
INFORMATIEBROCHURE 
Veiligheid is een Risico 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                   
   



In de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor het kind van een ander. Veiligheid staat natuurlijk voorop. Daar ben je 

als kinderopvangorganisatie continu mee bezig. Bijvoorbeeld in de vorm van een veilige omgeving om de kinderen te 
beschermen tegen letsel. Maar even belangrijk is het versterken van de kinderen. Ook daar speel je als kinderopvang 
een belangrijke rol in. 

 

Doel van het programma  

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en 

pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers. Er kan 

tevens een workshop voor ouders worden georganiseerd. 

Wij sluiten altijd bij de specifieke situatie van de organisatie 

waar we trainen aan.  

De training Veiligheid is een Risico gaan we bewust op zoek 

naar daar waar het schuurt; de dilemma’s, eigen waarden 

en normen, beschermen versus vrij laten, verschil in visie 

en in gesprek met ouders. 

 

Resultaat 
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is bij het 

aanbieden van risicovol spel, hoe voor te bereiden en te 

begeleiden. Tevens  beschikken ze over vaardigheden om 

met ouders te communiceren over dilemma’s en voordelen 

van risicovol spel.  

Kracht van deze training  
 Nieuwe inzichten 

 Praktische tips  

 stimuleren van de motorische vaardigheden van 

jonge kinderen 

 Plezierige en effectieve manier van werken met 

filmpjes 

 Aandacht voor individuele dilemma’s en collegiale 

feedback 

 

 

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren 

pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van 

een team of locatie aan de training kunnen deelnemen. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Inhoud  

 
Wist je dat er elk uur van elke dag bijna 21 kinderen met 

letsel op de eerste hulp belanden? Veel van deze letsels 

zijn te voorkomen. Niet alleen door je kinderen te 

beschermen maar juist door ze risico’s te laten en te 

leren nemen. Dit kan op speelse wijze, door risicovol te 

spelen. 

 

De training helpt de deelnemers risico’s in te schatten én 

op waarde te schatten. Daarnaast besteedt de training 

aandacht aan: 

 Risicocompetenties 

 Omgevingsbewustzijn 

 Sociale Vaardigheden 

 Persoonlijke competenties 

 Werken met het dilemmaspel 

 

 

 

 
 

 

Ouderbegeleiding en betrokkenheid 

Hoe jonger kinderen leren omgaan met risico's, hoe 

groter de kans dat zij later minder snel letsel oplopen. 

Vanuit deze wetenschap is het een prachtige opdracht 

om met ouders in gesprek te komen. Zodat er vanuit 

gezamenlijkheid kan worden gestreefd naar meer 

risicovol spel om zo de risicocompetenties van kinderen 

te ontwikkelen. Dit is essentieel voor de ontwikkeling 

van een kind. Deelnemers leren vanuit deze wetenschap 

en visie in gesprek met ouders te komen en blijven. 

 

 



 

 

Omvang en certificering 
 

Omvang 

2 bijeenkomsten 

Certificaat 

De training levert een certificaat Veiligheid is een risico op. 

Beoordeling vindt plaats op basis van100% aanwezigheid, 

opdrachten en inzet tijdens de bijeenkomsten. 

 

 

Theorie 

Wanneer kinderen niet vrij zijn om zelfstandig hun 

fysieke grenzen te leren kennen, leren ze niet doorzetten 

en niet de eigen grenzen te verleggen. Uit onderzoek is 

gebleken dat dit weer leidt tot ontwikkelingsstoornissen 

en een verhoogde kans op irreële angsten (Sandseter & 

Kennair, 2011).  

Het gevolg van langdurige en voortdurende risico-angst 

bij het kind is dat de veerkracht van het kind daalt. Het 

ontnemen van de kans om risico’s aan te gaan leidt 

uiteindelijk tot volwassenen die niet om kunnen gaan 

met alledaagse risicovolle situaties (Tovey, 2011). 

Wanneer in de nabije toekomst niet bewust aandacht 

wordt besteed aan omgaan met fysieke risico’s komt de 

ontwikkeling van een gezond risicocompetentie in 

gevaar. 

 

Opzet 
De training is opgebouwd volgens de principes van 

'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat deze 

verwerken. De afwisselende werkvormen vragen om een 

actieve inzet. De training vormt een onderdeel van een 

breder proces. Het heeft meer succes als de 

onderwerpen aan bod blijven komen tijdens 

bijvoorbeeld de begeleiding, ouderavond en het 

teamoverleg na afloop van de training. 

Aanmelden  
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen  

06-14993030 

of een mail sturen naar info@angelabrandsen.nl  

De algemene voorwaarden van Angela Brandsen  
staan op de website. Wij nemen binnen twee werkdagen 

contacten bespreken met u de mogelijkheden. De 

afspraken worden per e-mail bevestigd. 

 

 

 Investering 

Bij de in company trajecten maken wij een offerte voor u op 

maat. Het ontwikkeltraject wordt afgestemd op uw wensen en 

behoeften. Het is mogelijk om andere accenten te leggen 

waardoor ingespeeld wordt op de actuele ontwikkeling binnen 

uw organisatie.  

Een training met maximaal 16 deelnemers kost € 1.200 

 

Angela Brandsen 
Organisatie en Advies in Onderwijs en Kinderopvang 

  
‘s Herenstraat 60  
3155SL-  Maasland 
T  06-14993030 
E  info@angelabrandsen.nl  
I   www.angelabrandsen.nl 
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