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1    Stem binnen je team de 
meningen af op elkaar. Breng 
voorbeelden van avontuurlijke 
situaties ter sprake op een team-
vergadering. Ga na hoe iedereen 
erover denkt, maak afspraken om 
op één lijn te staan. 

2   Communiceer hierover met 
ouders. In de visie van de opvang, 
in dagelijkse contacten, in folder, 
in overleg, met foto’s, ...  zowel 
voor en na, duid het waarom en 
het hoe. Denk na hoe je hier met 
ouders afspraken over maakt. 
Bijvoorbeeld: voorzien kinderen 
zelf kledij die vuil mag worden of 
voorziet de opvang dat?

3   Inrichting van de ruimte. 
Zorg dat de kinderen in hun 
perceptie onzichtbaar zijn, 
maar wel zichtbaar genoeg voor 
begeleiding. Hoe kan je kinderen 
geheime plaatsen geven en toch 
een oogje in het zeil houden? 

4   Geef kinderen de keuze of ze mee doen 
met de avontuurlijke activiteit of niet. Zorg voor 
genoeg keuzemogelijkheden binnen een acti-
viteit. Bijvoorbeeld: laat kinderen kiezen hoe 
of op welk voorwerp ze van de glijbaan willen 
glijden. Zo hebben kinderen zélf hun uitdaging 
in de hand en kunnen ze hun eigen grenzen 
aanvoelen.

5   Zoek naar andere factoren die het welbe-
vinden van de kinderen kunnen bevorderen. Dit  
staat in evenwicht met de uitdaging. Bijvoor-
beeld: geef kinderen de keuze met wie ze samen 
een uitdaging aangaan, voorzie een leuke 
inkleding of zorg voor een warme drank na het 
buitenspelen in de modder. 

6   Deze checklist geeft een aantal vragen 
om over na te denken voor je avontuurlijk gaat 
spelen: 

• Zijn de ouders op de hoogte van jullie ma-
nier van werken?
• Voor welke leeftijd is de activiteit? Wat 
moeten de kinderen al kunnenvoor ze de 
activiteit kunnen meedoen?
• Kunnen kinderen dit alleen of niet? Welke 
begeleiding hebben ze nodig?
• Is er tijd om ons volledig te richten op de 
activiteit?
• Hoe zit de groep in elkaar? Kunnen we 
inschatten hoe de kinderen elkaar gaan 
helpen?
• Is al het materiaal voorhanden?

Op die manier zorg je ervoor dat je activiteit 
doordacht is. Ook als je een avontuurlijke spee-
limpuls lanceert, loont het de moeite om hier 
even bij stil te staan.

7   Zoek het niet te ver. Je kan makkelijk avon-
tuur toevoegen aan bestaande activiteiten. 

• Gebruik groter en indrukwekkender  
materiaal, of kies voor véél materiaal
• Speel eens op een verrassende locatie, waar 
het op het eerste zicht niet mogelijk lijkt
• Gebruik tijdsdruk om meer snelheid toe te 
voegen aan een activiteit
• Voeg hoogte toe, alles wordt spannender als 
het hoger boven de grond is
• Doe iets met kinderen wat ze eigenlijk nog 
(net) niet kunnen
• Zorg voor een onverwachte gebeurtenis in 
de activiteit

8   Vertrouw op inzicht van 
kinderen. Kinderen weten wat ze 
doen. Bij elke uitdaging gaat dit  
stappenplan door hun hoofd. Bij 
elke stap denken de kinderen be-
wust na. Speel hier op in. Spreek 
de kinderen aan of bevraag wat 
hen tegenhoudt.    

• Ik mag het
• Ik wil het
• Ik durf het
• Ik doe het

9   Gebruik positieve woorden 
en stimuleer kinderen terwijl ze 
bezig zijn. Dat doe je niet door 
‘pas op!’ te zeggen, maar wel door 
deze tips: 

• Maak kinderen bewust van 
wat ze doen: Zie je dat… , Pro-
beer…, Gebruik…, Hoor je…, 
Voel je… , Voel je je…? 

• Help hen probleemoplossend 
denken: Wat is je plan? Wat kan 
je gebruiken? Waar ga je…? 
Hoe ga je…? Wie gaat…?

10   Pas je begeleidershouding 
aan. Er zijn veel mogelijkheden 
tussen niets doen en de activiteit 
stoppen.  Denk na welke houding 
je aanneemt: een oogje dicht-
knijpen – observeren – mate-
rialen aanleveren – stimuleren 
-  een idee opperen - uitleggen 
of helpen – meedoen – sturen 
– voordoen – ingrijpen. Zo zoek 
je per situatie en per kind het 
evenwicheet tussen structuur en 
vrijheid bieden. 

Veel speelplezier!
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