
Buitenatelier
I N S P I R A T I E B O E K

KIDZ goes green!



Een uitdagende buitenruimte met volop
ontdekmogelijkheden, daar dromen we bij KIDZ van! Een
tuin met rijke beplanting en diverse geuren, kleuren
(aantrekken van verschillende diertjes), zon- en
schaduwplekken voor kinderen en medewerkers, plekjes
waar kinderen uit het zicht kunnen spelen, diverse bodem
afwerkingen en voldoende losse materialen voor
fantasiespel.

SPELEN
& 
ONTDEKKEN
DE RUIMTE ALS PEDAGOOG!



Buitenspelen is meer dan toezicht houden en verkleinen van

risico’s. Als medewerker wijs je kinderen op alle opmerkelijkheden

van het buitenleven en motiveer je kinderen tot het benutten van

de andere mogelijkheden en gebruiken van andere materialen.

Buitenspelen wordt dan meer dan even een frisse neus halen. Niet

alleen de buitenlucht, maar ook de ruimte (letterlijk), andere

uitdagingen en materialen bieden kinderen specifieke

ontwikkelingsmogelijkheden.

GA JE MEE
NAAR BUITEN?
VERHOOG DIE SPEELKANSEN!





Creatief met een laag budget!



Er zijn zoveel leuke spullen te vinden! Spreek
ouders aan om te helpen met je verzamellijstje.
Spring regelmatig binnen in de kringloopwinkel
en zie andere functies in gebruiksvoorwerpen.
Ontdek Marketplace op Facebook & de gratis
zoekfunctie, binnen de kortste keren ben je een
ervaren thrift shopper!

Denk aan: oude fietswielen, oude auto -of
tractorbanden, haspels, planken, buizen, zetels,
oude paletten, gootstenen uit een oude keuken,
een oude trampoline, oude stoelen, fruitkisten,
potten & pannen met een bluts erin,...

Alles kan & mag in de schattentuin van KIDZ!

Net zoals het gras in de tuin moet je verzameling
natuurlijk groeien. Dus zet je ogen overal open,
doe een oproep en gelukkig zijn er binnenkort
weer rommelmarkten! 

GA OP
SCHATTEN
JACHT!
SLA DE HANDEN IN ELKAAR!









PLATO

WIJZE WOORDEN

Life must be lived by play



#BUITENBABYS

Buiten spelen met baby’s en peuters
is uitermate boeiend! Met eenvoudig
speelmateriaal verhoog je de
speelkansen. Materiaal nodigt de
kinderen uit om op ontdekking te
gaan en de buitenruimte op een
andere manier te bekijken. Het is leuk
om te werken met grote materialen,
omdat die voor kinderen uitdagend
zijn om zelf te verplaatsen en te
manipuleren. Materiaal dat een ‘open
einde’ heeft, is bovendien prikkelend
om mee aan de slag te gaan.

Lees meer:
www.kindengezin.be/buitenbabys

BUITEN SPELEN IS VOOR
IEDEREEN



Spelmateriaal & ideetjes

DOEKEN

Baby’s kunnen erop

liggen. Leg er wat

natuurmateriaal

(dennenappels, schors,

gras) op, zodat ze dat

rustig kunnen

ontdekken. 

Met een doek en een

stoel maak je een tunnel,

waar kruipers onderdoor

kunnen kruipen.

Bedek een element uit

de tuin met het doek, zo

kunnen de kinderen

ontdekken wat eronder

zit. Daarna kunnen ze

ook zelf dingen

bedekken en verstoppen. 

LOSSE PLANKEN

Maak een loop- of

ontdekkingspad door

planken naast elkaar te

leggen. Verander de

richting of het einde, zo

ontdekken kinderen een

ander deel van de tuin

als ze het pad volgen.

Neem de

speelgoedauto’s mee

naar buiten en maak

samen met de kinderen

een autobaan. 

Een stoel met een plank

erop zorgt voor een

helling, en met twee

stoelen maak je al snel

een brug. 

EMMERS & POTTEN

Draai de emmer eens

om: zo hebben de

kinderen meteen een

handig stoeltje om

ergens te gaan zitten of

staan.

Verzamel samen met de

kinderen vanalles in een

grote kookpot: takken,

bladeren, stenen… Met

een pollepel en

misschien wat water

erbij maak je al snel

lekkere ‘soep’. 

Er zit muziek in!

Trommel op de pot met

een tak, een houten

lepel, stenen… 

 

 

PLASTIEK BUIS

Maak een ballenbaan.

Neem ballenbadballen,

maak de buis schuin vast

aan de afsluiting van

jullie tuin, zodat de

kinderen er ballen door

kunnen laten rollen. 

Kijk samen met de

kinderen door de buis en

ontdek wat er in de tuin

te zien is. 

Leg de buis op de grond.

Met meerdere kinderen

de buis door de tuin

vooruit duwen is een

heel avontuur. 



Spelmateriaal & ideetjes

RONDE STENEN

Elke steen is

verschillend. Voor een

baby zijn stenen heel

bijzonder: zwaarder dan

speelmateriaal, hard, er

zit reliëf in… Kies er een

paar grote en propere

uit, zodat de

allerkleinsten die kunnen

ontdekken. 

Sorteer en orden de

stenen met de kinderen:

op een rij leggen, in een

kring… 

Laat je fantasie werken

en speel in op de

kinderen: de stenen zijn

al snel lekkere taartjes of

koeken.

AUTOBANDEN

Zet de autoband recht,

dan kan die rollen. Voor

peuters is het een heel

avontuur om die samen

vooruit te duwen. 

Op een autoband kan je

staan. En er weer van af

springen, natuurlijk. 

Maak een ‘nest’ voor

knuffeldieren die ook

mee in de tuin mogen. 

Met meerdere

autobanden maak je een

buitenparcours om op te

klimmen en te klauteren. 

BOKAAL & POTJES

Zoek samen met de

kinderen insecten.

Misschien kunnen we er

eentje (even) vangen in

een potje om te

bekijken?

Stop geuren in de pot.

Hoe ruikt het buiten?

Welke geuren kunnen

we in onze potten

verzamelen? 

Met wat water erbij maak

je zo echte parfum.

POPJES

Maak een huis voor de

popjes met wat

natuurmateriaal.

Hang een schommel

voor de popjes maken in

de struik, die de

kinderen kunnen

ontdekken en

voortduwen.



Natuurlijk zorg je ervoor dat je dit materiaal eerst
kindvriendelijk maakt: schuur de planken af, plak scherpe
randen af met zachte tape en zorg ervoor dat de kleine
onderdelen groot genoeg zijn. 
Berg het materiaal bij regenweer op, onder een afdak, in
een tuinhuis of buitenkoffer. 

TIPS
BEWAAR JE SCHATTEN



HOEKJES & KANTJES

Creëer hoekjes en gezellige

ontdekkingsplekjes in de tuin. Deze

kunnen tijdelijk zijn als je grote kartonnen

gebruikt. Of bouw een houten hut en

geniet er langer van. Richt het in met wat

kussens en je hebt een gezellige leeshut.

Prik er wat tekenpapier in & teken wat je

ontdekt in je tuin.







Uitgebreid onderzoek toont aan de risicovol spelen belangrijk is

voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren risico’s inschatten en

daarmee om te gaan. Vrij buitenspelen heeft een positief effect op

hun motorische vaardigheden, lichaamsbewustzijn en creativiteit.

Maar soms is het sterker dan onszelf en roepen we snel: "PAS OP!"

of "dat mag niet!" 

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen enerzijds

kinderen de ruimte te geven en te leren omgaan met aanvaardbare

risico’s in hun spel en hen anderzijds te beschermen tegen gevaar.

RISICOVOL
BUITENSPELEN
EEN GOEDE BALANS



INSPIRATIE
BUITENACTIVITEITEN
BUITEN IS WAAR JE MOET ZIJN!



Clipboardschilderen



BUITENKUNST

Schilder eens vanuit een andere hoek. 

Hang clipboards buiten, tik een oude

schildersezel op de kop of hang gewoon

grote doeken of stukken papier aan de

omheining. Schilderen maar!



NATUURARTIESTEN

Ga lekker zitten en schilder de bloemen uit de tuin

na. Maak met klei een canvas en schilder met alle

kleuren je eigen kunstwerk. Leuk voor groot en

klein! Of gebruik een oude paraplu als doek! 

De natuur gebruiken al stempel, er valt zoveel te

ontdekken buiten!





ALTERNATIEVEN ZAT!

Verf, dat hebben we allemaal wel in de kast staan.

Maar er zijn zoveel manieren om te schilderen. Laat

je inspireren om buiten aan de slag te gaan. Het

beste nieuws is ook: minder poetswerk!



Impressionisme

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319


Abstract schilderen

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319


Vormen en reliëf

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319


Wolken schilderen



Voelen, ruiken, kijken dat kan allemaal in de tuin. Elk seizoen kan je wel iets
nieuws ontdekken. Gebruik alles rondom je: kruiden, blaadjes gras, zaden,

aarde én zelfs onkruid kan voor de leukste verwondering zorgen. Ga ook eens
naar het park of het bos en breng de natuur naar binnen!

ONTDEKKING & VERWONDERING



Experimenteren met krijtwater



Voelen & kijken





Natuursoepje



Kruid of onkruid?



Gekke brouwsels

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319


Kleuren ontdekken

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319




Theekransje in het gras

https://www.kunstkopie.nl/a/impressionisme.html&KK_COLLECT_ID=319


Moddertaartjes



SAMEN MET JE TEAM AAN DE SLAG?

PROJECTEN GROOT & KLEIN

DROMEN MAG!



Gezellige speelyurt 



SPEELYURT & BUITENKEUKENTJES

Zorg voor een extra buitenruimte met een speelyurt. Je kan al een exemplaar aankopen

voor zo'n €450. Misschien sla na de festivals wel een tent aan promoprijs aan de haak? Of

wat dacht je van een buitenkeukentje? Inrichten kan je intussen dankzij alle eerder tips!



Creatief met banden



Dinospeelput 





Buitenkeukentjes



Meer met palletten



Kratjes & vatjes



Buiten koken



Kruiden & wilde bloemen



INPIRATIE GENOEG?
SNEL AAN DE SLAG!
Heb je een haalbaar project dat je wil uitwerken dit jaar? Dat je binnen het huidige

budget kan realiseren? Dan krijg je nu de mogelijkheid om samen met je team aan

de slag te gaan. De vormingsuren die voorzien werden voor de jaarlijkse

vormingsdag (7,6u) kunnen jullie in samenspraak met de verantwoordelijke

inplannen in 1 of 2 stukken om je project uit te werken en te realiseren!

Droom je van iets groot? Leg je concreet plan voor aan je verantwoordelijke, wacht

niet te lang. Want de budgetopmaak komt eraan. We kunnen niet alles beloven,

maar wees creatief en denk ook nog eens aan een inzameling om de kosten te

drukken. Wie weet! Succes!


