Groene kinderopvang
Hoe ben jij opgegroeid? Vastgeplakt aan de buis of je mobiel? Of kon je lekker buiten
spelen? Tikkertje met de buurkinderen, klimmen in bomen, lekker aanrotzooien bij een
slootje, met je fietsje crossen in het weiland? Weet je nog hoe het voelde om van een iets te
hoge muur af te springen? Auw, je kin op je knieën en je tand door de lip. Weet je nog dat
het best lekker voelde als je een slak op je arm zette en die kriebelend en slijmerig met zijn
huisje er vandoor probeerde te gaan? En welke figuren je in de wolken kon zien als je op je
rug in het gras lag? Of dat je in een boom geklommen was en eigenlijk niet meer goed wist
hoe je nu weer naar beneden kon komen? En hoe trots je was als dat gelukt was?
Er is toch niets fijners dan te kunnen opgroeien in de natuur? Ik heb medelijden met kinderen
die niet meer buiten komen. Omdat het onveilig is volgens hun ouders. Omdat ze er vies van
kunnen worden. Omdat ze onvoldoende uitdagende speelplaatsen in hun buurt hebben.
Groene kinderopvang is niet alleen belangrijk omdat het leuk is voor kinderen. Het is ook
onontbeerlijk voor een goede motorische ontwikkeling. Sterker nog, kinderen
worden op alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd bij het buiten spelen.
Mocht je het nog niet in de gaten hebben: wij vinden het heel belangrijk
dat alle kinderen de kans krijgen om buiten te zijn en te weghalen zich te
ontwikkelen in de natuur. Daarom hebben we 2014 uitgeroepen tot het
Jaar van de Groene kinderopvang. In het blad Kinderopvang besteden
we dit jaar extra veel aandacht aan groene kinderopvang. En we
organiseren het Kinderopvang Festival op 21 mei. Om jullie nog
eens te laten zien hoe leuk het is!
Marike Vroom hoofdredacteur vakblad Kinderopvang
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LAAT ZIEN
DAT JE VOOR

groen kiest

Eerste Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang uitgereikt

De kinderopvang vergroent steeds meer. Dat is goed nieuws! Met prachtige
buitenruimtes, groene activiteiten en meer aandacht voor natuurbeleving probeert
de kinderopvang de natuur weer aan de kinderen te geven. Stichting Groen
Cement ontwikkelde daarom een groen Kwaliteitsmerk voor de kinderopvang.
TEKST EN FOTO’S MARIANNE VELSINK

Buitenruimte 4-12 jaar

Buitenruimte 0-4 jaar

‘D

it zijn wij!’, dacht Theresia Tel
toen ze de kenmerken voor het
Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang zag. Samen met haar man,
zwager en schoonzus runt ze twee
kinderopvanglocaties op de boerderij
in Friesland. Eén van de twee locaties,
’t Hummelhûs in Oudehorne, leek rijp
voor het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. De buitenruimte heeft voldoende

verstopplekken voor kinderen. Check!
De nadruk ligt op het ontdekken, plezier
hebben en doen en niet specifiek op
kennisoverdracht. Check! In het pedagogisch plan is te lezen dat natuurbeleving belangrijk is binnen de opvang
en waarom. Check! Theresia en haar
collega’s bekeken alle 27 kenmerken
en raakten steeds meer overtuigd. Een
maand nadat het Kwaliteitsmerk Groene

Kinderopvang was gepresenteerd, lag
de inzending van ’t Hummelhûs in de
inbox van Stichting Groen Cement.

Tot in de kleinste details
Een paar weken later was het dan zover.
’t Hummelhûs kreeg bezoek van twee
metselaars (vrijwilligers) van Groen
Cement en Janneke van den Bos, initiatiefnemer van Stichting Groen Cement

Wilgenmuur

Klimmen maar

en tevens eigenaar van Kinderopvang
ZON! in Delft. ‘Het Kwaliteitsmerk
Groene Kinderopvang gaat verder dan
alleen een groen beleid’ zegt Janneke.
‘Ik verwijt keurmerken zoals het HKZ,
dat ze te veel zijn gefocust op de mappen
in de kast. Wat is dat waard? Natuurlijk
beoordelen wij het pedagogisch beleidsplan grondig. Maar zien we in de praktijk
terug wat er in het beleidsplan wordt
beloofd? Dat is doorslaggevend in de
keuze een kwaliteitsmerk wel of niet aan
een kinderopvanglocatie toe te kennen.’
De rondleiding in de buitenruimte van
’t Hummelhûs wekt bewondering.
Klimmen, kruipen, fietsen, bouwen,
kijken, voelen, proeven, ruiken en zien:
de buitenruime biedt het allemaal.
’t Hummelhûs laat precies zien wat
Groen Cement hoopte aan te treffen.
‘We willen dat de kinderen die nu nog
te vaak achter een scherm zitten, naar
buiten gaan. Als kinderopvang kunnen
we daarin het verschil maken’, vindt
Janneke. Die verantwoordelijkheid gaat
wat haar betreft verder dan clichés als
‘We gaan iedere dag een half uur met
de kinderen naar buiten’, of ‘Slecht
weer bestaat niet, slechte kleding wel’.
‘Het kwaliteitsmerk gaat naar die
locaties die laten zien dat hun visie op

Speelmuurtje
Heuvel bso-ruimte

natuurbeleving in de praktijk tot in de
kleinste details is uitgewerkt.’

Hangbuikzwijn Buurman Bolle
’t Hummelhûs toont ook aan dat buiten
zijn in de kinderopvang niet alleen een
feest is voor de kinderen, maar ook voor
pedagogisch medewerkers. Een peuter
steekt zijn handje uit naar een geit.
Verderop klimmen twee dreumesen in
grote struiken. ‘Pas op’, ‘Niet doen’ is er

niet bij. Pedagogisch medewerkers zijn
er wel, maar laten de kinderen zelf
ontdekken en ervaren. Even later komen
de bso-kinderen aanhollen. Eerste stop:
de picknicktafel met fruit en drinken.
Tweede stop: de step of fiets, de kruipbuizen en voor de kinderen met een
zwemdiploma: het speeleiland en het
grote weiland met de sloot. Drie meiden
van een jaar of negen zijn het erover
eens: de pony is toch wel favoriet.
>

GROEN CEMENT: WAT IS DAT?
Valtrainingen voor kinderen? Vervreemding van de natuur?
Nog steeds een toename van te dikke peuters? Stichting
Groen Cement verbindt iedereen die beroepsmatig met
kinderen te maken heeft en die hart heeft voor het grootbrengen van een generatie met liefde voor de natuur. Bij
Groen Cement zijn professionals zowel in de kinderopvang, als op het gebied
van natuur en milieu aangesloten. Samen maken ze de kinderopvang groener.
De vrijwilligers van Groen Cement heten metselaars. Iedere locatie die het
Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangt, moet twee metselaars voor
Groen Cement leveren.

‘Het netwerk breidt zich steeds verder uit
en daarmee ook de boodschap dat
groene kinderopvang de toekomst heeft’

Speeleiland

Steppen

De pony werd weggehaald bij zijn vorige
eigenaar die er niet goed voor zorgde.
‘We moeten hem veel eten geven, want
hij is heel mager. We borstelen zijn
vacht voorzichtig.’ De meiden voelen
zich erg verantwoordelijk. Dan is er nog
het beruchte hangbuikzwijn Buurman
Bolle. Bolle staat in dezelfde wei als de
pony. ‘Soms lijkt Bolle de baas van alle
dieren. Als we naar het paard willen
lopen, komt hij ertussen staan.’ En de
stoerste van het stel: ‘Eén keer heb ik
Buurman Bolle aangeraakt. Hij was eigenlijk helemaal niet zo eng.’
De lijst van 27 kenmerken is veeleisend,
geeft Janneke toe. Maar toch moet het
voor iedere locatie, klein of groot, op
het platteland of midden in een stadswijk, mogelijk zijn om het kwaliteitsmerk te verdienen. ‘Wij letten niet op
oppervlakte van de buitenruimte en of
een locatie aan een grote weg ligt of
midden in de natuur. Een door de GGD
goedgekeurde locatie voldoet toch aan
de eisen? Waar wij op letten is of een
locatie harder werkt om buiten spelen
voor kinderen zo aantrekkelijk en
laagdrempelig mogelijk te maken.’
Na de rondleiding en wat gesprekken
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OOK KANS MAKEN OP HET KWALITEITSMERK
GROENE KINDEROPVANG?
Wil je ook in aanmerking komen voor het Groene Kwaliteitsmerk? Bekijk op
www.groencement.nl aan welke 27 kenmerken je moet voldoen om het
kwaliteitsmerk te bemachtigen. Stuur je inschrijving en pedagogisch beleidsplan
in. Voor een metselaarsbezoek en het certificaat wordt € 350,- in rekening
gebracht. Je kunt alleen meedoen per locatie en niet per organisatie. Zowel
kinderdagverblijven, bso’s als peuterspeelzalen komen ervoor in aanmerking.
Het kwaliteitsmerk bestaat uit een certificaat en een bordje dat naast de
voordeur van de locatie kan hangen.

met pedagogisch medewerkers komt
de mededeling waar ze op hoopten:
’t Hummelhûs heeft als eerste locatie
het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang verdiend! Janneke en de meegekomen metselaars Marian Dieterman
en Ralf Smeets zijn overtuigd. De middag
eindigt met de overhandiging van het
felbegeerde kwaliteitsmerk voor naast
de deur. ‘Eervol om de eerste te zijn’,
zegt Theresia. ‘Na de Groene Giraf nu
dit kwaliteitsmerk. Zo kunnen we ons

nog beter profileren.’ Zij en de drie
andere eigenaren zijn gecharmeerd
van de opzet van Groen Cement om
contacten te leggen met andere organisaties die natuurbeleving en buiten
spelen hoog in het vaandel hebben
staan. ‘Met het kwaliteitsmerk op zak,
leveren we meteen vrijwilligers voor
Groen Cement’, vertelt Theresia. ‘Het
netwerk breidt zich steeds verder uit en
daarmee ook de boodschap dat groene
kinderopvang de toekomst heeft.’ <
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In de Australische kinderopvang dragen kinderen hoedjes

CAMPAGNE ‘SMEER JE IN’

INSMEREN:

net zo gewoon
als tandenpoetsen

Kinderen moeten meer buiten spelen. Maar beschermen we ze dan wel voldoende tegen
de zon? Niet dus. In Nederland smeren we kinderen veel te weinig in met een goede
zonnebrandcrème, terwijl juist jonge kinderen extra kwetsbaar zijn voor huidschade.
Jetske Ultee, de arts achter de Stichting Sunwiser, voert momenteel de landelijke campagne
‘Smeer je in’. Ze mikt hiermee op basisscholen en kinderopvang. TEKST EN FOTO CARLA OVERDUIN

J

etske Ultee heeft zelf vier kinderen
in de leeftijd van vijf tot tien jaar.
Ze spelen graag buiten. ‘Insmeren
tegen de zon is voor hen de gewoonste
zaak van de wereld. Buiten spelen?
Dan even een lik zonnebrandcrème.’
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Ultee vindt de situatie in Nederland
alarmerend. ‘Eén op de vijf Nederlanders
krijgt te maken met huidkanker en de
percentages lopen nog op. We lopen in
Europa voorop.’ De onderzoeksarts heeft
wereldwijd gekeken naar zongedrag.

Vooral de aanpak in Australië vindt ze
leerzaam. Hier hebben relatief veel
mensen huidkanker vanwege het
zonnige klimaat en de dunne ozonlaag,
maar op scholen en in kindercentra is
duidelijk beleid rond de bescherming
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‘Juist omdat we de zon vaak
niet zien, onderschatten
we de kracht ervan’

tegen de zon. ‘Kinderen spelen onder
overkappingen, dragen hoedjes en er
staan grote potten met zonnebrandcrème
klaar die de medewerkers dagelijks
voor zichzelf en de kinderen gebruiken.
Dat is in Nederland heel anders. Hier
worden kinderen na een dag in de
kinderopvang wel eens met zonnebrand
meegegeven aan de ouders. Dat kan
natuurlijk niet.’

UVA-stralen
Juist bij jonge kinderen moet je goed
oppassen met de zon. Jetske Ultee:
‘Kinderen zijn het meest kwetsbaar,
want jonge huidcellen zijn extra gevoelig
voor de zon. De schade die je als kind
oploopt, heeft op latere leeftijd gevolgen.
Eén keer goed verbranden als kind
verdubbelt je kans op een melanoom,
een kwaadaardige tumor, later.’
Dit is dan ook de reden dat haar Stichting Sunwiser een campagne richting
scholen en kinderopvang is begonnen.
Op www.smeerjein.nl kunnen docenten
en pedagogisch medewerkers gratis
lesmateriaal downloaden. Van een
‘Smeer je in’-lied tot spelletjes, digibooks
en filmpjes met bekende Nederlanders.
‘Het gaat om bewustwording, zowel bij
de kinderen als bij ouders en begeleiders.
Zoals je kinderen leert uitkijken bij het
oversteken, leer je hun ook om zichzelf
te beschermen tegen de zon.’
Is buiten spelen dan eigenlijk geen goed
idee? ‘Juist wel, de zon is fijn en geeft je
vitamine D. Dus van de zon genieten mag
best, maar je moet je goed beschermen.’
In Nederland is het meestal bewolkt,
daarom denken veel pedagogisch medewerkers dat kinderen dan veilig buiten
kunnen spelen. Ultee: ‘Dat is echt een
vergissing. Juist omdat we de zon vaak
niet zien, onderschatten we de kracht
ervan. De zon geeft UVA- en UVB-stralen.
Van de UVB-stralen verbrand je, maar

TIPS
• Smeer de kinderen van april tot oktober
in voor zij buiten gaan spelen.
• Smeer dikker in dan je gewend bent.
• Herhaal het insmeren elke twee uur.
• Na ‘natte activiteiten’ moet je opnieuw smeren.
• Petjes, hoedjes en zwemshirts bieden goede
bescherming. Een idee om met ouders te
bespreken: elk kind een eigen setje zonnekleding in het kindercentrum.
• Vermijd zonnebrandcrème met oxybenzone.
• Investeer in zonneschermen, grote doeken waaronder de kinderen veilig
kunnen spelen.

de UVA-stralen zijn misschien nog wel
schadelijker voor een kind. Die voel je
niet, maar ze gaan door wolken en zelfs
door glas heen. Daarom moet je de kinderen bijna het hele jaar door beschermen,
van april tot en met oktober.’

Goede zonnebrandcrème
Wat is goed insmeergedrag? ‘In de periode
van april tot en met oktober moet je, als
je een hele middag buiten bent met de
kinderen, ze elke twee uur insmeren.
Doe het een beetje dikker dan je geneigd
bent. Na een natte activiteit moet je
opnieuw insmeren, want bijna geen
enkele crème werkt meer goed na
nattigheid. Verder is het verstandig om
zwemshirtjes en petjes te gebruiken
en doeken te spannen waaronder de
kinderen uit de zon kunnen spelen.’
Minder in de zon, betekent ook minder
vitamine D binnenkrijgen. ‘We kunnen
niet zonder. Als een kind altijd wordt
beschermd tegen de zon, thuis, op school
en in de kinderopvang, dan is het een
overweging voor ouders om vitamine D
als supplement te geven. Veel mensen
hebben vooral in de winter sowieso
een vitamine-D-tekort, zodat een supplement nodig is.’
Er is discussie rond ‘goede’ zonnebrandcrèmes. SPF 100, een sun block, is niet
nodig volgens de onderzoeksarts. ‘Zulke
crèmes bieden schijnveiligheid, want je
denkt er langer mee te kunnen doen,
terwijl je toch na twee uur opnieuw
moet insmeren. SPF 30 is prima.’

Kindercentra die al een zonnebrandmiddel gebruiken, doen er goed aan
eens op het label te kijken. Elk middel
gebruikt weer andere filters. Volgens
Ultee is ‘oxybenzone’ een filter dat je
beter kunt vermijden. ‘Dat is een stof
die gemakkelijk in het lichaam wordt
opgenomen. We vinden hem terug in
bloed, urine en bij moeders in moedermelk. Het is nog niet helemaal duidelijk
wat deze stof precies doet in ons lichaam,
maar hij heeft een hormonale werking.
Die zou ik vermijden.’
De Stichting Sunwiser heeft op basis
van onderzoek de zonnebrandcrème
Suncover ontwikkeld, die Ultee zonder
winst verkoopt. Een liter kost € 34,95.
‘Daarin zitten geen parfums of geurstoffen, dat is namelijk een slechte
combinatie met de zon. Verder bevat de
crème milde ingrediënten en effectieve,
veilige filters. Ik wil dat kinderen
gewend raken aan insmeren, ik wil er
niet aan verdienen. Daarom is dit een
non-profit crème. Er zit een kleine marge
op; met dat geld voert de Stichting
Sunwiser campagne om de bewustwording te vergroten. We bieden ook
gratis lesmateriaal om het de kinderen
echt te leren. Insmeren moet een
gewoonte worden.’ <

DR. JETSKE ULTEE (40) WERKT ALS ZELFSTANDIG
ARTS-ONDERZOEKER OP HET GEBIED VAN
DERMATOLOGIE EN HEEFT DE STICHTING SUNWISER
OPGERICHT. DEZE STICHTING VOERT DE LANDELIJKE
CAMPAGNE ‘SMEER JE IN’ VOOR SCHOLEN EN KINDEROPVANG. WWW.SMEERJEIN.NL.
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VAN 8 TOT 12 JAAR

VAN 4 TOT 8 JAAR

‘Frietjes

KOMEN UIT
DE GROND’

JONG EN OUD ONTMOETEN ELKAAR IN DE TUIN

Iedere woensdagmiddag komen kinderen van de bso van Kinderopvang 2Samen
tuinieren in de Generatietuin in Scheveningen. Deze tuin ligt achter de huizen voor
ouderen die bijzondere zorg vragen. Zo komen jong en oud in contact met elkaar.
TEKST ALEXANDRA SWEERS FOTO’S CLAUDIA KAMERGORODSKI

‘W

at haal je daar nou weg,
niet de bloemen wegharken
hoor’, waarschuwt mevrouw
Bijpost. Yasmin kijkt op van haar klusje
en stelt de oude dame meteen gerust:
‘Nee hoor, deze bloemen zijn uitgebloeid.
Ze mogen weg.’ Vervolgens ziet ze een
slak tussen het weggeharkte groen en
zet hem meteen verderop in de struiken.
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Even daarvoor zijn de pedagogisch medewerkers Daniël en Nadia met een bakfiets
aangekomen bij huize Royal Rustique,
onderdeel van Saffier De Residentiegroep
in Scheveningen. Zes kinderen in hesjes
van Kinderopvang 2Samen stappen uit
de bakfiets en lopen al kwebbelend en
lachend door de hal naar de tuin. In
huize Royal Rustique wonen ouderen

die dementeren of lichamelijk heel
kwetsbaar zijn. ‘De bewoners hier zijn
hoogbejaard, dus hebben ze niet veel
contact met heel jonge kinderen’, vertelt
activiteitenbegeleidster Mary van
Garderen. Iedere woensdag komen de
kinderen een uur tot anderhalf uur
tuinieren in de Generatietuin. Ze wieden
onkruid, oogsten groenten en leren over

Zo leren de kinderen dat
frietjes niet in de snackbar
worden gemaakt, maar dat
het gesneden aardappels
zijn die uit de grond komen

de natuur. ‘Ondertussen maken zij ook
contact met de bewoners en dat brengt
heel veel vreugde’, zegt Mary. ‘Het leuke
is dat de kinderen zich niks aantrekken
van de beperking van de ouderen.
Ook al zit iemand in een rolstoel, ze
vragen gewoon: “Kom je mee de tuin
in?”. Ze brengen ook een beetje rumoer
en dat vinden de bewoners leuk.’

Lekker vies
Sander ten Kate is pedagogisch medewerker bij de groep 2Vikingen en is erg
betrokken bij de Generatietuin. ‘Ik werk
nu ongeveer drie jaar bij Kinderopvang
2Samen en heb het project vrijwel
vanaf het begin gedraaid. Het is zo leuk
om te zien hoe stadskinderen omgaan
met groen. Hier leren ze meer over de
natuur en kunnen ze lekker vies worden.’
De kinderen zijn niet verplicht mee te
komen naar de Generatietuin, maar er
is een vaste groep kinderen die meestal
wel komen. En er is ook een aantal
ouderen dat iedere week van de partij
is. Dat is wel zo leuk, want zo leren ze

elkaar een beetje kennen en ontstaat
er een band. ‘Er was een mevrouw in
een elektrische rolstoel. De kinderen
mochten op de toeter drukken en de
rolstoel omhoog en omlaag laten gaan.
Dat vonden ze zo leuk. Helaas is die
mevrouw er niet meer’, vertelt Sander.
Hij laat het contact tussen de ouderen
en kinderen vanzelf ontstaan, maar
begeleidt daar wel in als het nodig is.
‘Soms zijn er mensen die een beetje in
de war zijn. Dan snappen de kinderen
niet goed waar zij over praten. Dan
probeer ik een beetje uit te leggen wat
er aan de hand is.’
Toen de tuin in april van 2010 werd
geopend, was het nog best lastig om het
project van de grond te krijgen, vertelt
activiteitenbegeleidster Mary. ‘Er werd
toen samengewerkt met een groep waar
er minder enthousiasme was onder de
pm’ers. Ook in het verzorgingshuis zijn
er medewerkers die niet zoveel hebben
met tuinieren. Je moet er natuurlijk
wel tijd voor maken en geduld voor
hebben. De betrokkenheid van alle
partijen is heel belangrijk, wil je van
de Generatietuin een succes maken. ’
Dat vindt Sander ook. ‘De pm’er moet
wel dingen voorbereiden: we moeten
erheen fietsen met de bakfiets, de stamkaarten moeten mee. We moeten ook
een plan maken. Wat is er nodig en wat
gaan we dan in de tuin doen. Je moet
dus wel iets harder lopen, zeker als de
groep wat groter is. Ik vind dat juist
leuk om te doen, voor de kinderen is
het echt een uitstapje.’

Wormenbak
Tijdens het tuinieren wordt veel aan
educatie gedaan, legt de activiteitenbegeleidster uit. ‘Zo leren de kinderen
dat frietjes niet in de snackbar worden
gemaakt, maar dat het gesneden aardappels zijn die uit de grond komen.
Het is leuk om te zien dat na het oogsten
de kinderen heel trots met twee aardappels naar huis gaan. We hebben
sinds kort ook een wormenbak. Daar
laten we zien dat de wormen het afval
uit de tuin opeten en dat hun poep
weer goed is voor de grond. Begeleiders

moeten wel weten hoe je moet tuinieren,
maar ik sta verbaasd van wat de bewoners
en sommige begeleiders ervan weten.
Zij geven allerlei tips.’
De kinderen komen nu 48 keer per jaar
naar huize Royal Rustique. Is het slecht
weer, dan gaan ze binnen knutselen.
Mary van Garderen: ‘Zelfs iets kleins
als het rijgen van pinda’s heeft een
groot effect, je ziet dat de ouderen daar
blij van worden.’ Mevrouw van der Zalm
is een van de vaste bezoekers van de
Generatietuin. In haar rolstoel bekijkt
ze van een afstandje hoe de kinderen
driftig de tuin aanharken. ‘Ik vind het
leuk om ze zo bezig te zien. En ze leren
heel veel hè, welke planten er zijn en
hoe ze ervoor moeten zorgen. Ik kom
heel vaak en ken al een paar kinderen
bij naam.’ Maar niet alle bewoners
reageren vrolijk op de kinderen. ‘Hier
wonen ook mensen die dementeren.
Bij het zien van de kinderen kunnen
ze in de war raken. Ze vragen zich soms
af waar hun eigen kinderen zijn of
denken dat ze hun kinderen van school
moeten ophalen. Soms is het ook
verdrietig dus’, legt Van Garderen uit.

Appeltje van Oranje
Van Garderen en Ten Kate hebben
ervaren dat het seizoen dat er iets groeit
en bloeit heel kort kan zijn. ‘Zeker dit
jaar hebben we een slecht voorjaar
gehad, waardoor we bepaalde groenten
niet konden oogsten. Ook is het bloemzaad weggeregend’, vertelt de activiteitenbegeleidster. Haar wens is daarom een
kweekkas te plaatsen in de tuin. Die kas
gaat er ook komen dankzij het prijzengeld van het Oranje Fonds: 15.000 euro.
De Generatietuin won in mei van dit
jaar een Appeltje van Oranje. Hiermee
bekroont het Oranje Fonds sociale
projecten die verschillende groepen
mensen verbinden. Aan het einde van
de dag rondt Sander het uitstapje altijd
even af met de vragen: wat hebben we
vandaag allemaal gedaan en wat hebben
we geleerd? En als de kinderen dan trots
met een paar aardappels naar huis gaan,
hoopt hij dat ze die samen met hun ouders
gaan bakken en lekker opeten. <
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BIJ ZON!
is het jaar
altijd groen

Dit jaar start het Jaar van de Groene Kinderopvang. Ook tijdschrift Kinderopvang
doet hier volop aan mee. We weten in de kinderopvang wel dat buitenspelen
gezond en leuk is voor kinderen, maar vervallen toch vaak in ons bekende stramien
waar ‘binnen zijn’ de basis is. Bij Kinderopvang ZON! in Delft is dit anders.
TEKST MARIANNE VELSINK FOTO’S KINDEROPVANG ZON
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‘Ik geloof dat we het
verschil kunnen maken’
Wie: Janneke van den Bos
Wat: Directeur van Kinderopvang
ZON! en initiatiefnemer van de
Stichting Groen Cement.

Niet iedereen heeft een grote
natuurbuitenruimte. Wat als je
dat niet hebt?
‘Het maakt niet uit wat de beperkingen
zijn. Dat is het mooie van buiten: je kunt
er altijd naartoe. Er is geen groen beleid
voor nodig. Buitenspelen moet je niet
ingewikkelder maken dan het is, want
het is zo simpel.’

worden alle ontwikkelingsgebieden
gestimuleerd.’

Wat vinden kinderen zo fijn aan
buiten zijn?
‘Alle beperkingen zijn daar weg. Je mag
gillen, rennen, vies worden. Je kunt je
uitleven en je kunt je aan één stuk door
verwonderen.’

Je mag gillen, rennen,
vies worden

Naar buiten gaan kan ook wel
en gedoe zijn.
‘Binnen schilderen met een groep
peuters is ook gedoe. Maar misschien
is dat ‘gedoe’ ook wel gewoon je werk.
Als je echt met je hart kiest voor je vak,
dan wil je het beste voor kinderen.
Buiten ontdekken kinderen meer en

Dat raakt me heel erg. De toename van
dikke kinderen en gedragsproblemen
komt hier ook vandaan. Ik vind dat we
een signaal moeten afgeven.’

Hoe kunnen we dat doen?
‘Liefde voor de natuur kun je niet op een
iPad leren. Dat doe je buiten, waar je je
echt kunt verwonderen om dingen. Als
kind voelde ik me bijzonder als ik bovenin een boom klom. Op die momenten
groeit je liefde en de respect voor de
natuur. Deze liefde moeten we doorgeven
door het kinderen zelf te laten ervaren.’

Moet de kinderopvang deze taak
op zich nemen?
Waarom ben je zo begaan met
het onderwerp buitenspelen?
Maak je je zorgen?
‘Duizenden kinderen zitten dagelijks
binnen. Ze komen alleen buiten als ze
de auto uitstappen van en naar school.

‘Ik geloof dat we het verschil kunnen
maken. Begin met te bedenken wat
je nu binnen doet en wat ook in de
buitenlucht kan: eten, een kringgesprek,
lezen, bewegingsspellen. Probeer het
eens een week.’
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‘Buiten wordt er
meer samengewerkt’
Wie: Nathan van Witzenburg
Wat: Pm’er en manager op de bso van
Kinderopvang ZON!

Hoeveel procent van je werk ben
je buiten?
‘90 procent van de tijd denk ik. Soms
ga ik juist naar buiten als het regent
en blijf ik binnen als de zon schijnt.
Het cliché van alleen maar naar buiten
gaan als het droog is, help ik graag de
wereld uit. Dus regent het hard, dan
gaan we er juist op uit! Je kunt je er
toch op kleden?’

rug in het gras met de hoofden tegen
elkaar aan. Vervolgens proberen ze al
liggend en met de mond open het gras
in de mond van de ander te gooien.
Plezier gegarandeerd!’

Het cliché van
alleen maar
naar buiten gaan als
het droog is, help ik
graag de wereld uit

Kun je je buiten overal vermaken?
‘Je hebt geen bos nodig om je buiten
te vermaken. Een sloot is genoeg,
maar natuur is ook de wind of de regen.
Soms is alleen een grasveld al voldoende. Je legt twee kinderen op hun
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Wat merk je aan kinderen als ze
buiten zijn?
‘Dat ze letterlijk meer ruimte hebben
en zich vrijer voelen. Dat leidt tot

minder ruzie. Buiten wordt er meer
samengewerkt, ook door kinderen van
verschillende leeftijden.’

Is jullie eigen buitenruimte
voldoende of trek je er met de
kinderen veel op uit?
‘We gaan regelmatig met de (bak)fietsen
op pad. Ik vind afwisseling goed voor
de kinderen. Maar denk dan niet meteen:
‘ik moet naar het strand, ik moet naar
het bos’. Denk eenvoudiger, bijvoorbeeld: we gaan vandaag iets doen met
water. Dat vind je overal.’

Laat je kinderen altijd vrij in
hun buitenspel of doe je groepsactiviteiten?
‘Vaak doe ik een suggestie voor een
leuke speelplek. Als we naar het meer
gaan, vermaakt ieder zich op z’n eigen

HET JAAR
VAN DE GROENE
KINDEROPVANG
Groen Cement en tijdschrift Kinderopvang
hebben 2014 uitgeroepen tot het Jaar van de Groene
Kinderopvang. Wat gaat er gebeuren?
manier. De één zoekt een kikker, de
ander bouwt iets van takjes. Wat goed
werkt, is een competitie: wie kan de
grootste kikker vinden? Wie kan de
mooiste hut bouwen?’

Heb je nog leuke tips voor speelmateriaal?
‘Stel dat je te weinig uitdaging in je
eigen buitenruimte vindt, haal dan
natuurmateriaal naar je locatie toe.
Vraag de gemeente bijvoorbeeld om
snoeimateriaal op jouw pleintje neer
te leggen. En dan bouwen maar.
Dieren doen het ook altijd goed.
Heb je niet de ruimte of mogelijkheid
om bijvoorbeeld konijnen te houden,
ga dan naar www.diereneducatie.nl
waar je voor een week wandelende
takken, een hamster, schildpadden en
meer kunt lenen.’

• Drie regiobijeenkomsten van Groen Cement waar groene ondernemers
en de kinderopvang elkaar kunnen ontmoeten.
• 21 mei: Kinderopvang Festival in het teken van groene kinderopvang.
Het wordt een bruisende doe-dag voor pm’ers. Veel activiteiten vinden
vooral buiten plaats.
• De ‘metselaars’ van Groen Cement organiseren speciale activiteiten en
kortingen in het kader van het themajaar.
• Lancering van de website www.jaarvandegroenekinderopvang.nl met
daarop de zoekmachine ‘Groengelinkt’ waar je gericht op zoek kunt gaan
naar groene initiatieven bij jou in de buurt.
• Reguliere themadagen als de Modderdag en de Nationale Buitenspeeldag
staan in het teken van de Groene Kinderopvang.
• Het kwaliteitsmerk groene kinderopvang blijft ook in 2014 doorgaan.
Voldoe je aan de groene kwaliteitseisen? Meld je dan aan bij Groen Cement.
ZOEK JE HULP BIJ HET VERGROENEN VAN JE LOCATIE(S)? DAN KUN JE HULP VRAGEN VIA INFO@GROENCEMENT.NL
OF KIJK OP WWW.GROENCEMENT.NL.
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MOET
JE DOEN!
FOTO HELEEN ESHUIS

SAMENSTELLING MARIANNE WENNEKER

In het Jaar van de Groene Kinderopvang
vind je in deze rubriek allerlei groene tips voor
(buiten)spelen, leuke activiteiten om te doen
met de kinderen en milieuvriendelijk schoon
maken. Plus een tip voor in je agenda.

Op de agenda
28 maart
Basistraining Groen is Gras
Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die werken
met kinderen van 0 tot 4 jaar geeft het ANMEC in Amsterdam
een basistraining om natuurbeleving in het pedagogisch werk
te verankeren. Aanmelden via www.kindvannature/agenda.

De natuur ontdekken [04]

Spelen met zand
Zand is fantastisch materiaal om mee te spelen, zowel binnen
in de zandtafel als buiten in een zandhoek. Kinderen kunnen
er onder andere hun sensopathisch spel mee ontwikkelen
(aftasten van materiaal). Zorg ervoor dat minimaal vier
kinderen tegelijk met het zand kunnen spelen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Spelen met zand is met de volgende
tips nog rijker te maken:
• Leg in het midden een grote, platte kei, een boomstam
of een tafeltje. Zo nodig je kinderen uit om samen taartjes
te bakken.
• Wissel materiaal tweewekelijks af, zodat het elke keer
weer een verrassing is waar er mee gespeeld kan worden.
Materiaal dat je wekelijks in de zandbak of zandtafel
kunt leggen:
- grote stenen (ronde, vierkante, ruwe, gladde)
- plastic bakjes, flessen, gieters, trechters, emmers
(groot, klein) en water natuurlijk!
- huishoudelijke materialen: pannen, kopjes, zeef,
soeplepel (klein, groot)
- natuurlijke materialen (grote bladeren, takken,
dennenappels, mos, schelpen)
- (dier)figuren
- plastic buizen of een houten waterbaan in het klein.
• Begraaf een schat.
• Neem in thema’s ook zandactiviteiten mee.
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In de tuin

Zaaien in wc-rolletjes
Om te zaaien is de grond
buiten in maart nog te
koud, maar je kunt binnen
al wel voorzaaien. Dat kan
heel milieuvriendelijk
met behulp van halve
wc-rolletjes. Zet de rolletjes in een bak met een laagje aarde en vul
ze met zaaigrond of een mengsel van fijn compost en zand. Doe er
de zaadjes in, bedek ze met weer een dun laagje grond en geef ze
een beetje water. Om de dag water geven is meer dan genoeg, anders
gaan de rolletjes schimmelen. Afhankelijk van de groente of bloem
die je gekozen hebt, kun je na een paar weken de plantjes buiten
uitplanten. Met rolletjes en al! Die verteren namelijk vanzelf.
De wc-rolletjesmethode werkt vooral goed met wat dikkere zaden.
Neem bijvoorbeeld geurerwten (Lathyrus). De erwtjes kun je het
beste een nachtje voorweken; dan kiemen ze makkelijker. Doe in
elk rolletje één erwt. Siererwten kiemen met een week of anderhalf.
Als de zaailingen na ongeveer drie weken twee of drie paar blaadjes
hebben, zijn ze sterk genoeg om uit te planten in de volle grond
of in een grote pot. Geef ze een rastertje, dan klimmen ze vanzelf
omhoog. De echte ouderwetse siererwten hebben verschillende
mooie pastelkleurtjes en ruiken heerlijk! Als ze eenmaal bloeien
mag je er vaak van plukken, dan blijven ze langer bloeien. Vaak
bloeien ze wel tot in september.

Duurzaam

Afval scheiden
Wil je gemakkelijk en kosteloos bijdragen
aan een beter milieu? Maak dan van
afval een actiepunt. Je kunt afval voorkomen of scheiden. Door glas, papier,
plastic en gft gescheiden weg te gooien,
kan het gemakkelijker worden gerecycled. Sommige gemeenten zamelen
ook aluminium of metaal apart in.
Recyclen bespaart grondstoffen, is
beter voor het milieu én goedkoper dan
verbranden. Elke kilo afval die niet
naar de verbrandingsoven gaat, bespaart
5 eurocent.
Tips:
• Maak scheiden makkelijk. Geef alle
afvalstromen een eigen inzamelbak.
Of doe twee zakken in dezelfde
afvalbak, bijvoorbeeld een voor plastic
en een voor rest.
• Maak gescheiden inzamelen leuk.
Zet een oude kast (die je samen met
de kinderen hebt opgeleukt) in de
centrale hal en zet daarin verschillende
inzamelbakken. Een plank aan de
muur kan ook. Maak zichtbaar wat in
welk bakje hoort, bijvoorbeeld met
letters of een pictogram.
• Bespreek samen met het team en
de kinderen welk afval in welke bak
hoort. Maak een inzamellijst.
• Fiets eens in de twee weken met de
oude(re) kinderen naar de vuilstort
om alles in te leveren.
• Twijfel over wat in welke afvalbak moet?
Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl.
Nog beter voor het milieu is het om
afval te voorkomen. Daarover volgende
keer tips.

KIJK OOK EENS OP WWW.DEGROENEGIRAF.NL EN
WWW.JAARVANDEGROENEKINDEROPVANG.NL

Milieuvriendelijk schoonmaken

Nieuw textiel wassen
Wist je dat er op nieuw textiel, zoals theedoeken, kleding en beddengoed,
chemicaliën zoals rattengif (echt waar!) kunnen zitten? Dit is om problemen
met de lading tijdens het vervoer te voorkomen. Het is dan ook beter alles een
keertje te wassen voordat je het in gebruik neemt. Kijk op de website voor
meer tips: www.babybegood.nl/kinderopvang.

Groene activiteit (412)

Narcis
De lente is in aantocht, de narcissen piepen al boven de grond. Waar dit (nog) niet
het geval is, knutsel je ze gewoon zelf!
Voor deze narcis
heb je nodig:
• eierdoos
• takjes
• schaar of mesje
• gele verf.

Zo maak je het:
• Neem een eierdoosje. Knip langs en dan tussen de ‘hobbels’
door. Daar heb je wel een goede schaar of een scherp mesje
voor nodig.
• Voor één narcis heb je drie cupjes nodig. Twee cupjes knip
je in tot aan het vierkantje, zodat je ze kunt openvouwen.
• Knip ze in de vorm van bloemblaadjes en plak ze op elkaar.
• Het derde cupje knip je alleen vanboven wat rond.
• Plak dit in de andere twee en plak er een stukje van een
takje in. Een langer takje kan dienst doen als stengel.
• Schilder ze in de kleur van een narcis.

BIJDRAGEN VAN GROEN CEMENT (WWW.GROENCEMENT.NL),
GROENE GIRAF (WWW.DEGROENEGIRAF.NL), ACTIVITHEEK (WWW.DOENKIDS.NL)
EN BABY BE GOOD (WWW.BABYBEGOOD.NL/KINDEROPVANG).
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Kinderopvang Festival
21 mei 2014 | Lijm & Cultuur in Delft

Steeds meer ouders kiezen voor kinderopvangorganisaties die natuur en beweging hoog in het vaandel
hebben staan. Want beweging en buiten spelen zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve
en fysieke ontwikkeling van kinderen. Weg met obesitas, tv en computer en op naar groen en bewegen,
energiek en vitaal!
Op woensdag 21 mei 2014 houden Vakblad Kinderopvang en Groen Cement het Kinderopvang Festival.
Een bruisende dag met kennisworkshops, doe-sessies en groene activiteiten voor pedagogisch
medewerkers en managers. Aan het einde van de dag ga je naar huis met nieuwe kennis en inspiratie,
gemakkelijke en direct toepasbare activiteiten, ook wanneer je midden in de stad zit! Het festival vindt
zowel binnen als buiten plaats op het bijzondere terrein van Lijm & Cultuur in Delft, met aangrenzende
natuurgebieden.

Beweeg en beleef alles mee op 21 mei en schrijf je in!
In samenwerking met:

Team-korting!
Schrijf je in met 3 collega’s en ontvang ieder € 45,- korting.

www.kinderopvangtotaal.nl/festival

