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Natuurbeleving, het is niet meer weg te denken uit de ontwikkeldoelen in de kinderopvang.  

Het ervaren van de natuur met al je zintuigen: proeven, ruiken, horen, voelen en zien. Maar hoe  

doe je dat als jouw schoolplein of buitenruimte op het eerste gezicht weinig natuur te bieden heeft 

en je niet goed weet waar je moet beginnen?  

Ga mee op ontdekking 
en verwonder je!

Hoe beleef jij de natuur?

Beeld: BigStock
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‘‘De dingen in de natuur 
liggen volledig open, zijn niet 
voorbedacht of uitgewerkt”

Tekst & beeld: Diana Turkenburg-de Haan (program-
mamaker en pedagogisch professional bij KinderRijk) & 

Méla Krijger (pedagoog en adviseur bij het Amsterdams 
Natuur- en Milieu Educatie Centrum ANMEC-IVN) 

> > 

N
atuurbeleving is vrijwel altijd gekoppeld aan risicovol 
spel. De werkdefinitie van risicovol spel van het Expertise-
centrum Kinderopvang zegt hier het volgende over: 

‘Onder risicovol spelen verstaan wij dat het kind van nature onze-
kerheid en onvoorspelbaarheid opzoekt bij het spelen, waarbij er 
een kans is op bezering. Risicovol spelen is spannend én plezierig, 
waarom het juist aantrekkelijk is voor kinderen. Het betreft vaak 
nieuwe ervaringen waarbij het kind de grenzen opzoekt en verlegt. 
De afweging voor het aangaan van het risico is de eigen keuze van 
het kind. De pedagogisch professional komt tegemoet aan de be-
hoefte aan risico en uitdaging door kinderen mogelijkheden hiervoor 
te bieden en risicovol spelen te faciliteren en te ondersteunen. Door 
vertrouwen te bieden ervaart het kind de vrijheid om de eigen gren-
zen te verkennen en zelf keuzes te mogen maken bij het risicovol 
spelen’ (Risicovol spel, z.d.). 

Basishouding 
Jouw basishouding als pedagogisch professional is bij natuur-
belevingsactiviteiten van groot belang. Jouw beeldvorming van de 
kinderen in de groep bepaalt je professionele houding. Daarnaast 
spelen je eigen normen en waarden een grote rol. Kun je wel sensi-
tief responsief zijn naar de nieuwsgierige aard van de kinderen als jij 
de natuur spannend of vies vindt? Misschien heb jij van huis uit wel 
meegekregen om niet vies te worden. Onbewust neem je dit mee 
in jouw houding naar de kinderen. Het vertaalt zich soms in de ‘pas 
op’, ‘doe maar niet’ en ‘kijk uit’-stand.  
Dit vraagt van jou om je eigen angst te parkeren en te kijken naar: 
wat hebben deze kinderen van mij nodig en hoe kan ik deze kin-
deren volgen? – in plaats van te denken in termen als: pas op, kijk 
uit en doe voorzichtig. Is de buitenschoolse opvang immers niet een 
oefenplaats voor ontdekken en experimenteren tijdens activiteiten 
die de kinderen thuis niet (kunnen) uitvoeren?  
Dit vraagt van jou om buiten je kaders te denken, om vanuit een 
growth mindset (Dweck, 2018) met je collega’s in gesprek te 
gaan. Welk standpunt hebben jij en je collega’s als het gaat om 
natuurbeleving en risicovol spel? En waar liggen jullie grenzen? 
Zijn jullie bereid om net als de kinderen nieuwsgierig te zijn en op 

onderzoek te gaan? En misschien jouw eigen grenzen te verleggen? 
Hierbij speelt respect voor de autonomie ook voor jou en je collega’s 
een grote rol.    

Randvoorwaarden  
Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je op zoek gaat 
naar wat over risicovol of avontuurlijk spel in het beleid van jouw 
organisatie te vinden is. Is er een protocol of werkinstructie? In het 
pedagogisch beleid of het beleid omtrent Gezondheid & Veiligheid 
staan over het algemeen niet alle risico's omschreven, maar een 
algemene visie op risicovol spelen. Daarnaast staat er in het beleid 
beschreven hoe grote risico's kunnen worden voorkomen. In het 
geval van de activiteit die we verderop in dit artikel bespreken, is het 
van groot belang dat deze activiteit binnen de regelgeving valt die 
voor jouw organisatie geldt. Daarnaast kunnen er voor specifieke 
begeleide risicovolle activiteiten (zoals gereedschap gebruiken of 
vuur maken) protocollen zijn opgesteld.  
In de zoektocht van KinderRijk naar tools en handvatten voor 
natuurbeleving en bewustwording voor de kinderen in de bso-groep 
kwam Diana Turkenburg in contact met Méla Krijger, pedagoog 
en adviseur bij het Amsterdams natuur- en milieueducatiecentrum 
(ANMEC). ANMEC werkt nauw samen met IVN-natuureducatie. In 
haar artikel Verbinden met de natuur voor een duurzame toekomst 
is het kraakhelder te lezen: We zijn als volwassenen maar al te 
gauw geneigd een kind te willen behoeden en beschermen, van 
alles voor hen te willen bedenken, aan te reiken, te sturen en te 
antwoorden. Dat is heel begrijpelijk en natuurlijk ook goed. Maar 
het is ook belangrijk om de nieuwsgierigheid en verwondering die 
jonge kinderen van nature hebben te volgen en te voeden. Stel eens 
een nieuwsgierige wedervraag in plaats van het ‘juiste’ antwoord 
te geven en help het kind onder woorden te brengen wat hij ervaart 
(Krijger, 2019).

Verwonderen in de natuur
Door het stellen van vragen volg je de kinderen in wat er in hun 
hoofd afspeelt en kun je je samen verwonderen over onder andere 
de natuur. Is dat niet een heerlijke manier van je tijd doorbrengen na 
school? Vrij kunnen spelen, onderzoeken, beleven en ervaren. Even 
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los van alles wat behaald en bereikt moet worden. Los van digitale 
schermen en dingen die moeten. Tijd en ruimte om lekker aan te 
rommelen buiten de vier muren van je klaslokaal.  Want die buiten-
ruimte spreekt een kind op een heel andere manier aan.
De dingen in de natuur liggen volledig open, zijn niet voorbedacht 
of uitgewerkt. Daardoor kan een kind zelf betekenis geven en vrij 
creëren, onderzoeken of even helemaal niets doen. Natuur kan heel 
veranderlijk, ongrijpbaar of overweldigend zijn. Maar ook ontspan-
nend, uitdagend en inspirerend. Je kunt er jezelf, en jouw eigen 
grenzen en mogelijkheden leren kennen, maar ook de grenzen en 
mogelijkheden van de ander, de dieren en de natuur.   

Hout en cola
Ook kan het zo zijn dat je niet direct aan natuurbeleving denkt 
bij een bepaalde activiteit. Een voorbeeld uit de praktijk: je wilt 
graag tekenen met houtskool introduceren bij de kinderen in jouw 
groep. Daag jezelf uit en denk en doe met de kinderen eens even 
helemaal ‘out of the box’. Leg het proces of het resultaat van de ac-
tiviteit niet vooraf vast. Dan zullen kinderen de ruimte pakken en het 
materiaal willen verkennen en begrijpen. Wees nieuwsgierig en stel 
je open. Kennen de kinderen het product houtskool wel? Waar komt 
dat brokje houtskool eigenlijk vandaan? Kinderen associëren erop 
los en zoeken verbanden om tot antwoorden te komen. Houtskool is 
zwart, cola ook. Is het van hout en cola gemaakt? Het kan even gek 
klinken en een reactie bij je uitlokken: ‘Nee joh het is niet van cola 
gemaakt, dat is toch heel iets anders?’ Maar als je openstaat, is dit 
eigenlijk een prachtige onderzoeksvraag waaruit je kunt voorstel-
len om zelf houtskool te gaan maken en zelf te ontdekken of het 
iets met cola te maken heeft. Om samen met de kinderen tot dit 
soort vragen te komen, is het belangrijk om een aantal stappen te 
doorlopen.

Stappenplan 
In onderstaand stappenplan ter voorbereiding van een activiteit 
zijn de kinderen leidend bij het verwonderen en ontdekken. Samen 
met de kinderen maak je een document waarin je de voorbereiding 
en de weg naar de activiteit vastlegt, de kinderen werken hieraan 
mee. Daarmee maak je het proces inzichtelijk en gaat het niet om 
het resultaat van de activiteit. Dit is een doorgaand proces waarbij 
de kinderen steeds nieuwe ontdekkingen kunnen aanvullen en 
bijschrijven. 
  
1. Volg de kinderen in hun interesses. Weet waar ze over praten 
en wat ze leuk vinden, of waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ken de 
kinderen in jouw groep.
2. Zorg voor een voorbereide ruimte, zorg ervoor dat je spullen hebt 
verzameld in de aanloop naar de brainstormsessie met de kinderen.  

3. Maak een ‘praatbox’. Verzamel materialen rond het thema in een 
doos. Zorg voor materialen met een open karakter die nieuwsgierig 
maken zodat je vanuit de materialen in gesprek kunt gaan met de 
kinderen.  
4. Het brainstormgesprek: ga binnen of buiten in een kring zitten. 
Bekijk en bespreek de materialen in de praatbox. Stimuleer vragen 
stellen en vrije associatie. Schrijf de vragen van de kinderen op stro-
ken papier of laat de oudere kinderen dit zelf opschrijven.
Bedenk samen wat de kinderen zouden willen gaan doen of onder-
zoeken. 
5. De uitvoering: nu ga je doen wat je samen bedacht hebt! 
Observeer en documenteer het proces van de kinderen door foto’s te 
maken en nieuwe vragen of antwoorden op te schrijven en interac-
ties tussen kinderen te stimuleren door een vraag of ontdekking ook 
door te spelen naar een ander kind. 
6. Uitwisselen: print de foto’s die je hebt gemaakt uit en op een 
moment dat je (een deel van) de groep weer bij elkaar hebt, dat kan 
zijn aan het einde van de dag of de volgende keer, wissel je aan de 
hand van de foto’s en de stroken met vragen uit wat jullie gedaan 
en ontdekt hebben. Terwijl je dit doet, plak je de foto’s en de stroken 
met de kinderen op een groot vel, of op de muur. Misschien hang je 
er ook de kunstwerken of uitspraken van de kinderen bij.  Zijn er ont-
dekkingen gedaan die antwoord geven op onze vragen? Schrijf die 
op de stroken en plak ze erbij. Zijn er nieuwe vragen of ontdekkin-
gen waar we nu mee verder willen? Schrijf het op en start weer bij 
stap 1. Voeg nieuwe materialen en foto’s aan de praatbox toe die 
deze nieuwsgierigheid verder voeden.

Houtskool maken in de praktijk   
Om de activiteit ‘werken met houtskool’ te introduceren, hebben 
we op de bso van KinderRijk samen met de groep kinderen (7+) het 

‘‘Het is leuk om nieuwsgierig te 
zijn en te mogen uitproberen wat ik 
in mijn hoofd bedenk”
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stappenplan doorlopen. In de voorbereiding hebben we er rekening 
mee gehouden dat vuur maken nodig is om houtskool te produ-
ceren. Dus we hadden de materialen in huis gehaald om echt vuur 
te maken, mocht dit uit de brainstorm voortkomen. Het maakt deze 
activiteit tot een interessante natuurbeleving.  

Stap 1: Volg de kinderen in hun interesses
Welke vragen kun je stellen om kinderen te betrekken bij deze 
activiteit? Marja van Graft en Anky Jacobsen geven in hun publicatie 
Peuters en natuur (2008) interessante tips voor het stellen van vra-
gen aan kinderen en het op gang brengen van hun nieuwsgierigheid. 
Veel hiervan kan ook bij kinderen van bso-leeftijd worden toegepast, 
bijvoorbeeld:

•  Stel nieuwsgierige vragen over de directe zintuiglijke ervaring en 
de beleving. Wat heb je gezien/geroken/geproefd? Heb jij dat ook 
weleens geprobeerd? Wat voelde/dacht/ontdekte je toen?

•  Vraag naar de relatie tussen materialen, planten, dieren en dingen. 
Welke dieren zie je in de boom of het hout? Wat zouden ze daar 
doen? Wat zou er gebeuren met dat dode hout op de aarde? Hoe 
ontstaat houtskool?  

•  Gebruik vragen alleen als startmiddel en ga door met luister-
responsen: ja knikken, korte bewonderende reacties geven.  

•  Geef de kinderen de tijd om te reageren, probeer zelf minder te 
zeggen.   

•  Speel vragen van kinderen door naar de hele groep of andere 
kinderen in plaats van er zelf antwoord op te geven, documenteer 
de vragen en opmerkingen samen op een groot vel.   

•  Herformuleer ‘kromme’ zinnen of woorden, herhaal vaak de woor-
den die er in de context toe doen.   

•  Wees echt nieuwsgierig naar wat de kinderen te zeggen hebben 
en accepteer hun kijk op het onderwerp. Naar aanleiding van hun 
interesse reik je materialen en mogelijkheden aan.

Stap 2: Zorg voor een voorbereide ruimte
Zorg ervoor dat je de stroken waar de vragen opgeschreven worden 
klaarliggen. Leg ook verschillende maten pennen en stiften klaar 
zodat de kinderen direct aan de slag kunnen met schrijven als 
dit nodig is. Verder kun je benodigde spullen klaarleggen zoals 
een vuurkorf, extra gedroogd hout, doekjes waar de handen aan 
afgeveegd kunnen worden, tekenpapier en de praatbox.

Stap 3. De praatbox 
De box werd behalve met foto's en plaatjes gevuld met allerlei open 
materialen waarmee de kinderen kunnen experimenteren. Concrete 
materialen die de kinderen kunnen aanraken en vasthouden en 
aan het denken zetten. Materialen om de nieuwsgierigheid bij de 
kinderen op te wekken zoals: 
• houtblokjes in verschillende maten;  
• vuurvaste handschoen;  
• brokken houtskool;  
• dikke takken;  
• vuursteen;  
• firesteel;  
• lantaarntje;  
• lapje katoen;
• vijzel;
• foto’s van aan vuur gerelateerde onderwerpen.

Stap 4: Het brainstormgesprek
De groep stond in eerste instantie niet te springen bij het zien 
van het brok houtskool. Op de vraag: ‘Wie tekent er weleens met 
houtskool?’ kwamen niet direct veel enthousiaste reacties. Antwoor-
den als: ‘Saai’, ‘Vies’ en ‘Dat ga ik echt nooit aanraken’ rolden uit 
hun monden.  Dat vraagt om flexibiliteit van jou als pedagogisch 
professional: door gewoon ruimte te geven aan de reacties van de 
kinderen en door niet te moraliseren of oordelen, blijven ze toch 
nieuwsgierig. Een kind vroeg zich bijvoorbeeld af of je je handen ooit 
nog wel schoon zou krijgen nadat je de houtskool had aangeraakt. 
De pedagogisch professional antwoordde: ‘Goede vraag! Zullen we 
dat onderzoeken? Hoe gaan we dat doen?’ De groep bedacht dat 
het kind zijn handen zou wassen en ja hoor, de houtskool ging eraf. 
Algauw begonnen andere kinderen hun eigen handen in te kleuren 
met houtskool.   
Toen de pedagogisch professional met het brok houtskool op papier 
tekende, riep een van de kinderen: ‘Dat geluid is echt niet fijn!’ > > 
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Tijdens de introductie kan dus een extra zintuig geprikkeld worden, 
waar je vooraf nog niet bij had stilgestaan.   
Tijdens de brainstorm schreef de pedagogisch professional de vragen 
van de kinderen op, zodat ze die later weer kan gebruiken in het 
onderzoeksproces. Er ontstond een hoge kind-betrokkenheid en de 
kinderen kwamen met goede vragen: ‘Zullen we proberen vuur te 
maken?’ ‘Hoe maak je vuur?’ ‘Wat hebben we daarvoor nodig?’ 
‘Doe je dat binnen of buiten?’ ‘Waarom wel of niet?’ ‘Hoe maak je 
vonken?’ ‘Waarom is vuur gevaarlijk?’ ‘Hoe maak je het veilig?’  
  
Stap 5: De activiteit die hieruit voortkomt
Op de vraag wat er nodig is om vuur te maken, was het antwoord: 
takken. De kinderen gingen naar buiten om takken te zoeken op 
het schoolplein. Ze verzamelden allemaal brandbare materialen en 
uiteindelijk pakte de pm’er er een vuurschaal, een emmer wateren 
een blusdeken bij. De kinderen regelden de andere voorzorgsmaat-
regelen: een emmer zand en water. 
Een groepje kinderen besloot het brok houtskool eens verder te 
onderzoeken. Met vijzels en een bakje met een dikke stok vergru-
isden ze de houtskool. In volle focus waren kinderen samen aan 
het stampen of in een hoekje geconcentreerd bezig. Een van de 
kinderen deed wat water bij de houtskool en zo werd het vloeibaar. 
Met kwasten konden de kinderen ermee tekenen en schilderen. Een 
nieuwe stap in het proces van deze activiteit die door de kinderen 
werd geïnitieerd en uitgevoerd.  

  
Het moment van vuur 
maken kwam steeds dich-
terbij. Omdat de pm’er 
en de kinderen tijdens 
de brainstorm al bedacht 
hadden dat de vonken 
van vuur onvoorspelbaar 
zijn, bekeken ze samen 
de windrichting. De con-
clusie was dat er te veel 
onvoorspelbare wind was 
om een veilig vuurtje te 

stoken. Doordat tijdens de brainstorm al met de kinderen besproken 
was dat buiten vuur maken veilig moet gebeuren, was de teleurstel-
ling niet groot. Het was immers een weloverwogen gezamenlijk 
besluit. 

Helaas dus geen gecontroleerd vuur in de vuurkorf vandaag, maar 
de kinderen mochten wel in koppels van twee proberen vonken te 
maken met de firesteel. Dat vonden ze ook fantastisch; hoe machtig 
als je met je eigen hand vonken kunt produceren.  

Stap 6: Uitwisselen
Tijdens onze activiteit zijn de kinderen een uur bezig geweest, een 
aantal kinderen werd helaas al opgehaald tijdens de afronding. 
Daardoor zijn wij niet toegekomen aan de afronding met de gehele 
groep. Activiteiten die je op deze manier laat groeien, kun je dus het 
best op een lange opvangdag (of in de vakantieopvang) doen zodat 
je na afloop samen terug kunt kijken en kunt reconstrueren of de 
vragen beantwoord zijn en of er nog nieuwe vragen bij zijn geko-
men. Uiteindelijk hebben wij dat een week na de activiteit gedaan.
Door het spelen met de firesteel hadden de kinderen toch het 
gevoel dat ze vuur gemaakt hadden. Het heeft alleen geen brokken 
houtskool opgeleverd. Het proces van ontdekken/onderzoeken staat 
dus voorop en niet zozeer het resultaat. Samen terugkijkend naar 
de foto’s hebben we een reconstructie gemaakt van de vragen en 
activiteiten die daaruit voortkwamen. Ook hebben we de vragen en 
antwoorden (geschreven tekst en foto’s) bij elkaar gelegd en dat 
in een groot boek geplakt. Een aantal kinderen was verbaasd over 
de antwoorden die ze uit hun eigen onderzoek verkregen hadden. 



253 • 2022

Over ANMEC/IVN
ANMEC-IVN is er om Amsterdammers, jong en 
oud te verbinden met natuur in de stad. Méla 
werkt als adviseur voor de community kinder-
opvang en ondersteunt pedagogisch profes-
sionals om natuurpedagogiek vorm te geven en 
hun locatie te vergroenen. In onze NatuurME-
diatheek kunnen Amsterdamse pedagogisch 
medewerkers thematassen en leskisten lenen 
met materialen en activiteiten om met een 
natuurthema aan de slag te gaan op hun groep. 
Op www.anmec.nl kun je hier meer over lezen.
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‘Het is leuk om nieuwsgierig te zijn en te mogen uitproberen wat 
ik in mijn hoofd bedenk,’ zei een van de kinderen. Het plakboek is 
nu een naslagwerk om terug te lezen hoe het proces verliep, of als 
cyclisch proces waarbij er nieuwe onderzoeksvragen aan worden 
toegevoegd.
Om de ouders mee te nemen in het proces, hebben we foto’s in de 
ouderapp gezet. Zo maak je de verbinding tussen de activiteiten op 
de bso en thuis. Je vertelt in de overdracht niet alleen je verhaal, 
maar ondersteunt dit met foto’s zodat de kinderen er ook thuis met 
hun ouders over door kunnen praten.

Natuurlijke cyclus  
Van hout dat uit de boom valt, kun je vuur maken. Het vuur houdt 
ons lekker warm, we kunnen erop koken en er dingen mee maken 
zoals houtskool. Houtskool biedt weer heel veel nieuwe ontdekkin-
gen; je kunt het vermalen tot poeder en er verf mee maken waarmee 
je kunt schrijven op stenen, hout of op jezelf. De transformatie van 
hout tot houtskool is fascinerend voor kinderen en leidt tot einde-
loos veel nieuwe vragen, ervaringen en ontdekkingen. Aan het eind 
van het spel kun je de houtskool teruggeven aan de aarde, want 
het is vruchtbaar materiaal dat de bomen en planten goed kunnen 
gebruiken om te groeien.
Wanneer je dit hele proces samen ontdekt en ervaart, kun je 
kinderen echt meenemen in het denken in natuurlijke systemen en 
ontdekkend leren. De kinderen beseffen dat houtskool een onderdeel 
is van een hele cyclus die plaatsvindt in de natuur.
Een activiteit kan een dag, een week of maanden doorlopen, 
naargelang de interesse van jou en de kinderen. Het kan zich ook 
gaan richten op andere thema’s in het verlengde ervan: welke dieren 
wonen er eigenlijk allemaal in een boom? Wat gebeurt er onder de 
grond? Is de zon ook vuur? De natuur is een eindeloze bron van sa-
men ontdekken en verwonderen.  <<

‘‘Kinderen associëren erop los en 
zoeken verbanden om tot antwoor-
den te komen’”




