
Voorbeelden van RI&E-plichtige activiteiten 

De tabel op de volgende pagina dient als hulpmiddel om in te kunnen schatten voor welke activiteiten 

een risico-inventarisatie (RIE) moet worden opgesteld. 

 

Het uitgangspunt is dat een RIE moet worden ingevuld. 

Dit betekent dat bij twijfel altijd een RIE wordt opgesteld. 

De kookstaf / keukenploeg vult altijd een RIE voor de, door hun, bereide voeding. 

De (week)coördinator vult altijd de RIE in voor calamiteiten en veiligheid ‘s nachts. 

 

Om te bepalen of het opstellen van een RI&E nodig is, kan het behulpzaam zijn om een denkbeeldig 

filmpje af te spelen om te bedenken welke risico’s er zijn. Tijdens de activiteit zelf, maar ook tijdens het 

vervoer op weg naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Het gaat altijd over de heenreis.  

De terugreis hoort bij de opvolgende activiteit. 

 

TIP: neem de beheersmaatregelen uit de RIE op als actie in het draaiboek waarin de activiteiten 

beschreven zijn, zodat voorafgaande de activiteit de begeleiders meteen zien welke acties ze nog 

moeten uitvoeren om de activiteit passend bij de RIE te kunnen laten starten. 

  

Bij kampvuur kun je denken aan: 

• Controleren dat kinderen en begeleiders geen snel brandbare kleding aanhebben. (en kleding 

wisselen). 

• Controleren op voldoende emmers met koel water (om de koelen en te blussen). 

• Zorgen voor ehbo-koffer met middelen tegen brandwonden. 

  

Bij spellen kun je denken aan: 

• Controleren van het terrein op scherpe voorwerpen (en verwijderen). 

• Controleren van het terrein op putten en oneffenheden (en herstellen). 

• Zorgen dat gevaarlijke plekken afgezet zijn en/of voorzien van afzetlint (wat ook ’s nachts 

zichtbaar is). 

• Zorgen voor een extra EHBO-er. 

  

Bij fietsen kun je denken aan: 

• Afspraken maken over de verkeersregels en groepsindeling. 

• Zorgen voor voldoende hesjes. 

• Zorgen voor een bandplaksetje en een ehbo-koffer. 

• Zorgen dat iedereen is ingesmeerd tegen de zon. 

• Zorgen dat iedereen regenkleding/warme kleding heeft (soms ga je op een warm moment van 

de dag heen en keer je terug als het flink is afgekoeld, dan moet je op de heenreis al de 

warme kleding meenemen). 

• Zorgen voor voldoende water voor onderweg. 

• Zorgen dat de begeleiders de route en omgeving kennen. 

• Zorgen dat er een plek is waar geschuild kan worden, mocht het weer omslaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Altijd een RIE Voorbeelden 

(Begeleid) vrij spelen vrij spelen met begeleider als spelleider, zelfstandig vrij spelen (met begeleider als toezichthouder) 

Bivak/hike bivak, hike, slapen op een vlet (boot) 

Dans/expressie/klein kunst capoeira, bonte avond, ballon dansen, muziek workshop, dansworkshop, silent disco, voorbereiding bonte avond 

Kampvuur kampvuur in kampvuurcirkel, kampvuur in tonnetjes 

Knutselen 
maken van kampherinnering, dromenvanger, schilderwerkjes, timmerwerkjes, zaagwerkjes, hutten bouwen, t-shirts 
bedrukken 

Met een groepje op pad (uitstapje) zakgeld uitgeven in de stad, bezoek aan een museum, bezoek aan kinderboerderij 

Ontvangst/afscheid nemen ontvangst/afscheidslocatie nabij een kanaal, ontvangst/afscheid met veel auto-/bus bewegingen 

Opbouw/afbreken kampterrein frietzakjes (primitieve tentjes) opzetten, inrichten hiketerrein 

Outdoor bootcamp, dropping, klimmen in sporthal, stormbaan (luchtkussen), zeepbaan 

Speurtocht kledingvindspel, mysterieuze speurtocht 

Teamsport voetbal, handbal, trefbal, basketbal, flessenvoetbal, slagbal, tref-skippybal 

Tikspelen/stoeien tikkertje, sok worstelen, watergevecht, bezoek aan de speeltuin, levend stratego, omgekeerd verstoppertje, ren je rot 

Varen/zwemmen zeilen, roeien, kanoën, zwemmen in zwembad, naar het strand, surfworkshop 

Veiligheid 's nachts algehele veiligheid 's nachts, overnachting op hiketerrein 

Zelf eten bereiden fruitsalade maken, proefkim, Turkse broodpizza's maken 

Zelf eten bereiden op kampvuur/BBQ popcorn poffen, marshmallows roosteren, stokbrood bakken, zelf BBQ-en, zelf pizza's maken 

Soms een RIE Voorbeelden 

ja, rustig bezig in een groepje 
boter, kaas en eieren (levend), de nachtloper, get the picture, kennismakingsspel, gezamenlijke opening, groepjes 
maken, samenwerkingsspelen, snoeppong, spelletjesochtend, woorden letterspel, derrie quiz 

nee, rustig bezig in een groepje cluedo, goochelshow, bezoek toko (kampwinkel) 

Geen/zelden een RIE Voorbeelden 

Corvee afwassen, opruimen slaapruimte 

Drinkmoment drinken, fruitmoment 

Eten voeding bereidt door de kookstaf, frietjes eten (extern), ijsje eten (extern), ontbijt en lunch (boterhammen) 

Fotomoment groepsfoto 

Persoonlijke verzorging douchen, wassen, tandenpoetsen, toiletmoment 

Zitspel bingo, film kijken, glittertattoo's zetten, light painting, optutten voor bonte avond, rustige quizavond 


