
  

Buiten doen wat binnen niet kan
(Hoe buitenspel bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen)



  

Kerndoel onderwijs

Van kerndoel naar functie schoolplein

Van functie naar inrichting



  

Kerndoel onderwijs: kinderen vooruit helpen in 
hun ontwikkeling, zodat zij optimaal kunnen 
deelnemen aan ons maatschappelijk leven

Meer dan rekenen en   
 taal
Binnen en buiten;

 Vullen elkaar aan
 Versterken elkaar
 Hebben elkaar 

nodig
Annemiek



  

Van kerndoel naar functie

Ontwikkeling van Annemiek
 Motoriek, zelfvertrouwen, 

ruimtelijke oriëntatie, 
creativiteit door klimmen, 
klauteren, glijden

 Oplossingen verzinnen, fijne 
motoriek door hutten bouwen

 Sociale en taalontwikkeling 
door hutten bouwen en 
samen spelen

Ondersteunen ontwikkeling; buiten doen wat 
binnen niet kan



  

Van kerndoel naar functie

Buitenspel ondersteunt ook
 Zintuiglijke ervaringen door 

bv zand en water
 Natuurontwikkeling door 

groen en tuintjes
 Ontspanning en motorische 

ontwikkeling door balspelen, 
rennen, rijden, tik en 
vangspel

 Sociale ontmoetingen door 
eigen keuzes

Ondersteunen ontwikkeling; buiten doen wat 
binnen niet kan



  

Van functie naar inrichting 
Welke gebieden zijn nodig

Open ruimtes

Met mogelijkheid voor
 Balspelen
 Rennen
 Springen
 Rijden
 Tik en vang



  

Van functie naar inrichting 
Welke gebieden zijn nodig?

Klim en klauter 
gebied

 Klimmen
 Klauteren
 Glijden
 Hangen
 schommelen



  

Van functie naar inrichting
Welke gebieden zijn nodig?

Natuurlijk gebied
 Hutten bouwen
 Experimenteren
 Verschuilen
 Op het gras liggen
 Bloemen plukken
 Beestjes vangen/ bestuderen



  

Van functie naar inrichting
Welke gebieden zijn nodig

Rustige afgescheiden  
gebieden
 Praten
 Eten
 Rusten
 Overzicht houden
 fantasiespelletjes



  

Van functie naar inrichting
Welke gebieden zijn nodig?

Gebied met 
zand en water

 Muurtjes bouwen
 Graven
 Taartjes bakken
 Water en zand 

spelletjes



  

Van functie naar inrichting
Welke gebieden zijn nodig?

Verkeersgebied
 Verkeersspel
 Rijdend materieel
 Logistiek



  

Van functie naar inrichting
Welke gebieden zijn nodig?

(Gebied met) reliëf 
 Misschien niet een apart 

gebied, maar reliëf daagt 
uit tot spel



  

Buiten doen wat binnen niet kan
Hoe buitenspel bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen

Conclusie:
Als onderwijs tot doel heeft evenwichtige 
ontwikkeling bij kinderen teweeg te 
brengen vormt buitenspel een essentieel 
onderdeel. De functie die het schoolplein 
daarbij vervult wordt sterk ondersteund 
als de inrichting gebaseerd wordt op de 
functie die het plein moet vervullen.

Literatuurverantwoording:
Buitenspel in het zonnetje door drs. G. Caminada en drs Y. Leenders


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13

