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Wat gaat VeiligheidNL doen om de samenspeelkansen  
van alle kinderen te vergroten?

Waar staat VeiligheidNL Waar staat VeiligheidNL 
voor?voor?

Samen spelen, en in het bijzonder uitdagend 
 spelen, is essentieel voor de ontwikkeling van 
kinderen. Het vergroot hun zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid. Door samen uitdagend te spelen 
ontwikkelen zij risicocompetenties: ze leren risico’s 
inschatten en ontwikkelen daarmee fysieke, 
 cognitieve en sociale vaardigheden om de juiste 
 afweging te maken als een risicovolle situatie 
zich opnieuw voordoet. Dit heeft een positieve 
invloed op het voorkomen van ongevallen.   
En bovendien, kinderen vinden het heel erg leuk!

In navolging van landen als Noorwegen en Canada 
(Risky Play) worden ook in Nederland steeds 
meer initiatieven ontplooid om uitdagend spelen 
te promoten en te faciliteren. Dit is een goede 
ontwikkeling die meer navolging verdient.  
VeiligheidNL vindt het daarom belangrijk dat 
 kinderen, mét en zonder beperking, meer ruimte 
krijgen om actief samen te spelen en te leren 
omgaan met risico’s. 

VeiligheidNL zet zich actief in om ouders en 
 professionals die met kinderen werken bewust te 
maken van het belang van uitdagend samen 
 spelen en ze te ondersteunen bij het in de praktijk 
brengen hiervan.

Wat belooft VeiligheidNL te Wat belooft VeiligheidNL te 
doen in 2020-21?doen in 2020-21?

VeiligheidNL zet zich in 2020/2021 actief in om, 
aansluitend bij de 3e ambitie uit het SamenSpeel
akkoord ‘Meer en beter toegankelijke kennis over 
samen spelen’, de volgende doelen te bereiken:

1 Meer ouders en professionals  beseffen 
dat hun beschermende gedrag    
(dat geldt wellicht in het bijzonder 
voor ouders met kinderen met een 
 beperking) belemmerend is
• voor de ontwikkeling van kinderen;   

ze zijn zich ervan bewust dat het voor   

de ontwikkeling

• van een (gezond, veerkrachtig, vaardig) 

kind belangrijk is dat het de kans krijgt 

om samen

• met andere kinderen ‘uitdagend te 

 spelen’.

2 Meer ouders en professionals zijn 
 gemotiveerd om uitdagend speelgedrag 
van kinderen positief te  bekrachtigen 
en ondersteunen.

3 Meer kinderen krijgen ruimte om actief 
samen te spelen en te leren omgaan 
met risico’s.



Om deze doelen te bereiken gaat VeiligheidNL:
•  onze kennis en expertise op het gebied van uitdagend 

 samen spelen delen met ouders en professionals, oa. via het 

SamenSpeelLoket en de website www.risicovol-spelen.nl;

•  materialen ontwikkelen voor professionals in de kinder-

opvang om hen te ondersteunen bij het begeleiden van 

uitdagend spelen;

•  professionals trainen om kinderen op een goede manier te 

ondersteunen bij het uitdagend spelen in de praktijk.

Hoe gaat VeiligheidNL daar Hoe gaat VeiligheidNL daar 
kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken?

Het perspectief van het kind is een belangrijk gezichtspunt 

dat altijd meegenomen wordt bij de ontwikkeling en evalua-

tie van onze (voorlichtings)materialen.

www.samenspeelakkoord.nl

ContactgegevensContactgegevens

info@veiligheid.nl

020 51 14 511

www.veiligheid.nl

http://www.risicovol-spelen.nl/
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