
Uitdagingen aangaan
Avontuurlijk spelen is spelen waar een uitdaging in zit, iets 
wat voor kinderen spannend is, met een vaak onverwachte 
uitkomst. Kinderen ruimte geven om avontuurlijk te spelen 
is zorgen dat ze risico’s kunnen en mogen nemen. Risico’s 
zijn speelkansen. 

Wel risico’s, geen gevaar
Een risico is iets wat kinderen zien aankomen en waarvan 
ze kunnen kiezen of ze dat risico nemen of niet. Een gevaar 
is iets wat kinderen niet zien aankomen, bijvoorbeeld een 
losse trede op de trap van de glijbaan. Gevaren sluit je best 
uit, die bieden geen meerwaarde aan het spel van kinde-
ren. Als je risico’s uitsluit, betekent dit een stuk minder 
speelkansen. 

Avontuur beleven en risico’s nemen is een essentieel 
onderdeel van spelen. Spelen is voor kinderen grenzen 
verleggen, testen hoe ver ze kunnen gaan. Die uitda-
ging zorgt voor een hoge betrokkenheid en een intense 
speelervaring. 

Kinderen hebben steeds minder de mogelijkheid om avon-
tuur op te zoeken en risico’s aan te gaan. Speeltoestellen 
zijn zo gemaakt dat er weinig uitdaging in te vinden is. Er 
zijn meer en meer veiligheidsvoorschriften. In veel situaties 
worden kinderen voortdurend begeleid door volwassenen. 
De hele wereld van het kind is zo ingericht en gestructu-
reerd dat er weinig ruimte is voor eigen invulling en het 
aangaan van risico’s. De maatschappij wordt meer en meer 
risicomijdend. Denk maar aan hoe je zelf vroeger speelde 
en wat daarvan nu nog kan. 

Een waaier aan avontuur
Avontuurlijk spelen kan je in deze vormen onderverdelen:

• Op hoogte  
   op een tafel, speeltoestel, ...

• Met snelheid  
   lopen, fietsen, rollen, ...

• Met ‘gevaarlijke voorwerpen’  
   met een hamer, spijkers, grote plank, mes of een oven, ...

• Met onverwachte natuurelementen  
   bij water, met vuur , ...

• Speelvechten, stoeien en lichamelijk spel

• Kans op verloren lopen of verstoppen

Hoe je avontuurlijk spelen beleeft en welke risico’s je wel of 
niet aangaat, is heel persoonlijk. Ook voor kinderen is dat 
zo. Daarom is de kern van avontuurlijk spelen dat de keuze 
altijd bij de kinderen zelf ligt. De keuze om al dan niet mee 
te doen, de keuze hoe ver ze gaan of op welke manier ze 
het avontuur aangaan. 

Hoe ga je hiermee om  
in de kinderopvang?
Het gevolg van die overbescherming is duidelijk: hoe min-
der kansen kinderen krijgen om risico’s aan te gaan, hoe 
meer ze ook risico’s gaan vermijden in de toekomst.  Door 
wél ruimte te maken voor eigen keuze en kansen te bieden 
om risico’s aan te gaan en uitdagingen op te zoeken, 
ontwikkelen kinderen tot zelfbewuste en ondernemende 
volwassenen. 

Wat is avontuurlijk spelen?

Wat maakt avontuurlijk spelen belangrijk?
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