORGANISEREN GEREGELD RISICOVOLLE ACTIEF-ITEITEN.”

KINDEREN MET KUREN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

03

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 1 blad papier per deelnemer
• 1 stylo per 3 deelnemers
VERLOOP
• Maak groepjes van 3 collega’s (uit dezelfde leefgroep of net gemixt). Geef elk groepje een stylo en 3 blaadjes
papier.
-- Laat hen aan elkaar vertellen: wat heb je een kind/kinderen zien doen dat risicovol was (maar toch goed is
afgelopen)?
-- Stimuleer de deelnemers om deze verhalen te gebruiken om nieuwe actief-iteiten te bedenken. Eén van de 3
noteert elk idee kort met een stylo op een ander blad papier.
• Laat elk groepje hun leukste vondsten delen met de groep.
-- Laat begeleiders van andere groepen benoemen en aanvullen ter versterking:
-- Wat vinden jullie inspirerend? Wat willen jullie zelf ook eens testen? Waar hebben jullie vragen bij? Kunnen
jullie ideeën toevoegen?
• Focus op individuele begeleiders
-- Bespreek waar, wanneer en wie welke actief-iteit komende week zal uitproberen. Engageer jullie om elk
minimum 1 actief-iteit te testen.
·· Op welk moment zal je écht inzetten op risicovol spelen? Hoe maak je de ruimte speelklaar? Welke
speelimpulsen voorzie je? Hoe verdelen jullie de rollen en taken? Welk reservemoment voorzie je, mocht je
de actief-iteit onverwachts moeten uitstellen?
·· Hoe gaan jullie dit delen met ouders? bv. Door de leukste foto’s op te hangen in de gang, te delen op de
Facebookgroep, te tonen in een individueel gesprek.
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CHALLENGE 6: RISICO’S ACTIEF EXPLOREREN!
“WIJ ORGANISEREN GEREGELD RISICOVOLLE ACTIEF-ITEITEN.”

WILDE WOENSDAG
Deze methodiek doe je best als afsluiter van challenge 6.

METHODIEK

04

BENODIGDHEDEN
UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP
• Focus op het team
-- Bespreek met de groep:
-- Wat valt jullie op over uitdagende actief-iteiten in jullie voorziening?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
-- Tip: Bespreek waar en wanneer jullie écht ruimte zullen maken voor risicovol spelen. Spreek af met je
team op welk(e) vast(e) moment of dag jullie daarnaar streven. Dit kan uiteraard ook te maken hebben met
personeelsinzet: wanneer zijn er voldoende handen om binnen veilige grenzen extra uitdaging te kunnen
bieden aan de kinderen?
-- Op een vaste dag (maffe maandag, dolle dinsdag, wilde woensdag, dolle donderdag, vrije vrijdag - om
enkele voorbeelden te noemen)? bv. turnmoment op vrijdag om de 2 weken
-- Op een vast moment? bv. als de vlinder of een extra ondersteuner er is? Als de baby’s slapen? Na 17u, als
er al heel wat kinderen naar huis zijn?
-- Bedenk dat deze keuze voor een vast moment gevolgen heeft voor bepaalde kinderen. Misschien zijn er
kinderen die altijd vroeg opgehaald worden, die niet aanwezig zijn op woensdag, …? Hoe kan je ook hen
risicovolle speelkansen geven?
-- Tip 2: Bundel een ‘ideeënlijst’ met alle actief-iteiten die jullie uit methodiek 1, 2 en/of 3 haalden. Spreek af op
welke plek jullie deze documentatie zullen verzamelen. bv. Op de fysieke en/of digitale ‘documentatie-plek’.
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 7:
EEN STAPJE VERDER …
“WIJ ONDERSTEUNEN ELK KIND
EMOTIONEEL EN EDUCATIEF
TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

Hier is de nodige veiligheid belangrijk in het team, denk ik. Misschien is dit
belangrijk om aan te stippen voor de verantwoordelijken. In deze opdracht
zou ik meer de nadruk leggen op wat ze zien: concrete situatie, gedrag, … als
bevestiging (kwaliteit) of als vraag (wat gebeurde er toen dat je zo reageerde?).
Als afsluiter zou ik hen laten benoemen/noteren wat ze meenemen uit deze
uitwisseling, wat hebben ze geleerd, waar ligt hun kwaliteit, waar willen ze op
inzetten, …? (Misschien ook de link met de uitdaging – emotionele en educatieve
ondersteuning – explicieter maken.)
WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We weten dat we als begeleider impact hebben op de risicocompetentie van
kinderen
• We groeien in het ondersteunen van kinderen tijdens risicovol spelen.

• Wij ondersteunen elkaar in onze groei naar kwaliteitsvolle interacties tijdens
risicovol spelen, om risicocompetentie van kinderen te stimuleren.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 3: emotionele ondersteuning
square Dimensie 4: educatieve ondersteuning

CHALLENGE 7: EEN STAPJE VERDER …
“WIJ ONDERSTEUNEN ELK KIND EMOTIONEEL EN EDUCATIEF TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

WAUW, WAT KNAP!
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 1 filmpje (van 1 à 2 minuten) van elke begeleider waarop de interactie begeleider- kind(eren) tijdens
risicovol spelen duidelijk te zien is.

• Tip: dit maak je best op het moment dat er een extra persoon aanwezig is (bv. de verantwoordelijke springt
even in, of een stagiair/vrijwilliger), eventueel tijdens een begeleide risicovolle actief-iteit, zodat de kans op
voorbeelden van (interactie tijdens) risicovol spelen groter is.
• Een medium om deze filmpjes te bekijken (via een laptop, tablet, smartphone) – indien mogelijk minstens 1
medium per duo van begeleiders. Zet indien mogelijk alle verzamelde filmpjes op elk medium.
VERLOOP
• Maak duo’s van begeleiders.
-- Bekijk samen het filmpje waarop begeleider 1 in interactie gaat met (een) kind(eren) tijdens risicovol spelen.
-- De duo’s bespreken het filmpje. Mogelijke manieren:
-- Begeleider 2 noemt een kwaliteit die hij/zij gemerkt heeft in het filmpje. Begeleider 1 legt uit waarom hij/zij
dit (niet) herkent, en noemt een kwaliteit die hij/zij bij zichzelf merkte.
-- Begeleider 1 noemt een groeikans (score 1) die hij/zij gemerkt heeft in het filmpje. Begeleider 2 legt uit
waarom hij/zij dit (niet) herkent, en noemt een groeikans die hij/zij zelf merkte.
• Herhaal de bovengenoemde stappen voor begeleider 2.
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CHALLENGE 7: EEN STAPJE VERDER …
“WIJ ONDERSTEUNEN ELK KIND EMOTIONEEL EN EDUCATIEF TIJDENS RISICOVOL SPELEN.”

TOPTIPS!
Deze methodiek doe je best als afsluiter van challenge 7.
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
•

Ondersteuningstips
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP
• Geef wat leestijd aan de deelnemers: interactietips voor het ondersteunen van risicovol spelen.
-- Laat elke deelnemer een tip kiezen waarvan hij/zij vindt dat hij deze al toepast EN een tip waarin hij uitdaging
ziet voor zichzelf.
·· Overloop de toegepaste tips: Waarom koos je voor deze tip en waarom?
·· Overloop de uitdagende tips: Waarom koos je voor deze uitdagende tip en waarom?
-- Tip: om het dynamischer te maken, kan je de tips ook verspreiden in het lokaal. Elke deelnemer bij een tip
gaan staan die hij al toepast. Overloop de tips samen en laat deelnemers verwoorden waarom ze voor die tip
kozen. Doe daarna hetzelfde voor de uitdagende tips.
• Focus op het team. Bespreek met de groep:
-- Wat valt jullie op over de ondersteuning van risicovol spelen in jullie voorziening?
-- Wat willen jullie daar verder mee doen?
Tip: Elke begeleider kiest een tip die hij in de loop van de volgende week/weken bewust zal proberen
toepassen en maakt van deze tip zijn/haar “tip van de week”. Bespreek met je collega’s hoe jullie ervoor
zullen zorgen dat elk van jullie de gekozen tip zal toepassen in de praktijk. Werk bijvoorbeeld met een
buddysysteem? Lukt het om deze tip toe te passen?
Om deze methodiek iets dynamischer te maken, kan je de tips ook verspreiden in het lokaal en elke begeleider
moet daar gaan staan (1) wat hij al toepast en daarna (2) waar hij uitdaging ziet. Zo zien begeleiders snel van
elkaar waar ze zich positioneren en kan je hen in gesprek laten gaan.
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 8:
MOETEN ER NOG
REGELS ZIJN?
“WIJ LATEN ONZE REGELS
HET SPEELPLEZIER NIET
IN DE WEG STAAN.”

In voorzieningen gelden vaak (onuitgesproken) regels, onder andere om de
veiligheid van de kinderen te verzekeren. Bij het opgroeien moeten kinderen
regels leren volgen. Maar vaste regels belemmeren - vaak onnodig - kansen tot
creatief en risicovol spelen. Elk kind en elke situatie is immers anders. Het motto
is: stel regels enkel waar nodig. Zo blijven deze overzichtelijk voor de kinderen én
het team.
WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We kiezen bewust welke regels we stellen (uit veiligheidsoverwegingen).
• We weten van elkaar waarom we bepaalde regels belangrijk vinden.

• We wijken af van de standaardregels als dit de speelkansen voor de kinderen
vergroot.
• We maken de regels duidelijk voor de kinderen.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 3: emotionele ondersteuning
square Dimensie 4: educatieve ondersteuning
square Dimensie 5: omgeving

CHALLENGE 8: MOETEN ER NOG REGELS ZIJN?
“WIJ LATEN ONZE REGELS HET SPEELPLEZIER NIET IN DE WEG STAAN.”

HIER SPEELT MEN NIET
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 4 A3-bladen: 1 met ‘waar’ – ‘waarmee’ – ‘hoe’ – ‘wanneer’
• 1 stift per begeleider
VERLOOP
• Hang de A3-bladen op. Lees onderstaande voorbeelden voor, ter inspiratie. Nodig de begeleiders uit om te
noteren waar, waarmee, hoe en wanneer kinderen NIET mogen spelen.
-- Waar (op welke plekken) mogen kinderen niet spelen?
·· bv. in de badkamer, in het achterste deel van de tuin.
-- Waarmee (met welke materialen) mogen kinderen niet spelen?
·· bv. als kinderen een stok vasthebben, neem ik die altijd af.
-- Hoe (op welke manieren) mogen kinderen niet spelen?
·· bv. als een kind rechtstaat in zijn eetstoel of als het te wild wordt, grijp ik in.
-- Wanneer (onder welke omstandigheden) mogen kinderen niet spelen?
·· bv. wanneer er baby’s in de groep zijn, mogen de peuters niet rondlopen met de kastanjebolsters; binnen
mogen kinderen niet lopen; als ik alleen voor de groep sta, mogen kinderen niet met de scharen spelen.
• Overloop de genoteerde antwoorden in groep. Omcirkel diegene die jullie absoluut willen behouden. Zijn er ook
regels die jullie in twijfel trekken, of zelfs kunnen schrappen?
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CHALLENGE 8: MOETEN ER NOG REGELS ZIJN?
“WIJ LATEN ONZE REGELS HET SPEELPLEZIER NIET IN DE WEG STAAN.”

DE KINDEREN MOETEN …, WANT …
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 1 zwarte, rode en groene stift per deelnemer
• 1 A3-blad (per leefgroep) met 2 kolommen: “De kinderen moeten …” en “De kinderen mogen niet …”
VERLOOP
• Leg het A3-blad in het midden van elk groepje (per leefgroep). Elke deelnemer neemt 1 zwarte stift en vult beide
zinnen zo vaak mogelijk aan: “De kinderen moeten …” en “De kinderen mogen niet …”.
-- bv. De kinderen moeten altijd 1 kant van hun tak op de grond houden. De kinderen mogen niet met meer dan
3 tegelijk op de vensterbank staan.
• Daag de deelnemers uit om na elke regel minstens 1 reden uit te spreken: “want …”.
-- bv. De kinderen mogen niet met meer dan 3 tegelijk op de vensterbank staan want dat vind ik te krap en ik
heb schrik dat ze dan vallen.
-- bv. De kinderen moeten altijd 1 kant van hun tak op de grond houden want anders kunnen ze een ander kind
bezeren.
• De deelnemers gaan rond bij de andere groepjes, lezen de antwoorden en vullen aan waar mogelijk. Zet een
rood streepje bij de regels die NIET gelden in jouw leefgroep, en een groen streepje bij de regels die WEL ook
gelden in jouw leefgroep. Omcirkel de regels die jullie stellen uit veiligheidsoverwegingen.
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CHALLENGE 8: MOETEN ER NOG REGELS ZIJN?
“WIJ LATEN ONZE REGELS HET SPEELPLEZIER NIET IN DE WEG STAAN.”

REGELS ONDER DE LOEP
Deze methodiek doe je best als afsluiter van challenge 8.

METHODIEK

03

BENODIGDHEDEN
UIT DE TOOLBOX
•

Vragenkaartjes
ZELF VOORZIEN

• Ingevulde A3-bladen van methodiek 1 en/of 2
VERLOOP
• Vorm groepjes van 3 tot 5 deelnemers.
• Elke deelnemer trekt om de beurt een vragenkaartje, leest luidop voor en probeert de vraag zo concreet mogelijk
te beantwoorden. De anderen reageren en/of vullen aan.
• De ingevulde A3-bladen van methodiek 1 en/of 2 kunnen als inspiratie dienen.

RePLAY methodieken

42

risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 9:
EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE
VISIE OP RISICOVOL SPELEN,
WAAR ELKE BEGELEIDER
ACHTER STAAT.”

WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:
• We kennen elkaars wensen en overtuigingen over risicovol spelen.
• We weten waarom we de kaart van risicovol spelen trekken.

• We hebben een kader en houvast om dagelijks te handelen en bewuste
keuzes te maken.
• We hebben samen een ideaalbeeld voor ogen.

KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square Documenten waarin de huidige visie (o.a. op spelen) verwoord staat, zoals
square Kwaliteitshandboek
square Huishoudelijk reglement
square Infobrochure
square Websitetekst
square ...

CHALLENGE 9: EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE VISIE OP RISICOVOL SPELEN, WAAR ELKE BEGELEIDER ACHTER STAAT.”

MEER DAN 1000 WOORDEN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

! DEZE METHODIEK VRAAGT WAT PRAKTISCHE VOORBEREIDINGEN.
BEREID JULLIE GOED VOOR ZODAT JULLIE DE TEAMTIJD EFFICIËNT KUNNEN BENUTTEN.

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Smartphone of ander apparaat met internettoegang per groepje van 3 deelnemers

• Toegang tot de Facebook-groep van RePLAY: www.facebook.com/groups/risicovolspelen
Let op: vraag tijdig toegang, want er kan wat tijd overgaan tot je goedkeuring krijgt.
• 1 A3-blad en 1 stift
VERLOOP

• Vorm groepjes van 3 deelnemers.
• Elk groepje zoekt via www.facebook.com/groups/risicovolspelen/photos 3 inspirerende foto’s (geen filmpjes) die
voor hen goed verbeelden wat risicovol spelen inhoudt.
• De groepjes tonen hun foto’s aan elkaar en leggen uit waarom ze deze foto’s kozen. Iemand noteert op het A3blad een korte omschrijving van elke foto (bv. ‘jongen in de wilgenhut’, ‘dansen op tafel’).
• Iedereen krijgt 2 stemmen, voor zijn/haar favoriete foto’s. Duid naast elke foto-omschrijving aan hoe vaak die
gekozen is.
• Rond af met een korte samenvatting.
-- Welke foto’s zijn favoriet en waarom?
-- Wat zegt dit over jullie visie op risicovol spelen?
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CHALLENGE 9: EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE VISIE OP RISICOVOL SPELEN, WAAR ELKE BEGELEIDER ACHTER STAAT.”

STELLINGENSPEL
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
•

Stellingen

• Tip: selecteer vooraf enkele stellingen – minimum evenveel als er deelnemers zijn.
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Leg de stellingen omgekeerd (onleesbaar) op de tafel.
• Spreek af hoe de collega’s kunnen aangeven of ze (niet) akkoord gaan.
-- bv. rechtstaan op de tafel = helemaal akkoord en neerliggen op de grond = helemaal niet akkoord
-- bv. links = helemaal akkoord en rechts = helemaal niet akkoord
• Elke deelnemer (de ‘voorlezer’) trekt blind een stelling en leest die voor.
• De andere deelnemers kiezen elk een standpunt. Laat enkele deelnemers hun standpunt kort toelichten.
-- bv. iemand die duidelijk akkoord gaat, iemand die duidelijk niet akkoord gaat, en een twijfelaar.
• De ‘voorlezer’ legt uit waarom hij/zij (niet) akkoord gaat, en of de mening van de groep hem/haar hierin beïnvloed
heeft.
• Herhaal deze stappen tot iedereen aan bod kwam.
• Rond af met een korte samenvatting.
-- Waarover zijn jullie het eens (en nemen jullie dus op in jullie visie)?
-- Waarover zijn jullie het niet eens?
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CHALLENGE 9: EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE VISIE OP RISICOVOL SPELEN, WAAR ELKE BEGELEIDER ACHTER STAAT.”

VAN RAMP NAAR PLAN
Deze methodiek is zeer bruikbaar wanneer (een deel van) de medewerkers
het niet ziet zitten om in te zetten op risicovol spelen.

METHODIEK

03

BENODIGDHEDEN
UIT DE TOOLBOX
•

Perspectievenkaartjes: kind, ouder, begeleider, verantwoordelijke, preventieadviseur
ZELF VOORZIEN

• 3 A3-bladen met bovenaan elk een andere titel: ‘Oh ramp …’, ‘Ah ideaal!’ en ‘Zo dus!’
VERLOOP

• Leg het blad met ‘Oh ramp …’ in het midden. Iedereen denkt na over volgende vragen, noteert zijn/haar
antwoorden op het blad en licht ze nadien kort toe aan de groep:
-- Wat vindt hij/zij onaanvaardbaar op vlak van risicovol spelen?
-- Wat is zijn/haar ergste nachtmerrie wanneer jullie meer zullen inzetten op risicovol spelen?
-- Welk rampscenario wil hij/zij zeker níét (nog eens) meemaken?
• Leg de perspectievenkaartjes in het midden. Overloop elk perspectief: wat is het ergste dat er kan gebeuren voor
elk van deze personen? Vul aan op het blad met ‘Oh ramp …’.
• Leg het blad met ‘Ah ideaal!’ in het midden. Iedereen zet zijn/haar negatieve scenario’s om in positieve.
-- bv. ramp: ‘er moet een kind naar het ziekenhuis’ -> ideaal: ‘er moet geen enkel kind naar het ziekenhuis’
-- bv. ramp: ‘dat een ouder een klacht zou indienen’ -> ideaal: ‘dat geen enkele ouder een klacht zou indienen’
-- bv. ramp: ‘ik heb zelf de hele tijd schrik heb dat een kind zich pijn zou doen’ -> ideaal: ‘ik ben er gerust in dat
de kinderen zich niet te pas en te onpas pijn zullen doen’
• Leg het blad met ‘Zo dus!’ in het midden. Jullie overlopen samen alle ideaalbeelden en bedenken hoe jullie die
zullen bereiken. Wat zullen jullie hiervoor concreet doen? Wie doet wat tegen wanneer? Wanneer en hoe zullen
jullie dit evalueren?
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CHALLENGE 9: EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE VISIE OP RISICOVOL SPELEN, WAAR ELKE BEGELEIDER ACHTER STAAT.”

BUCKET LIST
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

04

UIT DE TOOLBOX
•

Bucket list
ZELF VOORZIEN

• 1 A3-blad met bovenaan ‘Bucket list voor baby’s en peuters’
• 1 stift per deelnemer
VERLOOP

• Leg het A3-blad met bovenaan ‘Bucket list voor baby’s en peuters’ in het midden. Iedereen noteert 3 ervaringen
die hij/zij elk van de kinderen in de voorziening wil aanbieden in zijn/haar tijd in de voorziening. Neem nadien de
bucket list erbij om jullie ideeën uit te breiden.
• Overloop samen de ervaringen op het blad. Komt tot een lijstje van 10 ervaringen die jullie élk van jullie kinderen
willen aanbieden.
• Bespreek hoe jullie ervoor zullen zorgen dat elk kind deze ervaringen ook echt aangeboden zal krijgen.
• Bespreek of en hoe jullie deze lijst zullen personaliseren voor elk individueel kind, samen met de ouders.
-- bv. De bucket list-ervaringen uitknippen en voor elk kind een persoonlijke bucket list voorzien (zie bucket listsjabloon). Wanneer een kind de ervaring heeft opgedaan, kan dit aan zijn persoonlijke bucket list toegevoegd
worden.
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CHALLENGE 9: EEN GEDRAGEN VISIE
“WIJ HEBBEN EEN HELDERE VISIE OP RISICOVOL SPELEN, WAAR ELKE BEGELEIDER ACHTER STAAT.”

DEEL VAN HET GEHEEL
Deze methodiek doe je best als afsluiter van challenge 9.

METHODIEK

05

BENODIGDHEDEN
UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Resultaten van methodieken 1, 2, 3 en/of 4.

• Jullie documenten waarin jullie huidige visie (o.a. op spelen) verwoord staat, zoals kwaliteitshandboek,
huishoudelijk reglement, infobrochure, websitetekst, …
VERLOOP

• Herlees jullie huidige visie en bekijk de resultaten van de voorgaande RePLAY-methodieken bij challenge 9.
Bespreek volgende vragen:
-- Hoe verhoudt het thema risicovol spelen zich tot andere elementen van jullie visie?
-- Welke plek krijgt jullie visie op risicovol spelen in de huidige visie?
-- Verfijn jullie huidige visie met de opgedane inzichten. Denk eraan dat foto’s een sterke aanvulling kunnen
betekenen op tekst.
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risicovol spelen ondersteunen bij peuters in de kinderopvang

CHALLENGE 10:
WE SPREKEN
DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET
OUDERS EN PROFESSIONALS
OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN)
RISICOVOL SPELEN.”
WAAROM? DAAROM!

Doorheen deze methodiek zijn we gegroeid op vlak van risicovol spelen:

• We hebben taal en een rijke woordenschat om over het thema te communiceren.
• We kunnen ouders en andere betrokkenen meenemen in onze visie.

• We staan stevig in onze schoenen om op kritische vragen te antwoorden.

• We weten wanneer en hoe we dit thema ter sprake willen brengen bij ouders.

• We kennen de crisisprocedure en weten hoe in dergelijke situaties met
verschillende betrokken te communiceren.
KWALITEITSDOCUMENTEN: CHECK!
square MeMoQ Zelfevaluatie-instrument
square Dimensie 6: gezinnen en diversiteit
square Crisisprocedure

CHALLENGE 10: WE SPREKEN DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET OUDERS EN PROFESSIONALS OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN) RISICOVOL SPELEN.”

QUOTE THE QUOTE
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

01

UIT DE TOOLBOX
•

Quotes

• Tip: selecteer vooraf enkele quotes – minimum dubbel zoveel als er deelnemers zijn.
ZELF VOORZIEN
• Pen en papier
VERLOOP

• Leg de quotes open (leesbaar) op de tafel.
• Elke deelnemer kiest een quote die hem/haar aanspreekt.
• Vorm groepjes van 3 personen
-- Persoon A vertelt aan persoon B wat deze quote volgens hem/haar te maken heeft met risicovol spelen.
Persoon C noteert dit zo letterlijk mogelijk.
-- Iedereen kiest een nieuwe rol. Herhaal tot iedereen zijn/haar quote heeft toegelicht.
-- Het groepje overleest de notities en duidt gelijkenissen aan.
• Elk groepje vertelt zijn inzichten aan de anderen.
• Rond af met een korte samenvatting.
-- Waarover zijn jullie het eens (en nemen jullie dus op in jullie visie)?
-- Waarover zijn jullie het niet eens (en willen jullie op een ander moment verder spreken)?
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CHALLENGE 10: WE SPREKEN DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET OUDERS EN PROFESSIONALS OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN) RISICOVOL SPELEN.”

NIET AFVRAGEN, MAAR VRAGEN
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

02

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• 1 A3-blad met in het midden “Communiceren met ouders …”
VERLOOP

• Vorm groepjes van 3. Neem een A3-blad en hou een brainstorm rond “Communiceren met ouders …” Wat roept
dit bij je op? Noteer zonder iets te zeggen élk woord dat bij je opkomt, laat je inspireren door woorden die
anderen noteren …
• Eén deelnemer benoemt een positieve reactie van een ouder die hem bijblijft. M.a.w. heb je al gemerkt bij een
ouder dat die het thema risicovol spelen toejuicht?
• Een andere deelnemer benoemt een negatieve reactie of kritische vraag van een ouder, over risicovol spelen.
Hoe heb je hierop gereageerd? Kan je mekaar tips geven om hier ‘antwoord’ op te bieden?
• De derde deelnemer benoemt een vraag/reactie die ouders soms stellen/geven, waar hij niet altijd een goed
antwoord op kan formuleren. Bespreek in groep hoe je dit zou aanpakken.
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CHALLENGE 10: WE SPREKEN DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET OUDERS EN PROFESSIONALS OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN) RISICOVOL SPELEN.”

WELKOM! WIJ ZULLEN RISICOVOL
VOOR JE BABY ZORGEN …
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

03

UIT DE TOOLBOX
•

Infobundel
ZELF VOORZIEN

• Eventueel: de output van challenge 9: de foto’s, stellingen en/of bucket list die jullie willen gebruiken. En de
quotes van methodiek 1.
VERLOOP

• Overloop samen de procedure van jullie wenmoment voor ouders. Wat zeg je aan elke nieuwe ouder? Op
welke manier kan jullie visie op risicovol spelen hier (subtiel) een plaats krijgen? Denk bv. aan de output van
voorgaande methodieken: een foto, stelling, quote of bucket list aan de muur?
• Het wenmoment is misschien wat vroeg; daar wil je nieuwe ouders vooral het veilige gevoel geven: “Jullie baby
is in goede, zorgzame handen.” Kies daarom een ander moment en werk concreet uit hoe je zal communiceren,
vb. tijdens het kind(volg)gesprek hebben we het over het initiatief, de durf en het zelfvertrouwen van hun baby.
En dus ook over: risicovol spelen?
• Neem de infobundel erbij. Kies drie pagina’s die jullie zeker willen gebruiken om met ouders te communiceren.
-- Tip: deze infobundel kan ook dienen om nieuwe medewerkers, stagiairs, … te informeren.
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CHALLENGE 10: WE SPREKEN DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET OUDERS EN PROFESSIONALS OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN) RISICOVOL SPELEN.”

LEG DAT MAAR EENS UIT
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

04

UIT DE TOOLBOX
•

Casussen

•

Perspectievenkaartjes
ZELF VOORZIEN
/

VERLOOP

• Maak 2 rijen van stoelen naast elkaar, zodat er telkens 2 stoelen naar elkaar gericht zijn. Op rij A leg je op elke
stoel een casus. Op rij B telkens een perspectievenkaartje.
• De deelnemer van rij A leest de casus voor aan de collega tegenover hem. De deelnemer van rij B reageert
vanuit het perspectief op zijn kaartje.
-- bv. Als verantwoordelijke: wat denkt hij bij de situatie? Wat voelt hij? Wat zegt hij?
• De deelnemer van rij B reageert hierop vanuit het perspectief van begeleider. Verwoord letterlijk hoe je zou
reageren
-- Op de ouder
-- Op andere betrokkenen
• Schuif telkens na enkele minuten door en wissel eens van rij.
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CHALLENGE 10: WE SPREKEN DEZELFDE TAAL
“WIJ COMMUNICEREN MET OUDERS EN PROFESSIONALS OVER ONZE VISIE OP
(DE MEERWAARDE VAN) RISICOVOL SPELEN.”

EEN BLUTS, EEN BUIL … WAT NU?
BENODIGDHEDEN

METHODIEK

05

UIT DE TOOLBOX
/
ZELF VOORZIEN
• Crisisprocedure van de voorziening
VERLOOP

• Overloop samen de crisisprocedure. Duid de elementen aan die te maken hebben met externe communicatie:
naar de ouders, naar Kind & Gezin, naar de pers …
• Wat zijn de afspraken wanneer een kind zich, ondanks jullie alertheid, toch (ernstig) zou bezeren?
• Hoe communiceer je met ouders wanneer een kind een letsel oploopt?
-- Bij welke letsels contacteer je ouders onmiddellijk? Wanneer bel je hen op?
-- Wie voert het gesprek?
• Stel een communicatieplan op dat je zal gebruiken bij crisissituaties.
-- bv. voorzie een kort telefoonlijstje met de dingen die jullie zeker aan ouders willen zeggen wanneer een kind
zich gekwetst heeft. Voeg eventueel de vertaling toe in talen die ouders in jullie voorziening spreken (bv.
Frans, Engels).
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