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Over de waarde van een groene 

speel- en leeromgeving voor 

kinderen 

Sophie Sliepen 
Orthopedagoog 

Opleider Master SEN Fontys 
Onderwijsspecialist 



Onze wens:  



Begeleiden, opvoeden en onderwijzen in een 

groene buitenruimte bij school, KDV en in de 

wijk.. 

De Speeldernis Rotterdam 



Eerst denken, dan pas aan de 

slag. 
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Waarom doen we wat we doen in onze opvoeding, 

onderwijs en zorg voor kinderen? 

 

-Om onze cultuur en natuur te behouden? 

-Om voor te bereiden op werk? 

-Om een bijdrage aan de samenleving te leveren? 

-Om zorg te dragen voor de omgeving? 

-Om een betekenisvol leven te leiden? 

-Om in vrede te leren samenleven? 

-Om in eigen onderhoud te leren voorzien? 

-Omdat anderen het ook zo doen? 

      (bron: UNESCO) 



We dragen zorg voor een optimale 

ontwikkeling van onze kinderen, 

we bereiden hen voor op de 

toekomst. 
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Kennis en 

vaardigheden zijn 

onontbeerlijk, 

Leren door 

ervaring is 

cruciaal. 

Het draait allemaal om: 

Leren leven  

in relaties 
(Kees Both 2007) 

Je verbonden  

Voelen leidt tot  

zorg dragen 
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Opvoeden in weids perspectief:  

het morele appel 
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Terug naar het hier en nu: 

Hoe komen we van grijs naar groen? 
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a room with a view…. 

8 jaar lang dagelijks spelen op 

geasfalteerd terrein, omringd door 

hekken.  Welke onuitgesproken 

boodschap geven we kinderen  

dan mee? 
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Binnen  heet het 

“school”en “leren” 
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Buiten heet het opeens  

“spel”en “vrije tijd” 

“Het mag niet te leuk 

worden!” 



13 

  Wat leerkrachten wensen: 

Rust 

 

Ruimte 

 

Openslaande  

Deuren 

 

 

 

 

Uitzicht 

Basisschool  

Zijldijk 



ruimte, weidsheid, plekken om 

tot rust te komen, veel bomen en 

water, vrijstaande scholen, 

openslaande deuren van de klas 

naar een weiland, bos, duin of 

tuin. En ook: dak- en 

binnentuinen (om vandalisme te 

voorkomen), een boer adopteren, 

blokuren ‘groen’ inroosteren om 

met regelmaat naar buiten te 

kunnen gaan, een serre grenzend 

aan de klas en groene hoeken ín 

de klas. 
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Ook kinderen hebben wensen: 



16 
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Kinderen 

zijn altijd 

op zoek 

naar dat 

kleine 

beetje 

aarde …. 
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de visie van een school, kdv of buurt op het 

belang van natuur voor de ontwikkeling van 

kinderen, kan een wens tot werkelijkheid 

maken 

De Werkschuit De Toekomst De Bijenkorf De Werfklas 
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Wat kleine 

aanpassingen en… 

 

 

“Nooit meer ruzie 

op het plein” 

 

 

Leerkracht 

basisschool De 

Fakkel Utrecht 
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Mytylschool De Ruimte, Bergen 
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Werkplaats Kees Boeke, Bilthoven 



22 School in Duitsland                                                    foto: Stichting Oase 

Ontwikkeling 

Angst 



23 School in Duitsland                                                    foto: Stichting Oase 

uitdaging 

gevaar 



24 Project Green Care Zaandijk Project Green Care Zaandijk 



KANSEN VOOR WELBEVINDEN NU EN LATER 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bron: Agnes van den Berg, Alterra, 2008 
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Welke wensen  

heeft u? 

 

3 minuten 

uitwisselen… 
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Wensen:  

een hut, een waterpomp, hoogteverschil, bloemen.. 

 

1. Eerst denken: 

Waarom wil je beginnen aan een groene ruimte? 

Voor de ontwikkeling van kinderen, voor de positie van de 

school in de buurt etc. 

Waarop baseer je je keuzes? 

Wat is jullie pedagogische visie? Mogen kinderen vies 

worden? Stimuleren we spel of focussen we op leren?  

Tip:  

denk eerst in activiteiten/gewenste leerervaringen. 

Zoek daar later passende materialen en beplanting bij. 

 

2. Dan doen: de gedachten verwerken in een ontwerp. 
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OBS De Duizendpoot: 

stenen - en schooltuin-gedeelte op het plein. 

 
Doelen: 

- Fantasievol spel ontwikkelen en toch respectvol met natuur omgaan 

- Zelf veranwoordelijkheid dragen bij het onderhoud van de tuin 

- Vaker lessen buiten geven 
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St Gerardusschool: 

Steen, moestuin, vijver, groen plein en bosstrook. 
 

Doelen: 

-Een buitenklas voor levensecht onderwijs 

-Meervoudige intelligentie 

-Tegemoetkomen aan bewegingsbehoefte van kinderen, en  ruimte bieden om tot 

jezelf te komen 

-Een parkje voor de buurt (wijkfunctie) 
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Jenaplanschool De Molenwijk: 
 

Doelen: 

- Bijdragen aan gezonde ontwikkeling van kinderen. 

- Gezonde omgeving is goed voor ontspanning, verhoogt het 

concentratievermogen en stimuleert de verbeeldingskracht. 

- Vertrouwd raken met natuur, praktische kennis opdoen en meer 

verbonden gaan voelen met de natuur. 
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OBS De Bloemhof 
Doelen: 

 

Respect als rode draad. Respect voor de ander, voor regels, jezelf en de natuur. 

De 4 V’s: visie-voeding –vechten-verbouwen 

Handen uit de mouwen 

Voor 70 euro  
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gedachten 

• Neem tijd voor 
keuzes  en 
doelen. 

• Zowel tijdens ‘t 
ontwerp als later 
bij het gebruik. 

• Denk in 
mogelijkheden, 
niet in bezwaren. 

groei 

• Niet alles hoeft 
meteen af. 

• Denk in jaren, 5-
7 jaar is heel 
gebruikelijk bij 
implementatie. 

• Niet alles hoeft 
op dat ene plein. 

gewenning 

• Durf eerst naar 
buiten. 

• Observeer 
kinderen, ontdek 
mogelijkheden. 

• Begin klein, 
bouw langzaam 
op.  

• Alleen al door 
buiten te zijn 
werk je aan 
kerndoelen!! 

Enkele adviezen: 
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Dank voor uw aandacht! 
sophie@sliepenonderwijsadvies.nl 


