
Protocol buiten spelen                                                                      

We vinden het belangrijk dat kinderen in een uitdagende omgeving tot ontwikkeling komen.  
We streven ernaar dat alle kinderen op De Scharrelboerderij minimaal 2 x per dag naar buiten gaan. 
Mocht het weer dit niet toelaten, dan gaan de kinderen naar de knuffel/speelhal waar de kinderen in 
hun overalletjes ook voldoende frisse lucht hebben. De buitenruimte is uitdagend en veilig. 
In de moestuin kunnen de kinderen volop bezig zijn met het verbouwen van hun eigen voedsel en 
worden ze betrokken in het gehele proces van het verbouwen van voedsel. 

Wat is de reden dat we buiten spelen zo belangrijk vinden: 

1. Voor de gezondheid van kinderen is het belangrijk dat kinderen iedere dag, liefst meerdere malen 
per dag buitenspelen. 

2. Voor de grove motoriek van kinderen is het belangrijk dat ze de ruimte hebben om te rennen, 
klimmen, klauteren, fietsen, hinkelen, huppelen, springen etc. Daar is buiten ruimte voor. 

3. Voor het ontdekken van de wereld is buiten spelen van wezenlijk belang; samen kijken naar de 
wereld, samen praten over de wereld om ons heen, samen experimenteren met water, zand en 
andere materialen in de natuur en het ontdekken van processen als groeien, bloeien en dood gaan. 

4. Buiten spelen is belangrijk en de buitenruimte moet voldoende uitdaging bieden. Aan de andere 
kant hebben we te maken met een kwetsbare doelgroep, dus is een veilige buiten speelruimte altijd 
het uitgangspunt. 

Uitgangspunt kinderdagverblijf  
We streven ernaar dat er 2 x per dag wordt buiten gespeeld. De buitenruimte bij het 
kinderdagverblijf biedt ruimte voor motorische ontwikkeling en biedt ruimte voor ontdekkingen en 
experimenten. Er zijn overalletjes en laarsjes aanwezig voor het buiten spelen. We streven ernaar dat 
we de overalletjes elke dag moeten wassen, dan zijn kinderen op ontdekking geweest! 
Er zijn twee speeltuinen op het terrein: ‘De woeste weide’ en ’t Weitje’. 
In ‘De Woeste Weide’ is er veel ruimte voor ontdekkend leren. Deze speeltuin wordt ook gebruikt 
door de kinderen van de B.S.O. en is goed zichtbaar voor de dagbesteding voor ouderen. 
’t Weitje’ ligt aangrenzend aan één van de groepen en is kleiner. Hier is ook het ‘Kuikentjeshok’ 
geplaatst waar alle kinderen tot ongeveer een jaar veilig kunnen spelen in de buitenlucht. 
De speeltoestellen en materialen voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid.  
 
In de Knuffel- en Speelschuur is er ruimte om overdekt rond te kunnen (leren) fietsen en steppen. 
Naast het spelen, hebben de kinderen ook de mogelijkheid om te knuffelen met de verschillende 
dieren die er aanwezig zijn. 
 
Bij buitenspelen wordt de pedagogisch medewerker/ kind ratio gemeten op het gehele 
kindercentrum, dus dat kan betekenen dat er een medewerker met 8 kinderen buiten speelt en haar 
collega met 4 andere kinderen binnen blijft. We vinden het belangrijk dat kinderen met elkaar leren 
spelen en af te stemmen. Ook zorgen we ervoor dat er buiten activiteiten worden aangeboden die 
leeftijdsgericht zijn. Het is ook mogelijk om een groepje kinderen onder toezicht van een stagiaire 
buiten te laten spelen, mits de pedagogisch medewerker vanuit binnen toezicht kan houden.   



 
Werkinstructie voor kinderen van 0-4 jaar: 

Bij minder weer of bijzondere activiteiten worden kinderen goed aangekleed met overalletjes of 
skipakken en laarsjes. 

Eventuele gevaarlijke onderdelen van kleding (denk aan capuchonkoordjes) worden verwijderd. 

De buitenruimte wordt voor de kinderen naar buiten gaan gecontroleerd op gevaarlijke materialen 
(gebroken glas, weggegooide sigarettenpeuken etc.) 

De buitenruimte wordt voor de kinderen naar buiten gaan zorgvuldig afgesloten. 

De materialen en speeltoestellen waarmee wordt buiten gespeeld voldoen (indien van toepassing) 
aan de wettelijke eisen voor veiligheid en worden regelmatig volgens het logboek gecontroleerd 
(Risico Inventarisatie Veiligheid). 

De buitenruimte biedt voldoende gelegenheid voor het ontwikkelen van de grove motoriek 
(springen, stampen, klimmen, klauteren, rennen, fietsen, hinkelen etc.) 

De buitenruimte biedt voldoende diversiteit in ontdekkingsmogelijkheden en materialen. 
Bijvoorbeeld; zand, water, moestuin, ballen, pvc buizen). 

De ontwikkeling en de ontdekkingsreis van kinderen wordt door de pedagogisch medewerkers op 
een positieve en ondersteunende manier begeleid. 

Indien een kind naar de WC moet of een schone luier nodig heeft, wordt het kind begeleid door één 
van de pedagogisch medewerkers die buiten zijn, of door de pedagogisch medewerker die met de 
overige kinderen binnen is. Als een pedagogisch medewerker alleen werkzaam is in de groep, gaan 
alle kinderen mee naar binnen, behalve als het kind goed zelfstandig van het toilet gebruik kan 
maken en het mogelijk is om vanaf de buitenspeelruimte toezicht te houden op de sanitaire ruimte. 

Indien er een klein ongelukje gebeurd, wordt het kind begeleid door één van de pedagogisch 
medewerkers die buiten zijn, of door de pedagogisch medewerker die met de overige kinderen 
binnen is. Als een pedagogisch medewerker alleen werkzaam is in de groep, gaan alle kinderen mee 
naar binnen. Bij grotere ongelukken en calamiteiten; zie veiligheidsbeleid. 
 
Zodra de pedagogisch medewerker buiten is met kinderen, neemt zij altijd de babyfoon mee waarbij 
er een terugspreekfunctie zit, zodat ze in contact kan zijn met degene die buiten is. 

Bij warm en of extreem zonnig weer treedt het hitte protocol in werking. 

 


