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Welkom
‘Avontuurlijk Spelen’

Is dat allemaal wel verantwoord!?



Avontuurlijk Spelen

üRisicovol spelen

ü In de buitenruimte

üVisie van ouders, 
beschouwingen en cijfers

ü Tips & tricks: Voorbeelden 
en praktische handvaten

VERANTWOORD RISICOVOL BUITENSPEL



• Spannende en opwindende spelvormen met kans op 
lichamelijk letsel

• Aanvaardbaar risico

WAT IS RISICOVOL SPELEN?



RISICO vs GEVAAR

RISICOGEVAAR

Zo veilig als nodig, niet zo veilig mogelijk. 



CATEGORIEËN VAN RISICOVOL SPEL (Sandseter et al. 2011)

HoogteSnelheid “Gevaarlijke”
voorwerpen

“Gevaarlijke”
plekken

Stoeien Uit het zicht

Nog andere categorieën uit de literatuur en andere projecten:

• Spelen met impact (Replay Toddler – Artevelde Hogeschool)

• Plaatsvervangend risico (Replay Toddler – Artevelde Hogeschool)

• ”Messy play” (Jelleyman et al. 2019)

• “Loose parts” (Jelleyman et al. 2019)



VOORDELEN EN BELANG VAN RISICOVOL SPELEN
• Motorische vaardigheden, balans, 

coördinatie en lichaamsbewustijn

• Ontwikkelen van sociale vaardigheden

• Positieve invloed op de mentale
gezondheid

• Ontwikkelen van risicocompetentie

• Vergroot onafhankelijkheid en zelf-
vertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor
hun doorzettingsvermogen als ze
geconfronteerd worden met uitdagingen.



DE VOORDELEN VAN AVONTUURLIJK SPELEN 
(uittreksel vanaf 2:32 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=p-
IxlW3fVxs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=p-IxlW3fVxs&t=1s






Evolutie van de SPEELRUIMTE



Buitenspelen in Vlaanderen

Studie door Kind en Samenleving 
over buitenspelen waarbij ze het 
aantal buitenspelende kinderen 
in 1983 vergeleken met 2008

Ø Buitenspelen is over een 
periode van 25 jaar met 50% 
gedaald.

Ø In de periode 2008 tot 2019: 
opnieuw met 37% gedaald

 
60 Kind & Samenleving – Het grote buitenspeelonderzoek 

4.2.1 Algemene evolutie sinds 1983 
We kunnen, met meer omzichtigheid, ook een vergelijking maken met het onderzoek uit 1983, 
dus nog 25 jaar vóór 2008. Dit onderzoek gebeurde wel in andere wijken, op twee wijken na: 
’t Foort in Temse en Seefhoek in Antwerpen werden in de drie onderzoeken bestudeerd.17 De 
wijken van 1983 waren in sociaal-ruimtelijk opzicht wel vergelijkbaar met de wijken van 2008 
en 2019. Van zeven van de elf wijken die in 1983 werden onderzocht, zijn de demografische 
gegevens beschikbaar, zodat op basis daarvan een speelindex voor 1983 kon worden 
berekend.  

De speelindex was in 1983 heel wat hoger: 1,68. Het cijfer slaat enkel op kinderen die niet 
in georganiseerd verband speelden: in 1983 werd geen georganiseerd spel geobserveerd.  

Ook al ging het om een onderzoek in andere, weliswaar gelijkaardig wijken, de trend is 
overduidelijk. Telden we in 1983 100 spelende kinderen, dan zagen we – mét georganiseerd 
spelen meegerekend – nog 50 kinderen spelen in 2008 (een halvering op 25 jaar), en nog maar 
34 in 2019.  

Zónder georganiseerd spelen telden we 100 kinderen in 1983, nog 44 in 2008 (méér dan 
gehalveerd), en nog slechts 28 in 2019.  

Louter theoretisch gesteld en enkel gebaseerd op deze totalen over alle wijken heen, zouden 
we kunnen zeggen dat we aan dit tempo over 20 jaar geen kinderen meer zien spelen in hun 
buurt.  

 

 

  

                                                           
17 Van de Seefhoek zijn er voor 1983 geen demografische gegevens beschikbaar, zodat de vergelijking tussen 

1983, 2008 en 2019 voor deze wijk niet te maken is. Voor ’t Foort waren de demografische gegevens er wel en 

is de speelindex dus wel te berekenen. 
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Risk Deficit Disorder 
~ Nature Deficit Disorder 

• Verband tussen risicovol
spelen en natuurlijke
omgeving/materialen
(Sandseter 2011; Schoovaerts & 
Lemmens 2016)

• Grijze versus groene
speelplaats/speelplein
Belevingsonderzoek
februari 2020







Survey en interviews met ouders

Hoe kijken ouders (van 
kinderen van 6 tot 12 jaar) 
naar de verhouding tussen
risico’s en voordelen van 
avontuurlijk spelen?
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risicovol spelen

Hoe belangrĳk risicovol spelen

meer risicovol spelen willen toelaten

Code

Code

Code

Hoe belangrijk vind je risicovol spelen voor jouw 
kind?



21/04/2021, 14(44Initial Data Analysis: Kind en Spel

Page 27 of 29file:///Users/alexia/Desktop/Data%20statistical%20analysis/IDA_EDA.html

Hoeveel risico’s laat jĳ … nemen?

Welke redenen om niet toe te laten

Code

Code

Hoeveel risico laat je je 
kind nemen?



Kind en Spel
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10.08% 48

19.54% 93

24.58% 117

20.80% 99

36.55% 174

1.89% 9

46.43% 221

4.62% 22

12.18% 58

3.99% 19

9.03% 43

14.29% 68

Q68 Duid alle uitspraken aan die jou tegenhouden om kinderen (6-12 jaar)
risicovol te laten spelen.

Answered: 476 Skipped: 291

Total Respondents: 476  

Het weer is te
slecht.

Ik heb te
weinig tijd

De media
waarschuwen ...

De
speelruimtes...

Mijn eigen
bezorgdheid,...

Ik denk dat
kinderen nie...

Ik heb schrik
voor vreemde...

Risicovol
spelen mag n...

Als kinderen
risicovol...

Ik heb zelf al
eens een...

Kinderen
kunnen schri...

Geen enkele
van de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Het weer is te slecht.

Ik heb te weinig tijd

De media waarschuwen mij over kinderen die gekwetst raken, verloren geraken of gekidnapt worden.

De speelruimtes en - materialen bieden te weinig kansen tot risicovol spelen.

Mijn eigen bezorgdheid, twijfel of angst staat risicovol spelen in de weg.

Ik denk dat kinderen niet graag risicovol spelen.

Ik heb schrik voor vreemden die het slecht voor hebben met kinderen.

Risicovol spelen mag niet volgens de (ongeschreven) regels.

Als kinderen risicovol spelen, heb ik het gevoel dat ik hen onvoldoende onder controle heb.

Ik heb zelf al eens een ernstig ongeval meegemaakt.

Kinderen kunnen schrik krijgen.

Geen enkele van de bovenstaande uitspraken houdt mij tegen om risicovol spelen toe te laten.

Kind en Spel
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21.08% 98

24.09% 112

34.41% 160

14.19% 66

13.55% 63

9.25% 43

2.15% 10

1.08% 5

4.52% 21

0.43% 2

10.11% 47

34.41% 160

Q69 Duid alle uitspraken aan die jou tegenhouden om kinderen (6-12 jaar)
risicovol te laten spelen.

Answered: 465 Skipped: 302

Total Respondents: 465  

Kinderen
kunnen zich...

Ik vind de
kans op een...

Ik vind de
mogelijke...

Ik kan
moeilijk...

Ik weet niet
hoe ik...

Ik vind het
niet mijn ta...

Ik heb te
weinig geld.

Ik heb geen
zin om mij...

Ik zie weinig
of geen...

Kinderen
kunnen zich...

Kinderen
kunnen...

Geen enkele
van de...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Kinderen kunnen zich pijn doen.

Ik vind de kans op een letsel te groot.

Ik vind de mogelijke letsels te ernstig.

Ik kan moeilijk inschatten of een risico aanvaardbaar is.

Ik weet niet hoe ik risicovol spelen kan ondersteunen.

Ik vind het niet mijn taak om risicovol spelen aan te moedigen.

Ik heb te weinig geld.

Ik heb geen zin om mij daarmee bezig te houden.

Ik zie weinig of geen voordelen in risicovol spelen.

Kinderen kunnen zich vuil maken.

Kinderen kunnen materialen kapot maken.

Geen enkele van de bovenstaande uitspraken houdt mij tegen om risicovol spelen toe te laten.



Welke redenen om risicovol spelen NIET toe te 
laten?
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Kinderen kunnen zich pijn doen.

Ik vind de kans op een letsel te groot.

Ik vind de mogelijke letsels te ernstig.

Ik kan moeilijk inschatten of een risico aanvaardbaar is.

Ik weet niet hoe ik risicovol spelen kan ondersteunen.

Ik vind het niet mijn taak om risicovol spelen aan te moedigen.

Ik heb te weinig geld.

Ik heb geen zin om mij daarmee bezig te houden.

Ik zie weinig of geen voordelen in risicovol spelen.

Kinderen kunnen zich vuil maken.

Kinderen kunnen materialen kapot maken.

Geen enkele van de bovenstaande uitspraken houdt mij tegen om risicovol spelen toe te laten.
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Kinderen kunnen zich pijn doen.

Ik vind de kans op een letsel te groot.

Ik vind de mogelijke letsels te ernstig.

Ik kan moeilijk inschatten of een risico aanvaardbaar is.

Ik weet niet hoe ik risicovol spelen kan ondersteunen.

Ik vind het niet mijn taak om risicovol spelen aan te moedigen.

Ik heb te weinig geld.

Ik heb geen zin om mij daarmee bezig te houden.

Ik zie weinig of geen voordelen in risicovol spelen.

Kinderen kunnen zich vuil maken.

Kinderen kunnen materialen kapot maken.

Geen enkele van de bovenstaande uitspraken houdt mij tegen om risicovol spelen toe te laten.
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Welke redenen om wel toe te laten?

sociale omgeving

Code

Code

Welke redenen om risicovol spelen NIET toe te laten?
46,43%

36,55%
34,41%24,58%

20,80%
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speelvoorkeur
Code

Invloed sociale omgevingINVLOED VAN DE SOCIALE OMGEVING





Welke redenen zijn het meest doorslaggevend om 
risicovol spelen WEL toe te laten?

Kind en Spel

156 / 164

50.41% 243

75.10% 362

32.16% 155

72.41% 349

5.81% 28

19.50% 94

36.72% 177

1.66% 8

Q71 Welke 3 redenen zouden voor jou het meest doorslaggevend zijn om
risicovol spelen toe te laten? 

Answered: 482 Skipped: 285

Total Respondents: 482  

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 Het leert kinderen de limieten van hun kunnen vaststellen. En het leert hun dat opstaan na
vallen belangrijk is

2/18/2021 8:16 AM

2 Ze verleggen hun grenzen 11/20/2020 10:35 PM

3 Enkel onder toezicht!!! 6/22/2020 11:16 AM

4 Ik vind ze allemaal Belangrijk dus kan ze allemaal aanduiden 6/19/2020 10:44 AM

5 Had eigenlijk zes redenen 6/19/2020 1:40 AM

6 Gevoel van zorgeloosheid en vrijheid. 6/12/2020 9:00 AM

7 Kinderen hebben het recht om de wereld rondom te ontdekken, om kind te zijn en zich niet
altijd al te veel zorgen te moeten maken.

6/11/2020 9:42 PM

8 gfhfdsgsf 6/3/2020 10:12 AM

Het bevordert
de motorisch...

Het geeft
zelfvertrouwen.

Het vergroot
het...

Kinderen leren
potentieel...

Het bevordert
de sociale...

Kinderen
spelen meer...

Het bevordert
de...

Overige (geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Het bevordert de motorische vaardigheden en het ruimtelijk inzicht.

Het geeft zelfvertrouwen.

Het vergroot het doorzettingsvermogen.

Kinderen leren potentieel gevaarlijke situaties inschatten.

Het bevordert de sociale vaardigheden.

Kinderen spelen meer buiten.

Het bevordert de zelfstandigheid.

Overige (geef nadere toelichting)

Welke 3 redenen zouden voor jou het meest doorslaggevend 
om risicovol spelen toe te laten?



Welke redenen zijn het meest doorslaggevend om risicovol 
spelen WEL toe te laten?
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Welke redenen om wel toe te laten?

sociale omgeving

Code

Code





www.menti.com code 6625 1243



Getuigenis uit diepte-interview

Mama X merkte dat haar zoon al van jongs af aan motorisch sterk was EN ze merkte dat hij meer 
kans had om te vallen of een grotere kans had om zich te kwetsen wanneer ze tussenbeide 
probeerde te komen of iets riep zoals ‘pas op’. 

Dus haar visie veranderde omdat haar zoon aangaf dat hij bepaalde ‘risicovolle’ spelactiviteiten 
ZELF aankon, en dat hij vanzelf om hulp zou vragen wanneer het nodig was à dus hij is op een 
bepaalde manier ook voorzichtig of risicocompetent.

Omwille daarvan staat mama X achter risicovol spelen. Ze merkte dat hij ook soms beter gewoon 
viel, omdat het hem telkens weer iets leerde, zonder dat hij schrik kreeg, want hij wilde het dan 
telkens weer opnieuw proberen.

Maar niet zonder grenzen. Mama X probeert in iedere situatie ook nog in te schatten wat wel en 
wat niet ‘verantwoord’ zou zijn, rekening houdend met de ontwikkeling van haar zoon.

www.menti.com code 6625 1243



Nog cijfers…

Ø Bewegingstest bij 16.000 
basisschoolkinderen in NL: 25% scoort 
onvoldoende

Ø Aantal medisch behandelde letsels 
ligt lager bij niet-gestructureerde  
fysieke spelactiviteiten dan bij 
georganiseerde sportactiviteiten (per 
1000 uren van ‘blootstelling’ of 
deelname aan de activiteit) (Nauta et al. 2015, 
Sports Medicine)

www.menti.com code 6625 1243



Tips & Tricks: praktische handvaten en voorbeelden



Avontuurlijk Spelen kan overal….

Ook op een grijze speelplaats



DREMPELS ROND AVONTUURLIJK SPELEN 
(uittreksel vanaf 35min.)
https://www.youtube.com/watch?v=9OQBPD
6lS-I

https://www.youtube.com/watch?v=9OQBPD6lS-I


”LOOSE PARTS”



”Loose parts”
SAW-VIVES

Deze beelden werden aangepast 
omwille van GDPR















Hoe kan je het ondersteunen?







Lindon 2011; Van Rooijen 2012



KINDEREN EN 
LEERKRACHTEN AAN 

HET WOORD



DE VOORDELEN VAN AVONTUURLIJK SPELEN 
(uittreksel vanaf het begin tot 2:32 min.):
https://www.youtube.com/watch?v=p-
IxlW3fVxs&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=p-IxlW3fVxs&t=1s


DREMPELS ROND AVONTUURLIJK SPELEN 
https://www.youtube.com/watch?v=9OQBPD
6lS-I

https://www.youtube.com/watch?v=9OQBPD6lS-I




Sinds de coronacrisis….

“Nog nooit was het verlangen zo groot om 
buiten te spelen tijdens de lockdown. Wij 
hadden gelukkig een tuin maar vele kinderen 
hebben dat geluk niet. Herinrichting van de 
publieke ruimte door het creëren van meer 
natuurlijke buitenspeelzones voor kinderen 
kan hier een antwoord op bieden”

“…laat ik het meer toe dat mijn zoon zich 
verveelt en merk dat hij daardoor soms tot 
spel komt dat je als volwassene onmogelijk 
zelf kunt verzinnen”



Kind en Spel
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Q74 Sinds de coronacrisis...
Answered: 464 Skipped: 303

2.37%
11

65.95%
306

29.09%
135

2.59%
12

 
464

 
2.32

4.14%
19

77.78%
357

10.68%
49

7.41%
34

 
459

 
2.21

2.59%
12

72.14%
334

21.17%
98

4.10%
19

 
463

 
2.27

Minder dan vóór de coronacrisis Evenveel als vóór de coronacrisis

Meer dan vóór de coronacrisis Niet van toepassing

... spoor ik
[V10] aan om...

... laat ik
[V10] uit mi...

... spoor ik
[V10] aan om...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 MINDER DAN
VÓÓR DE
CORONACRISIS

EVENVEEL
ALS VÓÓR DE
CORONACRISIS

MEER DAN VÓÓR
DE
CORONACRISIS

NIET VAN
TOEPASSING

TOTAL WEIGHTED
AVERAGE

... spoor ik
[V10] aan om
buiten te spelen.

... laat ik [V10] uit
mijn zicht spelen.

... spoor ik
[V10] aan om in de
natuur te spelen.

Sinds de coronacrisis….



DE BELEVING VAN AVONTUURLIJK SPELEN:
https://www.youtube.com/watch?v=QVoGBn
L5M20&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=QVoGBnL5M20&t=1s


Vragen, Feedback, Suggesties, 
Ervaringen… 

alexia.sabbe@vives.be





Filmpjes onderzoeksproject:

• https://www.vives.be/nl/onderzoek/sociale-innovatie/avontuurlijk-spelen-bij-kinderen-dat-allemaal-wel-
verantwoord

Links met info ivm regelgeving en veiligheidsnormen:

• https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-avontuurlijke

• https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-speelterreinen

• https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-
reglementeringen/vrijetijdsactiviteiten/veiligheid-van-speelterreinen

‘Inspiratie’ info materiaal over groene speelplaatsen op scholen:

• https://www.goodplanet.be/pimp-je-speelplaats/docs/2017/Toekomstvisie-2017_web.pdf

https://www.vives.be/nl/onderzoek/sociale-innovatie/avontuurlijk-spelen-bij-kinderen-dat-allemaal-wel-verantwoord
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-avontuurlijke
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/veiligheid-van-speelterreinen
https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/veiligheid-van-goederen-en/specifieke-reglementeringen/vrijetijdsactiviteiten/veiligheid-van-speelterreinen
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.goodplanet.be%2fpimp%2dje%2dspeelplaats%2fdocs%2f2017%2fToekomstvisie%2d2017%5fweb.pdf&umid=7d768360-d0c8-4798-8e96-3d4a5a3c5460&auth=7624845a0d60f9528176635ef7f563e9968a28e1-21c54dcf2e9c1b68727b15dc46325b14dd396062


NZ ‘School with no rules’:

https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI

Rutger Bregman (‘De meeste mensen deugen’):

https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-
thuis-zitten/271998375-cddd5d81

https://decorrespondent.nl/9737/plan-het-leven-van-je-kinderen-niet-te-vol-geef-ze-de-ruimte-om-te-
spelen/374338965-0aaaaa75

Denemarken: ”buitenkleuterklas” (”Forest Kindergarten”):

https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw

https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://decorrespondent.nl/7075/waarom-onze-kinderen-steeds-minder-spelen-en-wij-met-een-burn-out-thuis-zitten/271998375-cddd5d81
https://decorrespondent.nl/9737/plan-het-leven-van-je-kinderen-niet-te-vol-geef-ze-de-ruimte-om-te-spelen/374338965-0aaaaa75
https://www.youtube.com/watch?v=Jkiij9dJfcw

