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Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft elke maand zijn  
visie bij een van de pedagogische artikelen in Kinderopvang. 

leven is een risico!

Niets is zo risicovol voor het leven van het 

kind dan het uitsluiten van risico ín het 

leven van het kind. Het leven is immers 

risicovol. Als iemand je belooft een leven 

lang bij je te blijven,dan neem je een risi-

co. Als je een huis koopt, neem je een risi-

co. Als je op reis gaat, neem je een risico. 

Als je een kind wil, neem je een risico. Het 

leven is vergeven van de risico’s. En als je 

jeugd er is om je een beetje op het latere 

leven voor te bereiden, dan eist het in-

schatten van risico’s daarin dan van natu-

re een behoorlijke plek op. De ontwikke-

lingspsychologie kent vier grote gebieden 

en op al die gebieden moeten we kinde-

ren dan ook hun risico’s toestaan. 

Het eerste gebied is lichamelijk en dus 

moeten kinderen de boom in. Ze moeten 

hun lijf leren kennen en wat ze daarmee 

kunnen en niet kunnen. En nee, dat leer 

je dus niet op een tablet. Het tweede ge-

bied is emotioneel en dus moeten kinde-

ren leren zichzelf te leren kennen en dur-

ven zich aan anderen te laten zien. Het 

derde gebied is sociaal en daarom moe-

ten kinderen het risico leren nemen zich 

werkelijk aan anderen te binden. Het 

vierde gebied is de cognitieve ontwikke-

ling en dus moeten kinderen leren hoe de 

wereld in elkaar zit (waarom valt een 

blokje naar beneden en vliegt een ballon 

omhoog?). Maar om daar achter te  

komen moet je wel een blokje mogen  

laten vallen en een ballon los mogen  

laten. Pedagogische veiligheid is dus niet 

kinderen tegenhouden die een risico  

nemen, maar een zo groot mogelijk  

gebied creëren waarin dat juist kan.  

Goed beschouwd is risico het beste  

groeimiddel voor de ontwikkeling van de  

kinderen waar je in je werk verantwoor-

delijkheid over draagt. <

wat je doet als het fout gaat. Leg vast hoe 

je bepaalde risico’s minimaliseert en 

welke maatregelen je neemt, mocht er 

toch iets mis gaan. Als je een risicovolle 

activiteit goed voorbereidt, ben je boven-

dien alerter op eventuele dreigingen en 

kun je sneller en accuraat ingrijpen bij 

eventuele problemen.’ 

BLAUWE PLEKKEN
Reinate beaamt dat avontuurlijk spelen 

in de kinderopvang best complexe mate-

rie is. ‘De grens tussen veiligheid en uit-

daging is best klein. Bovendien zijn kin-

deropvangorganisaties vaak bang voor 

sancties van de ggd. Ze laten zich hier-

door soms te veel (af )leiden. Begrijpelijk, 

maar hartstikke zonde! Juist door van 

tevoren te bedenken welke risico’s aan 

een activiteit kleven - brandgevaar, snee-

tjes, vallen – en welke gevolgen dit voor 

een kind kan hebben, kun je goed onder-

bouwen waarom en hoe je deze activiteit 

aanbiedt en wat je doet in een noodsitu-

atie. Mijn ervaring is dat de ggd er dan 

meestal geen punt van maakt. Dat is wel 

het geval als pm’ers niet weten wat ze 

moeten doen bij perikelen. Daarom is 

beleid opstellen zo belangrijk. En licht 

altijd de ouders in over jullie visie op 

TIPS VOOR EEN AVONTUURLIJK 
INGERICHTE BUITENRUIMTE:

 – Zorg voor afwisselende plekjes 
en materialen.

 – Bied genoeg gelegenheid  
voor klimmen, klauteren,  
balanceren of verstoppen. 
Bijvoorbeeld een heuveltje: 
kinderen kunnen erover heen 
klauteren, ervan afrollen en 
zich erachter verstoppen.  
Ook wakkert het de fantasie 
aan: de heuvel wordt een vul-
kaan of een picknickplek. 

 – Creëer mogelijkheden om 
kinderen van steen naar steen 

of van stam naar stam te  
laten springen.

 – Kies voor creatieve materialen 
zoals boomstammen, planken, 
autobanden, kratten, kartonnen 
dozen, oude kleden of keuken-
gerei. Goed voor de fantasie!

 – Maak plekjes waar kinderen 
uit het zicht kunnen spelen; ze 
spelen dan vaak anders. 

 – Laat kinderen vrij in hun spel. 
Juist dan ontstaan kansen en 
mogelijkheden voor avontuur-
lijk buitenspel!

risicovol buitenspel en de positieve effec-

ten ervan op de ontwikkeling van hun 

kind. Vergeet vooral niet te melden dat 

het dus af en toe kan voorkomen dat hun 

kind een schram of een bult heeft.’ <

‘Kinderen moeten  
de boom in’




