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In 10 stappen meer naar buiten

1   Maak het thema bespreekbaar  
Doe de test: Hoe buitenspeelvriendelijk is mijn opvang? 
op speelbank.be. Bespreek de antwoorden en resultaten 
met je collega’s of ondersteuner. Wat valt je op? Wat leer 
je eruit?

2   Een waaier aan voordelen  
Bespreek met je collega’s of ondersteuner welke voor
delen (meer) buiten spelen heeft. Wat maakt dat dat 
goed is voor de kinderen? Voor jezelf? Voor de ouders?  
Wat zal er veranderen wanneer je meer buiten zal spelen? 

Breng in kaart wat jullie nu al doen: 

• Hoe vaak spelen jullie buiten? 
• Met welke leeftijden? 
• Hoe gebeurt dat? 

Tijd om al die ervaringen te gaan gebruiken! 

3   Zit er nog weerstand?  
Heb je zelf nog vragen, bedenkingen of weerstanden rond 
buiten spelen? Of ben je bang dat de ouders weerstanden 
gaan hebben? Lijst met je team alle mogelijke weerstan
den op. Neem even de tijd om te bedenken wat jullie 
allemaal kan tegenhouden. Neem dan drie kleuren en 
duid bij elke weerstand een kleur aan: 

•  Groen: dit kan je meteen aanpakken door te gaan pro
beren en testen.

•  Oranje: voor deze weerstanden moet je nog een kleine 
stap zetten om die op te lossen. Iets opzoeken, iets 
bespreken. Plan in wanneer je dat gaat doen. 

•  Rood: dit is een weerstand die wat meer onderzoek 
nodig heeft. 

Heb je nog meer achtergrond nodig? Op deze webpagina 
vind je heel wat info.

4   One team, one dream  
Wil(len) je/jullie meer inzetten op buitenspelen en er 
bijvoorbeeld een jaarproject van maken? Staat het hele 
team hier achter? Herschrijf dan je visie en maak afspra
ken om op één lijn te staan. Het kan een leuk idee zijn om 
dat ook zichtbaar te maken in de opvang zelf. 

5   Geef jezelf voldoende tijd en begin klein  
Verandering kost tijd. Meer naar buiten gaan en je opvang 
hieraan aanpassen is niet iets wat je in één dag bereikt.  
Denk na over wat je wil bereiken. Koppel hier acties aan 
en maak een planning met wie wat zal doen. Begin met 
een kleine verandering waar je je goed bij voelt. Leg 
acties vast. Dacht je al aan deze mogelijkheden:

•  Dagplanning en vaste momenten herbekijken om 
buiten spelen een plaats te geven. Buiten kan je zoveel 
meer dan spelen alleen: eten, rusten, drinken, verzor
gen, slapen… 

•  Materiaal voorzien, zowel materiaal om buiten mee te 
spelen als materiaal om het buiten te organiseren

• De buitenruimte aantrekkelijk(er) maken voor kinderen
• Ideeën verzinnen om buiten te gaan doen. 

6   De buitenspeel-expert(s)  
Is er iemand of een paar mensen binnen het team die 
“buitenspeelexpert” willen worden? Laat die pers(o)
on(en) dan extra vorming volgen, inspiratie zoeken op bv 
Pinterest, een werkgroepje trekken, voorstellen uitwer
ken, nieuwe dingen uitproberen, inspirerende kinderdag
verblijven bezoeken, ...

7   Communiceer  
Communiceer aan ouders je nieuwe buitenspeelvisie 
en informeer hen over je/jullie buitenspeelproject. Dit 
kan via een poster, foto’s, huishoudelijk reglement, via 
een persoonlijk gesprek, een praatavond, Facebook, ... 
Zorg via de ouders ook dat het buiten spelen praktisch 
mogelijk wordt. Laat hen gepast kledij voorzien voor 
alle weersomstandigheden. Er bestaat geen slecht weer, 
enkel slechte kledij. 

8   Documenteer 
Maak foto’s of video’s terwijl kinderen aan het spelen zijn. 
Wanneer je ze achteraf op een rustig moment bekijkt, 
zie je veel meer dan op het ogenblik zelf. Het geeft je een 
schat aan informatie over de kinderen en over jezelf als 
begeleider.

9   Organiseer een toonmoment 
Geef je buitenspeelproject de aandacht die het verdient. 
Maak er een vast agendapunt van tijdens het teamo
verleg of een overleg met je ondersteuner. Voorzie een 
toonmoment waarin je de realisaties van het project 
toont aan ouders, kinderen, andere kinderdagverblijven, 
je gemeente, ... Dat doe je natuurlijk in je eigen buiten
ruimte, om meteen te tonen hoe leuk het daar is.

10   Buiten is het nieuwe normaal  
Eens je meer buiten speelt, eet, slaapt, ... moet je alert 
blijven. Evalueer regelmatig je acties en doelstellingen.  
Hebben we bereikt wat we wilden? 
Wat kunnen we nog meer doen? Is 
er een speelhoek die we nieuw leven 
moeten inblazen? Hebben we nog 
genoeg laarsjes of overals? Gebruik 
zeker de inbreng van de kinderen en 
blijf hen observeren. 

Aan de sla
g!
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https://www.speelbank.be/11-buiten-spelen
https://www.kindengezin.be/buitenbabys/

