Congres donderdag 18 januari 2018

RISICOVOL SPELEN
- Dilemma’s rond risico’s en veiligheid in de beroepspraktijk KINDvak, Brabanthallen Den Bosch. Kosten € 95.
Meer informatie en inschrijven via www.Kindvak.nl (congressen)
PROGRAMMA

10.15u

Inloop en koffie

10.30u

Opening door Froukje Hajer, voorzitter van Ruimte voor de jeugd
Risicospel vanuit pedagogisch perspectief
door Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogie Universiteit van Amsterdam
Kinderen ontdekken de wereld via hun spel, vanaf hun geboorte. Ze verkennen grenzen en krijgen grip op de wereld om
hen heen. Volwassenen zorgen voor een goed opgroeiklimaat, thuis, op school, op de kinderopvang en in allerlei
jeugdorganisaties. In de huidige samenleving zijn risico's anders in vergelijking met de tijd dat ouders zelf kind waren.
Hoe krijgen kinderen vandaag de dag de kansen om goed op te groeien? Vanuit welke pedagogische visie werken
professionals in scholen, kinderopvang en jeugdorganisaties met kinderen, opdat ze risico's leren inschatten, zelfredzaam
worden en zelfvertrouwen krijgen? Louis Tavecchio gaat in op het belang van risicovol spelen voor een gezonde
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Risicovol spelen inbedden in beleid door Hedy Goossens, onderzoeker VeiligheidNL
De geheel vernieuwde Risicomonitor van VeiligheidNL helpt (kinderopvang)organisaties bij het opstellen van een
beleidsplan voor veiligheid en gezondheid. Een onderdeel van de Risicomonitor is het in kaart brengen van de
werkwijzen, afspraken en maatregelen om risicovol spel in een zo veilig en gezond mogelijke omgeving te kunnen bieden.
Welke vragen moeten worden gesteld? Welke informatie moet inzichtelijk worden gemaakt? En voor wie?

De rol van ouders bij risicovol spelen door Gjalt Jellesma, voorzitter BOinK
Welke dilemma's komen ouders tegen in de kinderopvang en hoe kunnen organisaties en ouders samenwerken aan een
goed en veilig opvoedklimaat met uitdagingen?

11.45u

Dilemma's rond risicovol spelen ter discussie
Met bijdragen van Jeroen Bos, voorzitter Normcommissie en bestuurslid van Stichting Veilig
Spelen en met inspecteurs van de GGD
Besproken worden de veranderingen in de normen van speeltoestellen. Aan de hand van dilemma’s bespreken we met
deelnemers hoe we risicovol spelen in de dagelijkse praktijk mogelijk kunnen maken.

12.25u

Afronding en conclusies
Aangeboden door:

