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• De Fundamenten van Vrij en 
Risicovol Spelen

Gebruik en verspreiding van de inhoud van deze
presentatie enkel toegestaan na overleg en 

toestemming.

Congres Jonge Kind AOb en HJK

‘Spelen met Ruimte’

28 september 2022

Martin van Rooijen, pedagoog en 
onderzoeker, promovendus Universiteit 
voor Humanistiek Utrecht

De Blauwe Ton: laat kinderen zélf spelen

Even voorstellen
• Uit de praktijk: Bouwspeeltuin De Balije en de Albatros 

Utrecht; Coördinator BSO Soest

• Master Pedagogiek Hogeschool Utrecht

• Promovendus, presentaties, artikelen

• De Blauwe Ton: laat kinderen zelf spelen
- Praktijk: de Loose Parts boedelbak komt langs!

- Presentaties, workshops, trainingen, ouderavonden over 
risicovol spelen, playwork, loose parts en meer

- Onderzoek, advies en beleid

Zie voor toelichting en foto’s de website

www.deblauweton.nl

Fundamenten van
risicovol spelen

• Kind: het recht op risico, voor veerkracht en 
autonomie

• Relatie kind en opvoeder: de pedagogiek van risicovol 
spelen

• Professional: hoe kinderen bewust te begeleiden in 
hun vrije tijd

• Uitdaging: verbeter de speelomgeving van kinderen

• Context: een visie op spelen
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Risicovol spelen, wat is dat

Spannende en opwindende vormen van spelen
waar plezier en angst door elkaar heen lopen, met 
onzekerheid en het risico op bezering (Sandseter, 2010).

Risky play: thrilling and exciting forms of play where fun and 
fear interlace that involve uncertainty and a risk of physical 
injury. ‘ScaryFunny’

Elementen:

• kans op bezering

• verschil tussen risico en gevaar (Tovey, 2007)

• eigen keuze van het kind
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Categorieën risicovol spel
1. Snelheid: schommelen, glijden, fietsen, rennen 

2. Hoogte: klimmen, muurtje, springen, speeltoestel 

3. Ruig spel: met stokken spelen, stoeien, pakkertje

4. Riskante gereedschappen: hamer/timmeren,      
messen, zaag 

5. Bij gevaarlijke elementen: vuur, water, rotsen 

6. Verdwijnen: spelen zonder toezicht, afzonderen, 
verstoppen

1-jarigen:

7. Zichzelf of een ding laten botsen

8. ‘Plaatsvervangend’, kijken naar risico-spel anderen

(Sandseter, 2007; Kleppe 2017)
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De meerwaarde van risico

• Versterken risico-competentie om zichzelf te 
beschermen (Lavrysen et al., 2017)

• Stimuleert de veerkracht en weerbaarheid (Gill, 
2007)

• Vergroot het zelfvertrouwen (Lester & Russel, 2008)

• 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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Het laatste kind op straat?

• binnen één generatie veranderd (Louv, 2007)

• Overbescherming (-sparadox) (Furedi, 2001)

• Risicomaatschappij (Beck, 1986)

• Angst voor verkeer en kinderlokkers

• Gebruik TV, computer, smartphone

• 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)
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Van Rooijen & Newstead, 2016

Bronfenbrenner’s 

Ecological Model of 

Development (1979)

Actuele ontwikkelingen

• Campagne VeiligheidNL: Met een beetje risico komen 
ze er wel (2017). ‘Ouders willen risicospel, maar 
durven niet.’ De ‘Risicoach’ app. 

• Groene Schoolpleinen: Steeds meer scholen willen 
'groene' schoolpleinen. Financiering vanuit provincie 
en stedelijke overheid.

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

• Natuur, educatie, recreatie:  belang van natuur voor 
kinderen, Agnes van den Berg
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Aanvaardbare risico’s horen bij 
het spel van kinderen

• Angsten rondom veilig spelen zijn niet gegrond in cijfers 
en statistieken. De kans op een ernstige verwonding is 
zeer laag (Brussoni, et al., 2015)

• Het oplopen van licht letsel zoals blauwe plekken en 
schrammen is onvermijdelijk verbonden aan het spel van 
kinderen, is aanvaardbaar letsel en hoort bij het dagelijks 
leven van een kind (Wyver, Tranter, Naughton, Little, Sandseter, 

& Bundy, 2010; Brussoni, Olsen, Pike, & Sleet, 2012)
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Kind: het recht op risico,
voor veerkracht en autonomie

Het vrij (en risicovol) spelen van kinderen:

• ‘Spelen is een proces dat vrij is gekozen, zelf 
aangestuurd en intrinsiek gemotiveerd. 

• Dus, kinderen bepalen en controleren zelf de 
inhoud en intentie van hun spel, 

• door het volgen van hun eigen instincten, ideeën 
en interesses,

• op hun eigen manier met hun eigen redenen.’ 
(PPSG, 2005)
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Een pedagogische benadering van risico

• Spelen als intrinsiek waardevol (spelen om te 
spelen) 

versus 
• Spelen als ontwikkelingsmodel (spelen om te 

leren).
Percepties van risico
• risico als negatief: bedreiging/gevaar
versus
• risico als positief: om aan te gaan t.b.v. de 

zelfbeschikking van het kind

• Kohnstamm: ‘liefdevolle verwaarlozing’
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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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De ontwikkeling van risico-competentie

• Je kan ervan uitgaan dat de meeste kinderen 
risicocompetent zijn: zij kunnen zelf risico’s 
inschatten en de juiste afwegingen maken om 
zichzelf te beschermen.

• ‘Risicocompetentie is de competentie om in een 
riskante situatie de mogelijkheden te zien en de 
afweging te maken om er grensverleggend aan deel 
te nemen, ze te transformeren naar een meer 
aanvaardbare situatie (met inbegrip van stoppen van 
deelname) of helemaal niet deel te nemen, steunend 
op een reële inschatting van eigen ervaringen en 
capaciteiten en een reële risico-inschatting van de 
situatie.’ (Lavrysen et al., 2017)
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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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De interventieladder (Van Rooijen, 2014)

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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De ‘Playwork’ benadering

• Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd 
te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije, 
avontuurlijke en risicovolle spel.

• Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in 
de ‘adventure playgrounds’, en benadrukt het belang 
van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spelen. 

• De 'Playwork benadering’ gaat uit van de autonomie van 
kinderen en de verantwoordelijkheid voor hun vrije tijd 
en voor hun eigen speelomgeving en wat zij daar zelf 
willen spelen. 
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De ‘Playwork’ benadering

- ‘Play is the business of children themselves’ (Lambert, 1974)

- Adulteration: Spel niet ‘vergrotemenselijken’

- Containment: terughoudendheid, actief niets doen

- Environmental modification: uitdaging en nieuw

- Wanneer ben je wel nodig:

➢Help and support

➢Safety

➢Operational (Newstead, PARS Playwork 2020)
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‘Risk benefit assessment’ (Lindon, 2011). 

• Ga uit de ‘pas op, kijk uit’-stand

• De 30 tellen-regel

• Reageer zonder het spel van de kinderen direct te stoppen.

• Overdrijf risico’s niet

De Praktijk: Loose Parts ‘Spelen met Spullen’
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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)

•

Contact Martin van Rooijen:

• Onderzoek en presentaties: martin.vanrooijen@phd.uvh.nl

• Training, advies en praktijk: info@deblauweton.nl @p

• De Blauwe Ton: laat kinderen zelf spelen. Risicovol spelen, 
Playwork en Loose Parts: www.deblauweton.nl

• Twitter: @risicovolspelenv
• Gebruik en verspreiding van de inhoud van deze presentatie enkel

toegestaan na overleg en toestemming.

rooijen@uvh.nl
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Vragen en discussie
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