
Bouwsteen Veiligheid 
 

Verantwoord risicovol spelen 
 

Op een groen schoolplein zijn vaak meer mogelijkheden tot risicovol speelgedrag dan op een grijs 

schoolplein. Er kan gespeeld worden op hoogte of zijn er plekjes in het groen waar kinderen zich 

kunnen verstoppen. Voor kinderen is dit prettig én leerzaam. Het daagt kinderen uit om hun grenzen 

te leren kennen en te verleggen. Dit helpt ze bij risico’s inschatten en afwegingen maken.  

Natuurlijk moet er een balans zijn tussen uitdaging en spanning enerzijds en veiligheid anderzijds. De 

te nemen risico’s zijn verantwoord, wanneer deze goed herkenbaar zijn voor de kinderen. Zo kunnen 

zij zelf beslissen of ze de uitdaging willen aangaan. Bovendien moet het risico in verhouding staan tot 

de pedagogische waarde van het speelobject.  

Meer informatie over het belang en het begeleiden van verantwoord risicovol spelen vind je hier.  

 

Toezicht 
Leerkrachten kunnen op een grijs schoolplein eenvoudig toezicht houden. Het is er vlak en 

overzichtelijk. Bij een groen schoolplein is er vaak geen volledig zicht voor de leerkracht vanwege 

reliëf en verstopplekken. Dit kan voor leerkrachten even wennen zijn. Het vraagt een actievere rol bij 

het toezicht houden. Door rond te lopen kunnen leerkrachten spelende kinderen in het oog houden. 

In het ontwerp kan rekening worden gehouden met het houden van overzicht, bijvoorbeeld door een 

heuvel in het midden van het plein. 

Toetsing 
Een schoolplein moet elk jaar gekeurd worden op veiligheid. De keuringsinstantie zal nagaan of de 

risico’s op het plein verwantwoord zijn. Al bij het ontwerp kun je rekening houden met de keuring, 

bijvoorbeeld door je bewust te zijn van het verschil tussen speeltoestellen en speelaanleidingen. 

Daarover lees je meer in de factsheet Veiligheid en risico’s op een natuurspeelplaats.   

Verlies jezelf echter niet in de wetgeving rondom veiligheid van groene schoolpleinen. Een ervaren 

hovenier heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en kan hierin meedenken. Laat de keuring 

bij voorkeur uitvoeren door iemand met kennis van natuurspeeltuinen. 

 

https://www.veiligheid.nl/risicovolspelen/home
https://www.gezondeschoolpleinen.nl/files/pdf/po/4.6_factsheet-veiligheid-en-risicos-op-een-natuurspeelplaats.pdf
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