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Groene vingertjes
Natuurbeleving in de kinderopvang

Uit onderzoek blijkt dat een groene speel- en leeromgeving goed is voor de ontwikkeling en het wel-

bevinden van kinderen. Kinderen brengen een belangrijk deel van hun dag door op school en vaak ook 

nog op de BSO. De laatste tijd is er veel aandacht voor ‘groen’ bij scholen. Zo worden steeds meer school-

pleinen ‘vergroend’. Maar hoe zit dat in de kinderopvang? Ook daar zijn hoopvolle ontwikkelingen maar 

er blijkt nog een wereld te winnen. Daarom is 2014 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Groene Kinder opvang’. 

Buitenkinderen
In onder meer de Scandinavische landen is groene dag- of 
buitenschoolse opvang al jarenlang de normaalste zaak van 
de wereld. Kinderen spelen de hele dag en het jaar rond 
zoveel mogelijk buiten. Ouders geven meerdere sets warme, 
weerbestendige kleding en laarzen mee, en vies worden is 
niet erg. 
Ook in ons land is natuurbeleving binnen de kinderopvang 
in ontwikkeling. Mede als gevolg van onderzoek en door de 
ontwikkeling van een Pedagogisch Kader Kindercentra, is het 
besef gegroeid dat vrij spel in een groene omgeving positieve 
effecten heeft op de sociaal-emotionele, motorische en cog-
nitieve ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Door 
het vele buitenspelen in de vrije natuur leren deze kinderen al 
op jonge leeftijd om te gaan met risico’s. Bovendien blijkt uit 
onderzoek dat wie zich op jonge leeftijd kan verbinden aan 
de natuur, als volwassene meer geneigd zal zijn deze te willen 

beschermen en een duurzame leefstijl te kiezen. Winst voor 
kinderen èn de aarde dus.

Groen doen
Geïnspireerd door het Scandinavische model is ook in Neder-
land inmiddels een beperkt aantal buiten-BSO’s te vinden en 
zijn dagopvangorganisaties aan de slag met natuurbeleving 
en groene buitenruimtes. Veel kinderopvanglocaties vinden 
het echter nog lastig handen en voeten te geven aan natuur-
beleving. Vaak denken de medewerkers dat ze veel kennis 
moeten hebben van planten en dieren, voelen ze zich geremd 
door veiligheidseisen of menen ze dat er sprake moet zijn van 
grote investeringen in het vergroenen van hun buitenruimte. 
En dat geld is er meestal niet. 

Toch kan het, vindt Janneke van den Bos, voorzitter van 
Stichting Groen Cement en directeur van een kinderopvangor-
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ganisatie. Juist laagdrempelige, eenvoudige natuuractiviteiten 
kunnen al een enorm verschil maken. Van den Bos maakte 
zich zorgen over het feit dat – zeker in grote steden – kinde-
ren steeds meer binnen spelen en minder met de natuur in 
aanraking komen en besloot daar iets aan te doen. In 2009 
richtte ze de stichting Groen Cement op met als doel natuur en 
natuurbeleving een structurelere plek in de kinderopvang te 
geven met behulp van een netwerk van ‘groene metselaars’ uit 
zowel de kinderopvang als de natuursector. Onder meer door 
het uitreiken van een ‘kwaliteitsmerk groene kinderopvang’ 
probeert Groen Cement zoveel mogelijk kinderopvanglocaties 
te inspireren tot vergroening. “Door natuur in je pedagogisch 
beleidsplan te verankeren groeit het besef van de positieve ef-
fecten van natuur bij medewerkers èn ouders. Door aandacht 
te besteden aan buitenspel, zintuiglijke beleving, de seizoenen, 
de elementen, zaaien en oogsten verbind je kinderen met de 
natuur. Je kunt als kinderdagverblijf hierin ook de samenwer-
king zoeken met een lokale natuurorganisatie”.

Jaar van de Groene Kinderopvang
Om inspirerende voorbeelden van groene kinderopvang voor 
het voetlicht te brengen en zoveel mogelijk andere locaties te 
verleiden tot vergroening heeft Groen Cement samen met het 
Vakblad Kinderopvang het jaar 2014 uitgeroepen tot ‘Jaar van 
de Groene Kinderopvang’. “Het Jaar is er voor iedereen die 
natuurbeleving in de kinderopvang wil versterken. Met vele 
andere partijen willen we laten zien hoe belangrijk het is en 
ook wat er allemaal kán. Natuur is hartstikke belangrijk voor 
de gezondheid en het geluk van kinderen en de kinderop-
vang kan hieraan een grote bijdrage leveren!”

Meer weten? 

www.groencement.nl
www.jaarvandegroenekinderopvang.nl
www.degroenegiraf.nl
www.agrarischekinderopvang.nl
www.springzaad.nl 
www.kindvannature.nl
www.veldwerkwinkel.nl
www.sharingnature.nl

Activiteiten voor groene kinderopvang in 
Nederland    

Sinds 2002 ondersteunt Veldwerk Nederland met het Netwerk 
Kind van Nature de kinderopvang met vergroening via 
kennisontwikkeling en -uitwisseling, trainingsprogramma’s voor 
managers en pedagogisch medewerkers en bezoeken aan 
inspirerende groene kinderdagverblijven. Samen met het 
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) wordt er 
gewerkt aan het verbinden van de kinderopvangsector en de 
natuur- en milieueducatiesector.
In 2010 werd de Groene Giraf opgericht. Deze stimuleringsprijs 
richt zich op het versterken van duurzame bedrijfsvoering in de 
kinderopvang en het vergroten van het ecobewustzijn en 
duurzaam gedrag van opvoeders, ouders en kinderen. Daarbij 
staat aandacht voor energie, water, afval en grondstoffen 
centraal. Ook vrij spel, natuurbeleving en gezonde voeding zijn 
belangrijke aandachtspunten. Via het uitreiken van deze 
jaarlijkse prijs worden duurzame koplopers in de branche in het 
zonnetje gezet en wordt duurzame ontwikkeling gestimuleerd.
De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) richt zich op het 
ondersteunen van boeren bij kinderopvang op hun bedrijf. Op 
een boerderij komen kinderen op een vanzelfsprekende wijze in 
contact met dieren en de natuur. Uitgangspunt daarbij is het 
bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang in een 
groene, natuurlijke omgeving met een pedagogische visie die 
bijdraagt aan een gezonde, natuurlijke opvoeding van jonge 
kinderen.

Natuur is hartstikke belangrijk 
voor de gezondheid en het geluk 
van kinderen.
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