
 Veilig gebruik van trampoline op de BSO 
 
 
 

KindKoers hanteert bij het gebruik van de trampoline op de BSO en het advies op van: 

Consument en Veiligheid.  

 

Het gebruik van de trampoline wordt door KindKoers toegestaan op de BSO onder de 

volgende voorwaarden: 

 

- Trampolinespringen is leuk en immens populair bij kinderen. Omdat kinderen veel 

bewegen bij trampolinespringen en soms onverwachte sprongen maken is er kans op 

een ongeval. De meeste ongevallen tijdens het trampolinespringen zijn vallen op de 

trampoline, vallen van de trampoline, botsingen met speelkameraden en beknellingen 

tussen de veren. Daarom wordt er op de BSO het liefst gebruik gemaakt van een 

ingegraven trampoline of trampoline met vangnet, met een goede afscherming van de 

veren. 

Bij KindKoers is de trampoline (nog) niet ingegraven en wordt er dus gebruik gemaakt van 

een vangnet om de trampoline. 

 

- Er is voldoende vrije ruimte boven de trampoline, overhangende takken worden 

weggesnoeid. 

- De trampoline wordt nooit geplaatst direct naast een muur, boom, speeltoestel of ander 

obstakel. 

- Er wordt gezorgd voor een net met een zelfsluitende opening, bij klittenband of ritsen 

wordt er opgelet dat deze goed worden dichtgedaan. 

- Er ligt niets onder de trampoline.  

- De trampoline is in het zicht geplaatst, zodat de leiding toezicht kan houden. 

 

 

 

Controleer de trampoline regelmatig op veiligheid, let dan op: 

 

- De stabiliteit van de trampoline en het frame; trek en duw er flink aan. 

- Het springdoek, de ruimte eronder en de ondergrond, zodat het springdoek tijdens het 

springen niet in contact komt met het frame of de grond. 

- De afscherming van de veren geheel in tact is en goed vast zit. 

- De bevestiging van alle veren en de veren zelf, of deze niet versleten zijn. 

- Het veiligheidsnet, de bevestiging en de opening met ritssluiting 

- Haal blaadjes en takjes van de trampoline. Zo voorkom je dat kinderen zich bezeren 

hieraan, maar dit is ook het behoud van de trampoline. 

 

- Repareer mankementen meteen, voordat er iemand op gaat springen! 

 

 

 

 

 

 



Gebruik van de trampoline: 

 

- Voor het gebruik checkt de medewerker eerst op veiligheid van en om de trampoline 

(zie bovengenoemde punten bij controleren van de trampoline) 

- bespreek samen met de kinderen de regels voor het spelen op de trampoline zodat deze 

voor iedereen duidelijk is. 

- Er is 1 kind toegestaan op de trampoline 

- Laat kinderen niet met andere attributen op de trampoline. 

- Spring alleen wanneer het springdoek droog is en er niet te veel wind staat. 

- Laat kinderen van de trampoline afklimmen en niet afspringen. Zet er evt. een opstapje 

bij voor de kleinere kinderen. 

- Kinderen doen hun schoenen uit wanneer zij op de trampoline springen. 

- Als er meerdere kinderen willen springen, spreek dan een max. springtijd af zodat 

iedereen aan de beurt komt. Bijv.:10 minuten. 

- Bij warmere temperaturen de kinderen kortere tijd laten springen om oververhitting 

van het kind te voorkomen. Als het warm is en de zon staat op de trampoline of er is 

een hittegolf, dan zal er uit veiligheidsoverwegingen geen gebruik gemaakt worden 

van de trampoline. 

- Als er gebruik gemaakt wordt van de trampoline moet er toezicht zijn van de leiding 

van de BSO 

- Zodra een kind gebruik maakt van de trampoline moet het net ten alle tijden gesloten 

zijn. Andere kinderen mogen tussentijds niet aan de sluiting komen. 

 

 

 


