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Inleiding
Het belang van buitenspel
Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek weer eens hoe belangrijk
de peuter- en kleuterfase zijn voor de ontwikkeling van een mens,
en hoe moeilijk iemand achterstanden kan inlopen die op deze
leeftijd zijn ontstaan. In het onderwijs en de VVE werden
verschillende initiatieven genomen om de ontwikkeling van jonge
kinderen te stimuleren, maar vrijwel alle waren gericht op de
activiteiten in het klaslokaal. En dit terwijl de kleuters in het
basisonderwijs een vijfde deel van hun schooltijd buiten spelen.
Buitenspel heeft voor veel kinderen en volwassenen de allure van
vrijheid, van lekker doen waar je zin in hebt, een beetje avontuur.
Maar buitenspel is meer. Buiten krijgt een kind andere
mogelijkheden tot spel dan thuis of in de klas en daarmee ook
andere mogelijkheden tot ontwikkeling. Dit hangt samen met het
gegeven dat kinderen buiten veel meer kunnen doen. De ruimte is
minder afgebakend en men stelt minder regels aan geluid,
rommel en wisseling van activiteit. Verder biedt het spel buiten
allerlei kansen om ervaringen op te doen met natuurlijke
elementen zoals flora en fauna, seizoenen en weerselementen.
Jonge kinderen maken op alle fronten een enorme ontwikkeling
door. Om die ontwikkeling goed te laten verlopen hebben ze zorg,
aandacht en goede voeding nodig. Maar dat is niet genoeg.
Ze moeten ook ervaringen kunnen opdoen op allerlei verschillende
gebieden. Jonge kinderen doen die ervaringen op via spel, en om
alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren hebben ze dan ook veel
verschillende spelsituaties nodig waarin ze die indrukken krijgen
en kunnen verwerken.
De map Buitenspelen biedt mogelijkheden om met weinig geld en
moeite het buitenspel voor kinderen tot een rijke belevenis te
maken.

Ongetwijfeld bied jij de kinderen veel kansen aan voor spel in het
lokaal. Maar daarnaast is ook de speelplaats belangrijk voor een
goed verloop van het ontwikkelingsproces. Die biedt immers
specifieke mogelijkheden die in de ruimte binnen ontbreken.
Denk maar eens aan zaken als het ervaren van de ruimte, het
beleven van natuur- en weersaspecten, mogelijkheden tot
verschillende vormen van bewegen, spontaan samenspel, werken
met natuurlijke materialen en de vrijheid die een groot appèl doet
op de sociale vaardigheden.
Voor onze ‘achterbankgeneratie’, dat wil zeggen voor onze
kinderen die met de auto overal naar toe worden gebracht, is het
niet meer zo vanzelfsprekend dat ze deze ervaringen spontaan
thuis opdoen. De inrichting van de meeste woongebieden is niet
afgestemd op veilig buitenspel voor jonge kinderen; zij zijn voor
hun buitenspelervaringen dus op andere plaatsen aangewezen.
Daarmee hebben kinderopvang en school er een belangrijke taak
bij gekregen.
Een en ander betekent wel dat de buitenomgeving aan bepaalde
eisen moet voldoen en een rijke speelomgeving moet zijn. Alleen
een betegeld terrein met een zandbak en een paar karren is niet
voldoende om een brede ontwikkeling te stimuleren en het is ook
niet voldoende voor de speelbehoeften van jonge kinderen. Zelf
hebben zij geen boodschap aan de nuttige effecten die het spel
buiten voor ze heeft. Ze willen gewoon lekker en intensief spelen,
maar daarbij kunnen ze allerlei verschillende behoeften hebben.
Voor de één betekent dat spannende spelletjes spelen en nieuwe
uitdagingen aangaan, de ander daarentegen wil in een rustig
beschut hoekje met gras en steentjes bezig zijn. En als je alle
kinderen goede ontwikkelingskansen wilt bieden, moet je ze naast
een stimulerende omgeving ook aanlokkelijke activiteiten
aanbieden, die hun uitdagen en blijven boeien.
Om dat te realiseren wordt er veel van je gevraagd. Want het valt
niet mee om een gevarieerd spelaanbod te doen, om het spel
levend en avontuurlijk te houden, en om te zorgen dat er ook echt
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steeds nieuwe dingen voor de kinderen te ontdekken zijn. Het
vraagt veel creativiteit om kinderen voortdurend nieuwe
spelimpulsen te geven en de eigen initiatieven van de kinderen te
ondersteunen met geschikte materialen.
Deze map wil je helpen om te komen tot buitenspel waarbij de
kinderen:
- kunnen experimenteren, onderzoeken, ontdekken en spannende
dingen doen
- de volwassen wereld na kunnen spelen
- worden uitgedaagd en geprikkeld tot betrokken spel
- steeds nieuwe ervaringen opdoen.
Een goed aangelegde en ingerichte speelplaats die kinderen
gevarieerde spelmogelijkheden biedt, is voor dergelijk buitenspel
van groot belang. Als je daar niet over beschikt, is het zeker de
moeite waard om verandering van je huidige speelplaats te
overwegen. Maar dit vraagt een flinke financiële investering en een
lange-termijnplanning; bovendien is de speelplaats maar één
aspect. Daarnaast is je eigen rol van groot belang, want je moet niet
alleen toezicht houden, maar vooral kinderen inspireren, ze
stimuleren met leuke spelideeën en ze in hun spel begeleiden.
Waarschijnlijk wil je niet wachten tot de speelplaats veranderd is,
maar wil je morgen al beginnen.
Met deze map geven we daarbij een ondersteuning. Zij is
geschreven voor mensen die met kinderen van ± 3 t/m 8 jaar
werken. Dat betekent dat leerkrachten in de onderbouw en de
middenbouw, leerkrachten in het speciaal onderwijs, leidsters/
pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en in de
buitenschoolse opvang, hieruit een hoop inspiratie en ideeën op
kunnen doen. Maar ook de opleiders en begeleiders van
leerkrachten en leidsters/pedagogisch medewerkers vinden hierin
veel van hun gading.
Je vindt in de map suggesties voor materialen en activiteiten, een
aanbod aan spelletjes, ideeën voor de uitwerking van thema's op de
speelplaats en richtlijnen om het buitenspelen tot een leuke
activiteit te maken voor de kinderen en... voor jezelf. Want intensief
spelende kinderen geven je meer voldoening in je werk.
De spelsuggesties zijn aangevuld met werktekeningen zodat je de
meeste ideeën gemakkelijk kunt uitvoeren.

Wat heeft de map te bieden?
Hoofdstuk 1 geeft allerlei ideeën voor materialen die je kunt
aanbieden om het spel te verlevendigen.
Om te beginnen zijn er de speelmogelijkheden van kosteloze
materialen; veel spulletjes die nu maar al te vaak in de prullenbak
belanden, blijken nieuwe speelimpulsen te kunnen geven.
Vervolgens komen de materialen die de kinderen zelf kunnen
maken aan de orde. Het maken gebeurt over het algemeen in de
klas en het spelen ermee buiten. Je zult merken dat dit tweemaal
speelplezier oplevert: het maken en het spelen.

Tot slot vind je een overzicht van goedkope materialen en
speelobjecten die vaak al eeuwenlang gebruikt worden, maar die
ook onze moderne kleuters nog mateloos boeien. Het zijn
materialen die op iedere speelplaats aanwezig horen te zijn.
Hoofdstuk 2 bevat suggesties om de specifieke mogelijkheden die
het buitenspel biedt goed te benutten. De map gaat daar eerst in
op allerlei spelvormen met lijnen op de tegels en je zult ontdekken
dat je met een stuk stoepkrijt al heel gevarieerd spel op gang kunt
brengen. Daarna geeft de map allerlei ideeën om de natuur buiten
te beleven en de kinderen te laten spelen met weersverschijnselen
zoals zon, regen, wind, sneeuw en ijs. Ten slotte vind je hier
ideeën voor een belangstellingshoek: een plek op de speelplaats
waar steeds iets anders wordt aangeboden.
In hoofdstuk 3 staan spelletjes centraal; tik- en vangspelletjes,
wedstrijdspelletjes, zangspelletjes, maar ook: balspelletjes,
spelletjes met touwen en spelletjes met water. Je vindt hier
voorbeelden uit de oude doos, maar ook nieuwe spelletjes.
Naast spelsuggesties vind je aftelversjes en springliedjes. Bij de
balspelletjes geeft de map je informatie over verschillende soorten
ballen die geschikt zijn voor het spel buiten.
Hoofdstuk 4 heeft een ander karakter en zet je op het spoor van
thema's die je op de speelplaats kunt uitwerken. Daarbij kan het
gaan om een thema dat in de klas is opgezet, maar dat ook leuke
mogelijkheden biedt voor de speelplaats. Denk maar eens aan het
thema ‘ridders’ en de mogelijkheden die het heeft om buiten uit te
spelen. Maar er zijn natuurlijk ook thema's die zich alleen maar
lenen om buiten uit te voeren, zoals vliegeren en tenten bouwen.
De speelplaats geeft veel nieuwe ervaringsmogelijkheden naast het
werken in de klas, maar we kunnen die ervaringswereld voor de
kinderen nog wat verder uitbreiden door ze de directe
schoolomgeving te laten verkennen. Hoe je kinderen nieuwe
ervaringen kunt laten opdoen, lees je in hoofdstuk 5. Hier staan ook
vijf mogelijke uitstapjes beschreven.
Last but not least vind je in hoofdstuk 6 allerlei zaken die maken
dat buitenspelen voor jouzelf en voor de kinderen een feest is,
waarbij alles soepel verloopt en de kinderen betrokken en
enthousiast kunnen spelen. In dit hoofdstuk staan onder meer
suggesties voor kleine materialen die handig zijn om buiten bij de
hand te hebben en voor handige voorzieningen. Ook zijn er
suggesties voor de organisatie van het buitenspel, waaronder het
opbergen van de materialen, en bespreken we de indeling van de
speelplaats. In dit hoofdstuk geven we ook aanwijzingen voor de
manier waarop je de kinderen zelf hun scores bij verschillende
spelletjes kunt laten noteren. De map eindigt met richtlijnen voor
de begeleiding van kinderen die extra aandacht nodig hebben.
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Indeling van de spelideeën
De indeling van de spelideeën is steeds dezelfde, zodat 't
overzichtelijk blijft. In de kopregel vind je de naam van het
subhoofdstuk waaronder de spelsuggestie valt. Daarna volgen het
nummer van de activiteit en de naam van het spelidee.
Elk spelidee bestaat uit één blad en begint met een ‘Vooraf’ waarin
we een beknopte inleiding geven op de achtergrond van het spel.
Bij ‘Spelsuggesties’ is het spel zo beschreven dat je het zelf met de
kinderen kunt spelen of het hen kunt aanbieden. Daaronder zijn
ook vaak vragen opgenomen die je de kinderen kunt stellen. Het
gaat er dan niet direct om de kinderen het goede antwoord te laten
geven, maar om ze nieuwsgierig te maken en ze suggesties te
geven om het aanbod te verkennen, te onderzoeken.
Als de kinderen vragen aan jou stellen, kun je samen met hen
onderzoeken hoe dingen in elkaar zitten. Soms zal het zelfs zo
zijn, dat je aan de spelsuggesties helemaal niet toekomt; het
aangeboden materiaal kan immers zoveel spontane spelreacties bij
de kinderen oproepen dat verdere suggesties van jouw kant
overbodig zijn. En ook dat is goed, want het gaat er tenslotte om de
kinderen uit te lokken tot betrokken spel.
Hierna volgen mogelijke variaties op het basisidee. Dit geeft
mogelijkheden om op het spelidee voort te borduren.
Bij ‘Wat extra aandacht’ geven we richtlijnen voor de begeleiding
van ‘kinderen in risicosituaties’ tijdens het spel; zij hebben je
aandacht, inspiratie en stimulans vaak extra nodig. Het zijn
kinderen die zich niet zo vanzelfsprekend ontwikkelen. Het zijn
ook de kinderen die je vaak als storend ervaart omdat ze zo druk
zijn, steeds in conflicten verzeild raken of voortdurend aan je hand
hangen. Maar juist zij hebben het spel zo nodig als
ontwikkelingsstimulans. Door de aandacht voor passend onderwijs
neemt immers het aantal zorgkinderen in het reguliere onderwijs
alleen maar toe! Welke maatregelen je kunt nemen om het spel
ook voor hen tot een goede ervaring te maken, lees je onder dit
kopje.
Onder ‘Materialen’ tref je aan welke materialen er nodig zijn.
Soms zijn dit zaken die je moet aanschaffen, maar vaak gaat het
ook om materialen die je aan de ouders kunt vragen, zoals
gebruikte skeelers, gordijnen en kussens, of die je kunt (laten)
maken, zoals paardenleidsels, verkleedkleren.
Ook bij het grofvuil of in de kringloopwinkel vind je waardevolle
spelrommel.
Daarna geeft de map suggesties voor een goede voorbereiding en
tot slot vind je onder het subkopje ‘Organisatie’ tips voor een
goede organisatie; kleine maatregelen kunnen immers maken dat
het spel soepeler verloopt.

Ervaringen op de speelplaats
Om de mogelijkheden van de speelplaats optimaal te benutten,
zoek je naar een natuurlijke overgang van het spel in de klas naar
dat op de speelplaats. Onderwijs, en daarmee ontwikkeling, is een
continu proces; wat binnen besproken is, kan buiten verder worden
verkend, wat buiten is ontdekt, kan binnen worden toegepast of
onderzocht, enzovoort. De keuze om bepaalde activiteiten buiten te
doen hangt vaak samen met de ruimere mogelijkheden die er daar
zijn. Bij het buitenspel kunnen de kinderen die ruimere grenzen
uitbuiten.
Buitenspel levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van
(jonge) kinderen. Toch vind je niet per spelidee vermeld welke
specifieke ontwikkelingsgebieden expliciet worden gestimuleerd.
Dit heeft te maken met het gegeven dat veel van de ideeën juist een
brede ontwikkeling bevorderen.
- Dat de motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd is duidelijk.
De kinderen lopen, huppelen, hinkelen, dansen, springen, glijden
en rollen. Ze gooien en vangen met ballen en scheppen met zand.
Ook wat betreft de ruimtelijke oriëntatie kunnen ze veel leren:
afstand, richting, hoogte, diepte, omvang; ze kunnen het allemaal
met hun lichaam ervaren.
- Natuurbeleving lijkt een groot woord voor de ervaringen die
kinderen met betrekking tot dit onderwerp op de speelplaats
kunnen opdoen, maar je moet niet vergeten dat kleine dingen al
een grote belevenis kunnen zijn voor jonge kinderen. Pissebedden
onder een steen, vogels op een voederplank, krokusjes die
opkomen; zij zien de wonderen nog waar wij vaak aan
voorbijlopen. Al spelend leren ze zich zo ook de zorg voor de
natuurlijke omgeving eigen te maken. Bovendien doen ze buiten
ervaringen op met seizoenen en weerselementen.
- De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door het verwoorden van
de nieuwe ervaringen, de begrippen die ze al spelend leren, de
afspraken die ze onderling moeten maken en jouw rol die inhoudt
dat je hun ervaringen verwoordt, vragen stelt en processen uitlegt.
- De wiskundige ontwikkeling is ook een belangrijk aspect van het
spel buiten. In hun spel vergelijken, meten, wegen en tellen de
kinderen. Bij de spelletjes kunnen ze de scores noteren. In
hoofdstuk 6 kun je hiervoor richtlijnen vinden.
- Verder is de sociale ontwikkeling heel belangrijk bij het buitenspel;
groepjes ontstaan spontaan, spel kan snel wisselen. Jouw begelei
ding leert hen om op een goede manier met elkaar om te gaan.
- Ook de emotionele ontwikkeling krijgt een stimulans. Buiten neemt
het kind zelf veel initiatieven, het oefent nieuwe vaardigheden en
vergroot zo zijn zelfvertrouwen. Maar het krijgt ook te maken met
teleurstellingen als het verliest of wanneer het niet mee mag doen.
Het kan leren ook met deze gevoelens om te gaan als je een handje
helpt.
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De inrichting van de speelplaats
Een goede speelplaats kent veel verschillende speelmogelijk-heden
en oefent daarmee een grote aantrekkingskracht uit op de
kinderen. Toch valt het niet altijd mee om spelvormen van
verschillende aard naast elkaar te laten bestaan. Vaak lopen de
spelvormen door elkaar heen en verstoren de kinderen op deze
manier elkaars spel.
Je kunt dit gedeeltelijk oplossen door verschillende delen van het
plein een eigen karakter te geven, waarbij iedere ruimte ander spel
uitlokt en de gedeelten van elkaar gescheiden zijn.
We denken daarbij aan:
- een hoek voor rustige spelletjes, voor een praatje met elkaar of
een plekje om even uit te rusten
- een gedeelte voor loop-, ren- en rijspelletjes
- een gedeelte om wat te rommelen en te experimenteren, om
hutten en tenten te bouwen
- een gedeelte voor zandspel
- een gedeelte met ‘natuurlijke elementen’, struiken waartussen ze
mogen spelen, een klassentuintje
- een gedeelte voor klim- en klauterspelletjes.
Bij de indeling van de speelplaats moet je wel steeds rekening
houden met mogelijkheden voor communicatie en sociale relaties.

Jouw rol bij het buitenspel
Een goede speelplaats is belangrijk, maar jouw rol in het geheel is
minstens zo belangrijk.
In grote lijnen kunnen we zeggen dat we willen bevorderen dat
kinderen buiten betrokken spelen en een veelheid aan ervaringen
kunnen opdoen, zodat ze zich breed ontwikkelen.
De activiteiten die je aanbiedt zullen overwegend voor kinderen
zijn die daar uit zichzelf aan meedoen. Wanneer je in de tekst
leest: ‘de kinderen’, bedoelen we dan ook de kinderen die dit spel
kiezen. Je zult er dus steeds naar streven om spel te laten ontstaan
dat betekenis heeft voor de kinderen. Dus geen lesjes, maar
spelsuggesties die uitdagen en uitlokken, waardoor de kinderen
komen tot betrokken en betekenisvol spel. Jouw rol is dan
aanbieden, prikkelen, uitdagen, samen met de kinderen
verkennen, voorspelen, observeren en meespelen. Maar vooral:
aanwezig zijn en de kinderen ter beschikking staan.
Over het algemeen zal er de volgende lijn zitten in je begeleiding:

- een breed aanbod doen aan speelmogelijkheden, aangepast aan
het ontwikkelingsniveau en de belangstelling van de kinderen
- belangstelling tonen, geïnteresseerd en beschikbaar zijn
- observeren van het spel en inspelen op wat je waarneemt.
Wanneer je denkt dat de betrokkenheid laag is of afneemt, zul je:
- initiatief nemen op verschillende manieren: vragen stellen,
nieuwe materialen inbrengen, vaardigheid aanleren, meespelen
- aanwezig blijven tot het initiatief is aangeslagen en als dit niet
lukt nieuwe initiatieven nemen
- je terugtrekken uit het spel, maar beschikbaar blijven.
Voor lezers die meer willen weten over het belang van buitenspel
voor de ontwikkeling, de rol van de leerkracht, het samenspel van
kinderen en de inrichting van de speelplaats verwijzen we naar het
boek Buitenspelen in het zonnetje. (Thieme Meulenhoff, Amersfoort
2012)

Hoe gebruik je de map op school?
We gaan ervan uit dat je deze map in de klas hebt staan. Bij de
planning van je dagactiviteiten en de voorbereiding van het
buitenspel hierbij, raadpleeg je de map. Je kiest dan de spelideeën
uit die:
- passen bij de onderwerpen die op dit moment in uw onderwijs
centraal staan
- leven bij de kinderen
- de kinderen een nieuwe uitdaging tot ontwikkeling bieden
- de kinderen stimuleren op gebieden waar ze een extra stimulans
nodig hebben.
Je bent dus steeds op zoek naar onderwerpen die op dit moment
voor de kinderen boeiend, spannend en stimulerend zijn.
De map is losbladig, zodat je een voorbeeld makkelijk uit de map
kunt halen en meenemen naar de klas of de speelplaats.
In de praktijk is ook gebleken dat ouders het leuk en inspirerend
vinden om een onderdeel voor te bereiden. Wekelijks een andere
ouder met een nieuwe activiteit is hierbij een goed systeem.

Materialen
Veel van de materialen die we noemen, kun je aanschaffen bij de
groothandels in schoolmaterialen of de betere speelgoedwinkels.
Daarnaast zijn er ook materialen die je kunt kopen bij doe-het-zelf
zaken. Juist deze ‘echte’ materialen lokken de kinderen bij het
buitenspel vaak uit tot nieuwe initiatieven waar ze met hart en ziel
mee bezig zijn. Verder maken we rijkelijk gebruik van kosteloze en
afgedankte materialen, van het groot huisvuil of uit de
kringloopwinkel.
We hopen dat de map veel lees-, kijk- en vooral speelplezier zal
opleveren, voor jou en voor de kinderen.

