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Het kind: kwetsbaar of veerkrachtig? 
Over risico en resilience in het spel van kinderen.

Verslag voor de deelnemers.
Opening * Prof. Dr. Gerty Lensvelt – Mulders, rector Universiteit van
Humanistiek

‘Kinderen die nooit risico leren nemen, worden geen veerkrachtige volwassenen.’

Over Ruimte voor de Jeugd en het Speelforum * Froukje Hajer, voorzitter RvdJ

Ruimte voor de Jeugd is in de jaren ’90 opgericht als interdisciplinair uitwisselingsplatform van 
deskundigen op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, 
verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. Ruimte voor de Jeugd is tevens de Nederlandse afdeling van 
IPA,  de International Play Association.
Met het Speelforum geven wij ruimte aan het maatschappelijk debat over spelen, op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) 
over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17. Zie de uitgebreidere 
informatie hierover in het pleidooi ‘Werk maken van Spelen, oproep tot speelbeleid’.  
Ruimte voor de Jeugd is er trots op dat  dit eerste Speelforum in Nederland nu een feit is. Het belang 
van spelen voor de ontwikkeling van kinderen kan niet genoeg worden benadrukt!

Resilience, een introductie * Prof. dr. Joachim Duyndam

Joachim Duyndam is hoogleraar humanisme en filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht. Hij is onderzoeksleider van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Humanistische 
Tradities, Zingeving en Goed Ouder Worden http://www.uvh.nl/goedouderworden. Hij heeft intensief
onderzocht hoe resilience een bijdrage kan leveren aan het te boven komen van tegenslag en het 
herstellen na stress-situaties en hoe de omgeving resilience kan versterken (social ecology). 
Onderhoud contact met het Resilience Research Centre van Michael Ungar in de VS 
http://resilienceresearch.org/.
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‘We moeten de evidenties waardoor we worden omgeven kritisch blijven bekijken.’

Het begrip resilience is booming, veel groepen eigenen het zich toe. De context van de 
risicosamenleving is dominant: het vermijden van risico’s is een dogma en een obsessie geworden. 
‘De veiligheid kan niet worden gegarandeerd’ heet het dan en is een legitieme reden om bv. 
evenementen af te gelasten. De onderliggende emotie is angst, maar ook schuld. Schuldvermijding is 
een dominante kracht geworden.
Kan dat? Wil je dat? Horen risico’s niet gewoon bij het leven? Ulrich Beck heeft het begrip 
‘risicosamenleving’ op de kaart gezet en laat zien dat de tegenstelling tussen armoede en rijkdom 
zich heden ten dage vertaald naar ‘leven met veel resp. weinig risico’. https://www.filosofie.nl/ulrich-
beck.html 

  

Veerkracht: wat is dat?
De filosoof stelt dan direct de wedervraag: is dat wel de goede vraag? Kijk eerst eens fundamenteler. 
Met ‘Wat is …’, vraag je naar eigenschappen – en die zijn niet de kern van wat we eigenlijk te weten 
willen komen. Door te vragen ‘wat is veerkracht’ ga je er van uit dat het een eigenschap is die 
mensen al dan niet hebben.
In het humanisme gaan wij uit van een relationeel mensbeeld: je kunt mensen alleen begrijpen in 
relatie tot andere mensen. Voordat je begint met het stellen van vragen, ben je al gerelateerd aan de
wereld en de mensen om je heen. En dus ook aan het begrip dat je bevraagt.
Zaken als economie, techniek of politie beschouwen we doorgaans als een apart domein. Maar je 
kunt niet over deze zaken praten zonder jezelf daarin te betrekken: je verhoudt jezelf er immers ook 
toe. Een zogenaamd objectieve benadering is geworteld in iets fundamentelers, nl. onze relationele 
betrokkenheid. Die gaat daaraan vooraf. We zijn eerst relationeel betrokken op de wereld voordat 
we er iets over kunnen zeggen.
Dit geldt ook voor het begrip veerkracht. Veerkracht is een vorm van je tot de werkelijkheid 
verhouden, de manier waarop je zelf in de wereld staat en je ertoe verhoudt. Die kan veerkrachtig, 
soepel, elastisch zijn – er zit een zekere vrijheid in.

In onderzoek naar en literatuur over veerkracht zien we twee benaderingen.
1. Veerkracht als reactie op tegenslag / adversity (armoede, crimineel milieu, mishandeling). 
Resilience is daar dan het antwoord op en is daarmee een reactief begrip. Net als een veer: die doet 
pas wat als je ‘m onder spanning zet. Deze opvatting komt uit de (jeugd)hulpverlening.
2. In het humanisme is veerkracht, ‘geestelijke weerbaarheid’ (van Praag) iets voor iedereen. Van 
Praag ontwikkelde zijn ideeën in de jaren ’30. Het viel hem op dat veel mensen zo weinig weerbaar 
waren tegen de nazi-propaganda. Ook nu moeten we weerbaar zijn tegen alles wat we via de media 
over ons heen krijgen. 

Conclusie
Resilience is niet in de eerste plaats een individuele competentie, maar is in de kern sociaal.  
Veerkracht is iets relationeels. De ‘social ecology’, het sociale verband waarin wij leven kan zich 
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veerkrachtig tonen. Veerkracht is in de eerste plaats iets van een sociaal verband (familie, klas) en 
minder van een individu.

Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig. Over risico en resilience in het spel van kinderen * 
Martin van Rooijen MEd

Martin van Rooijen doet als promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek onderzoek naar de 
dilemma’s die professionals ervaren ten aanzien van risico en uitdaging in het spel van kinderen die 
zij onder hun hoede hebben. Hij kent uit zijn ervaring in het werken met kinderen de waarde van 
spelen en weet hoe uitdaging in het spel hen telkens een stapje verder brengt. 

De blauwe ton is een prachtig speelattribuut dat kinderen direct uitdaagt tot spannend spel. 
Kinderen kunnen zelf de keuze maken of zij erin gaan, en hoe hoog en hard zij van een heuveltje 
afrollen. Maar ouders en ook begeleiders vinden dit vaak té spannend;  kinderen worden in hun spel 
belemmerd  door deze overbescherming Factoren die mede een rol spelen in houding van 
professionals ten aanzien van risico in het spel zijn: 
o de cultuur van risicomijding in de maatschappij, 
o regels en protocollen, 
o de relatie met ouders, 
o het eigen karakter 
o en het beeld van kinderen, een belangrijk startpunt in ons denken over

risico in het spel. 

Johan Huizinga (Homo Ludens, 1938) bestempelt spel vooraleerst als een
vrije handeling, die op zich betekenisvol is, die wordt uitgevoerd om het spel zelf : ‘spelen om te 
spelen’, ook wel ‘playworkers approach’, waarbij het vrije spelen voorop staat. Een andere 
benadering van spel is ‘spelen is leren’ dat met name wordt gehanteerd binnen onderwijs en 
kinderopvang. Het spelen wordt hierbij beschouwd als een middel om ontwikkelingsdoelen te 
behalen, waarbij wordt geobserveerd, genoteerd en bijgehouden wat de opbrengst is van specifieke 
speelactiviteiten van kinderen. 

In het Recht op Spelen van de Verenigde Naties wordt bedoeld kinderen een vrije keuze te bieden in 
hun spel en geeft ons de opdracht hiervoor de mogelijkheden te creëren. Het recht op risico en de 
balans tussen ‘risk and safety’ is een van de tien concerns over de speelkansen van kinderen die door 
de VN zijn geformuleerd in het  bijbehorende General Comment. 
De verschillende categorieën van risky play zijn: snelheid, hoogte,
ruig spel, riskant gereedschap, riskante elementen en verdwijnen. De
grondbeginselen van ‘risky play’ zijn, volgens Ellen Sandseter (2010),
de kans op bezering en de eigen keuze van het kind; dat kiest zelf of
het een risico aangaat. Helen Tovey ziet risico in het spel als iets dat
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kinderen zelf kunnen inschatten en beslissen of zij dit aangaan. Gevaar zien kinderen niet en wij als 
volwassenen zijn ervoor om hen hiertegen te beschermen. Dit onderscheid vraagt om een sensitieve 
benadering, rekening houdend met leeftijd en karakter van het kind en de speelcontext. 

De Poolse pedagoog Korczak formuleerde het recht van kinderen op hun eigen dood: ‘Uit angst dat 
de dood het kind uit ons leven wegrukt, ontnemen wij het kind het recht om te leven.’ Door deze 
angst weerhouden we kinderen zelf te kunnen ontdekken wat gevaarlijk is. Korczak meent dat 
kinderen goed in staat zijn te weten welk risico er kan zijn en af te wegen of zij dit aangaan.
Emeritus hoogleraar othopedagogiek Luc Stevens stelt: ‘Kinderen denken niet aan risico, ze zouden 
niets meer doen. Het denken aan risico doen wij: ouders, pedagogen, opvoeders.’ Hannah Arendt: 
‘Wie probeert onvoorspelbaarheid weg te nemen bij de handeling, zal het echt menselijke 
vernietigen. (…) Je moet vertrouwen, er is geen alternatief.’ Vertaald naar risico in het spel van 
kinderen: als spel voorspelbaar en zeker afloopt, is het spel geen spel meer en het kind geen kind.

Kindbeelden in de samenleving zijn per land en per periode verschillend. In Nederland lijkt de laatste 
decennia het beeld van het onvolwassen, onschuldige
kind dat vatbaar is voor risico en gevaar de overhand te
hebben gekregen. Dat leidt tot het overmatig
beschermen en het weghouden van ervaringen die risico
in zich hebben. Het andere beeld van kinderen is dat van
een sterk, flexibel en veerkrachtig individu, dat het in zich
heeft om te gaan met tegenslag, teleurstelling en stress,
dit wordt door Van Gils verbeeld in het House of
resilience (2005,2015).

Voor kinderen is het  ontdekken van de eigen veerkracht én kwetsbaarheid  vanzelfsprekend. Voor 
ons als opvoeders is het ook essentieel deze twee beelden van het kind te laten samengaan.  De 
grote waarde van de veerkracht van kinderen en het aangaan van risico’s in spel wordt ondersteund 
door (buitenlands) onderzoek. o.a. Lester & Russel, 2008. 

Hoe kunnen opvoeders bijdragen aan het proces dat kennelijk de resilience van kinderen vergroot? 
Aan de ene kant dienen wij de situatie, de context, het spel waarin het risico zich aandient, in te 
schatten. Aan de andere kant dienen wij het kind zelf in te schatten, op grond van leeftijd en 
karakter. Dit inschatten vergt ‘pedagogische sensitiviteit’: het goede doen op het juiste moment bij 
dít kind (Van Manen, 2015; Smith,1998) 

Perspectief opvoeder: Een professional wordt door veel factoren beïnvloed die zijn houding ten 
aanzien van risico-spel bepalen. Als zijn beeld van het kind als resilient de doorslag geeft, dan nog 
vindt hij de risicomijdende samenleving, de regels, GGD, ouders en zijn persoonlijke karakter op zijn 
pad. In dit spanningsveld lijkt het dan soms beter helemaal niets te doen en kinderen te onthouden 
van enig risico. In het doorbreken van deze nadruk op bescherming en veiligheid, is het samen 
optrekken van professionals en ouders cruciaal. Zij houden elkaar in een wurggreep, beïnvloed door 
die andere factoren. Zij zijn echter ook de enige die dit kunnen veranderen. Door in gesprek te gaan, 
de positieve aspecten van risico in het spel naar elkaar uit te dragen. Door als volwassenen te zorgen 
voor een speelomgeving waarin kinderen de mogelijkheden hebben tot risico-spel, de blauwe ton 
neer te leggen. En doordat voorlopers, ‘change agents’ het goede voorbeeld geven, risico faciliteren, 
kinderen stimuleren en de sociale omgeving uitleggen waarom. 

Het perspectief van het kind, de vraag: Wat als het fout gaat? Joan Tronto, hoogleraar zorgethiek in 
New York, propageert een maatschappij die risico’s accepteert, geen schuldigen aanwijst en 
zorgzaam is, die kwetsbaarheid accepteert als een basale menselijke eigenschap. 
Vertaald naar de praktijk, een ‘playworkers approach’: het fout gaan hoort erbij, is onderdeel van het
spel, en daarmee van het leven en essentieel voor de ervaring die het kind meeneemt in volgende 
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speelactiviteiten. Geef het kind deze autonomie, om zelf te bepalen welk risico het wanneer aangaat:
laat het de drempels overgaan van mogen, willen en durven. Het kind wil het zelf doen, het kan 
meer, het heeft het nodig. Voor het kind is het goed zo. Aan ons om het kind het vertrouwen te 
geven. Het kind heeft recht op risico. Maar waar eindigt het recht op risico van het kind?

Forum

Anne Koning
Voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen en de Stichting Veilig Spelen; eerder Eerste 
Kamerlid voor de PvdA en hoofd programma’s bij Jantje Beton. Initiatiefnemer van pleckcheck (nu 
playadvisor) Afgestudeerd aan Wageningen University, Master in City Development. 
www.spelenenbewegen.nl  ,   https://playadvisor.co/ en www.stichtingveiligspelen.nl 
o Loesje: “De zin van het leven die schrijf je zelf.”
o De meritocratie speelt ook een rol: de opvatting dat alles wat je overkomt in je leven, positief en 

negatief, je eigen verantwoordelijkheid is. Daarin is geen ruimte voor toeval of pech.
o Focus op ‘het moet veilig zijn’ ontneemt veel speelplezier. Betrek kinderen er bij en laat ze 

vertolken waaraan ze behoefte hebben.
o Meende dat speeltoestelontwerpers, -fabrikanten en inspecteurs alleen oog zouden hebben voor

veiligheid en regelgeving, maar dat bleek niet waar te zijn. Het beeld van het vrij spelende, 
weerbare kinderen blijkt gemeengoed in de branche.

Judith Kuiper
Bewegingswetenschapper en gepromoveerd aan de UvA. Werkt als interventieonderzoeker/adviseur 
bij VeiligheidNL. Aandachtsgebied van VeiligheidNL is het bevorderen van kinderveiligheid. De 
organisatie is in 2016 gestart met activiteiten om ouders te stimuleren hun kinderen risicovol te laten 
spelen. www.veiligheid.nl.
o Als je ouders vraagt naar hun afwegingen (zoals VeiligheidNL heeft gedaan), dan zie je dat angst 

en schuld daarin een grote rol spelen.
o Verandering van de maatschappelijke visie dat risico’s slecht zijn is nodig om verder te komen.
o Kindbeeld VeiligheidNL is van oudsher ‘kind is kwetsbaar en moet worden beschermd’, schuift 

langzaam op naar ‘kind is weerbaar en het is van belang om kind de gelegenheid te geven dat 
verder te ontwikkelen’. 

Discussie

Over de dilemma’s ouder / professional
o In de kinderopvang wordt nu veel meer naar veiligheid gekeken dan ‘vroeger’. We zien 

overbezorgde ouders die hun kind niet los kunnen laten – en die houding wordt erger.
o Ouders vergroten de risico’s enorm uit. Is beperkend voor profs.
o Als ontwerpers willen we van alles, maar ouders houden het tegen.
o Joachim Duijndam: schuldthema is steeds onderhuids aanwezig. Zelfs als je part noch deel hebt 

aan gebeurtenis, voel je je toch schuldig. Verandering zit vooral in de manier waarop we iets 
waarnemen, benoemen. Roken was 40 jaar geleden gewoon en stoer, nu ben je een paria. Dat is 
dus een interpretatiekwestie. Zie onder ogen dat we elkaar van alles aanpraten. Idem bij spelen 
en risico’s. Voorbeeldfiguren kunnen helpen, zoals Laura Dekker, onze moderne Pippi Langkous.

o Martin van Rooijen:  Professionals zien de waarde vaak wel, maar stuiten op de ouders. Dus 
moeten we dat uitleggen en pedagogisch onderbouwen. 

Hoe kun je elkaar overtuigen?
o Laten zien dat er een veel groter risico is, nl. kinderen niet laten spelen. Zo speel je in op het 

risico-denken. // Mensen vragen om terug te gaan naar hun eigen ervaringen als kind.
o Je ziet dat de risico’s die kennelijk als aanvaardbaar worden gezien per generatie kleiner worden.
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o Veel ouders weten hier zo weinig over, je moet het ze vertellen.
o Bij de speelotheek verleiden we ouders om te gaan spelen en te ervaren. We lenen bv 

waterpistooltjes uit per twee, een voor ’t kind, één voor de ouder. We organiseren 
buitenactiviteiten.

o Maar hoe moet het dan met de pedagogisch medewerker van een kdv die leuke dingen doet en 
op het matje moet komen bij het management als er iets mis gaat? Die doet dat een volgende 
keer niet meer. Je moet dus ook de organisatie als geheel meenemen. 

o Het is een proces van jaren om ouders mee te nemen waarom je iets toelaat. Steun van het 
management is cruciaal. En bulten en schrammen mogen echt wel van de GGD. 

o Hoe kijk je naar een gebeurtenis? Zie het als een film: is het eindshot die bult? Of maak je de film 
langer: dan zie je ook het plezier vooraf en zie je dat de pijn weer over gaat en het kind gloeit van
trots en een stoer avontuur heeft beleefd.  

o Regels en wetten zijn weerslag van de samenleving en cultuur. Je ziet nu een tegenbeweging 
opkomen van ouders en opvoeders. 

o Ontwerper: Ik begin met risico-analyse, want toestel moet worden gekeurd. Ik betrek bewoners 
en opdrachtgever er bij: wat vind je aanvaardbaar?  

o Wat je als kind graag doet, zegt iets over waar je als volwassenen geschikt voor bent. Moet kind 
wel kunnen kiezen en oefenen, heeft het later voordeel van. Bij ouderen is de bescherming 
overigens nog erger, die kunnen nauwelijks nog leven.

o Kind met handicap krijgt nooit de gelegenheid om zelfstandig te spelen. Speelplekken zijn niet 
toegankelijk. Het is erg lastig om ze een risico te laten lopen. 

o Bij natuuruitstapjes met de bso komen pedagogisch medewerkers van tevoren met allerlei 
doemscenario’s. Maar je ziet ze onderweg ontspannen. 

Wat neem je mee?
o Judith Kuiper: dat het speelt op alle niveaus. Als we onderaan beginnen met de ouders, kunnen 

we van onderop de mentaliteit in de samenleving veranderen. // Dilemma voor VeiligheidNL: wat
is een aanvaardbaar risico?

o Anne Koning: Als branche zetten we in op kennis. // Gesprek blijven voeren, ook in de populaire 
bladen voor ouders. 

o Martin van Rooijen: De praktijk, het gesprek tussen pedagogisch medewerkers en ouders, daar 
nog meer op richten.

o Joachim Duijndam: Praktijk voedt zijn theorie. // Aandacht voor de rol die ‘vaders’(m/v) kunnen 
spelen. Er is veel aandacht voor ‘zorgende vaders’,  maar er moet evenveel aandacht zijn voor 
het ‘ruimte geven aan en loslaten van je kind’.  

Wat moet er verder gebeuren? Uitdagingen voor alle medespelers! *  Bloemlezing

Attitude
Ruimte bieden aan spelen voor kinderen vraagt ook iets meer tolerantie van de maatschappij (bv. 
ruimte geven bij fietsen op straat) * Druk voor het kind en stress van het kind verlagen, waardoor er 
meer tijd en ruimte is om te spelen. * Risicovol spelen begint bij het risico durven nemen van 
volwassenen om risicovol spelen voor kinderen mogelijk te maken. * Pleiten voor meer waardering 
voor de positieve kanten van bulten, breuken en bloed. * Meer maatschappelijk besef creëren over 
belang van risicovol spelen, niet alleen binnen werkveld. * Blijven benadrukken van de Rechten van 
het Kind. Recht op spelen, ruimte en inspraak. * Niet alleen nut en noodzaak, maar ook ‘leuk’ 
benadrukken.

Vrij vs. gestructureerd spelen
Vrij spel (met risico’s) meer op de kaart zetten. Afgekaderd spel door middel van speeltoestellen en 
regels doorbreken. * Het ‘spelen’ op niet-speelplekken ook op de agenda (van het Speelforum) 
zetten: spelen op straat, spelen op school etc. * Rubberen tegels weg er mee. Kinderen mogen leren 
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dat vallen zeer doet. * Geen speeltuinen meer neerzetten en/of ontwerpen. Het is genoeg om een 
lege plek te creëren waar kinderen eigen speeltoestellen kunnen bouwen. Speeltoestellen hoeven 
niet duurzaam te zijn. Na een tijdje afbreken. * Veerkracht vergroten in gestructureerde en 
georganiseerde speelruimtes. Nu wordt ‘veerkracht’ voornamelijk gezocht in natuurlijke omgeving. 
Terwijl hij juist vaak mist in gestructureerde ruimtes.

Kinderopvang
Richtlijnen en adviezen voor risky play formuleren zodat deze als handvat kunnen dienen voor 
professionals. * Bij kinderopvangorganisaties het ‘risicovol spel’ en belang ervan onder de aandacht 
brengen. In navolging van ‘modderdag’ ook een ‘oei…’- project organiseren? Ik doe graag mee!! * Als 
belemmering zie ik de commerciële basis van de kinderopvang, die de pedagogische ruimte erg 
beperkt.

Gemeente
Betrek gemeenten, vanwege veranderende rol van gemeenten. * Gemeentelijke beleidsmakers meer
bespelen. Voor een wijk als Overvecht is veiligheid bijvoorbeeld het weghouden van een criminele 
carrière. Weinig visie op wat kinderen nodig hebben in de ‘participatie’ maatschappij. * Hoe om te 
gaan met kinderen wiens ouders een straatfobie hebben, waardoor de kinderen nauwelijks buiten 
komen. Kunnen Buurtteams hier iets mee? * Hoe realiseren we de keten van (kind) naar ouder met 
(omliggende) hulpverleners cq professionals.

Diversen
Politiek: claimcultuur, klachtencultuur aanpakken. Onder het vergrootglas: indien zorgvuldig 
gehandeld, dan geen klacht of claim mogelijk. * Hoe om te gaan met de digitalisering van de 
samenleving en de toekomst van spelen. Denk aan effecten op fantasie, beweging, sociaal enz.

Discussie blijven voeren en aandacht blijven vragen bij alle partijen
Kinderen aan het woord of beeld laten (al zijn ze misschien al volwassen) wat zij er aan hebben om 
risicovol / avontuurlijk te spelen. (M.a.w.: laten ervaren / inzien wat je een kind ontneemt als het niet
risicovol mag spelen). * Zorgen dat de discussie uit het professionele circuit en in het publieke 
domein komt / meer ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over aanvaardbare risico’s. * 
Aansluiten bij initiatieven en samen mission statement formuleren en uitdragen. * Richting ouders: 
voorlichting. Laat ouders zien waar risicovol spelen toe kan leiden. * Promoten, uitdragen, 
informeren, blijven werken aan het goede gesprek, de spotlights blijven zoeken / ambassadeurs 
inzetten / samen optrekken en de olievlek verspreiden / redactionele artikelen in relevante 
dagbladen en bladen als Ouders van nu / PR > Ministerie van Onderwijs / open forum op 
www.ruimtevoordejeugd.nl / goede voorbeelden (Duitse verzekering) * Verschillig zijn; het gaat ons 
allemaal aan. Betrokkenheid.

Verder nemen deelnemers deze thema’s mee in hun dagelijkse werk: een pedagoog in de 
kinderopvang gaat :  speelser omgaan met de regels bijv. risico-inventarisatie, pedagogisch 
medewerkers steunen in hun speelse omgang met kinderen en ouders uitnodigen voor debat over 
spelen van kinderen op de kinderopvang.

Volgend Speelforum: De kracht van bewegen, verbeelding en taal.

Dinsdag 15 november, 15 - 18 uur, Universiteit Leiden 
http://www.ruimtevoordejeugd.nl/Pedagogie-en-spel/15-november-speelforum-de-kracht-van-spel-
verbeelding-en-taal.html 
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