
Groene, avontuurlijke, 
natuurlijke, uitdagende 

buitenspeelruimte… 

wat zegt Kind en Gezin 
daarover?



Art. 9. De opvanglocatie voor groepsopvang heeft een 
buitenspeelruimte die grenst aan de opvanglocatie, waar kinderen 
veilig kunnen spelen.
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Art. 9. De opvanglocatie voor groepsopvang heeft een 
buitenspeelruimte die grenst aan de opvanglocatie, waar kinderen 
veilig kunnen spelen.

Art. 13. §1. De organisator van gezinsopvang of groepsopvang 
zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Daarvoor maakt de 
organisator een risicoanalyse, met inbegrip van een plan van 
aanpak met tijdspad om de risico’s te beheersen.

De risicoanalyse wordt uitgevoerd binnen een cyclus van maximaal 
twee jaar en gaat minimaal over:

• 1° de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, 
levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen;

• 2° de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en 
verontreiniging.
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Magda?



• Er leven 
misverstanden over 
wat wel of niet mag.

• Organisator is 
verantwoordelijk 
want heeft duidelijk 
zicht op de 
opvangsetting en de 
risico’s.

– Organisator maakt 
risico-analyse

“Mag dit van K&G?” 



• de leeftijd van de 
kinderen

• het aantal medewerkers 
en hun competenties

• je infrastructuur

• de inrichting van de 
buitenruimte en de 
lokalen

• de mogelijkheden op vlak 
van toezicht

• …

Risico’s afhankelijk van meerdere factoren



• De risicoanalyse is een methode om risico’s in te 
schatten en acties te nemen om zo ongevallen en 
ziekte zoveel mogelijk te voorkomen.

• Actielijsten op basis van de meest voorkomende 
risico's en meldingen van ongevallen in de opvang 
aan Kind en Gezin. 

• Je kan het ook anders doen. 

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-
schoolkinderen/veiligheid-en-
gezondheid/risicoanalyse/default.jsp

Ondersteunend materiaal : actielijsten

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-schoolkinderen/veiligheid-en-gezondheid/risicoanalyse/default.jsp


Het mag van Kind en Gezin!









• Webpagina #buitenbabys

https://www.kindengezin.be/buitenbabys/



