
1. AANBOD _ een rijke omgeving

Checklist voor de buitenruimte voor kinderdagverblijven en IBO’s ZiKo Formulier C
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Keuzevrijheid               

De basisinrichting van de buitenruimte bestaat uit minstens 3 zones: een avontuurlijke zone, een sport- en 
spelzone en een rustzone waar kinderen geborgenheid kunnen vinden. 
Bijv.: : In de avontuurlijke zone is er een aanbod dat permanent voor kinderen beschikbaar is, zoals een berg, een tunnel, een podium, 
klimtoestellen, een glijbaan, … Of er is een aanplanting die avontuur uitlokt (klimbomen, bamboebos, …), er zijn hoogte-laagte ver-
schillen, … In de sport-en spelzone kan er gefi etst worden of met de poppenwagens gespeeld worden. De rustzone is een schaduwrijke 
plek waar men gezellig kan samenzitten
.

De ligging van de zones is doordacht en de zones zijn duidelijk van elkaar afgescheiden, zodat het betrokken 
spel van het ene groepje niet wordt verstoord door spel van andere kinderen. 
Bijv.: Tussen de avontuurlijke zone en de spelzone ligt een breed tegelpad. De rustzone is van de spelzone afgebakend door groen 
en/of panelen met doorkruipgaten, er worden aanplantingen gebruikt als bewuste afscheiding, het fi etsparcours sluit aan bij de 
opbergruimte, de rustzone ligt in schaduwrijk gebied en ver van de zones voor grootmotorische en avontuurlijke activiteiten, …

Geregeld maken we gebruik van tijdelijke afscheidingen: een windscherm, doeken, dozen, … om (tijdelijk) 
extra zones te creëren.

Er is zijn extra inspanningen gedaan om de buitenruimte te doen aansluiten bij wat er leeft bij de kinderen. 
Bijv.: De speeltoren is tijdelijk versierd als ruimteschip. In de buitenschoolse opvang is er in de rustige spelzone een beyblade-parcours 
te vinden, …
Bijv.: Er is fauna en fl ora aanwezig waar de kinderen voor mogen zorgen. Er zijn kippen of een konijn, … Samen met de kinderen zijn
 er (zonne)bloemen gezaaid of tomatenplanten gezet zodat de kinderen de evolutie zien. Zij staan zelf in voor de verzorging. Er is een 
moestuin aangelegd, …

Er zijn extra inspanningen gedaan om kinderen onderzoek- en experimenteerkansen te bieden
Bijv.: Bijv: Er is een stuk braakliggend terrein waar kinderen naar hartelust kunnen experimenteren met hard zand, aarde, water, …

Er zijn plekken waar kinderen ongestoord hun eigen creatief spel kunnen organiseren.
Bijv.: Er is een wilgenhut, huisje, indianentent, … waar kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.

: dit zit goed : dringend werk van maken!: dit kan beter!
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Materiaal en activiteiten               
Het aanbod van materialen, activiteiten en spelletjes spreekt een waaier van ontwikkelingsgebieden aan: 
motoriek, handvaardigheid, beeldende expressie, taalvaardigheid, sociale vaardigheden, fantasie, … 
Bijv.: Er is ook een poppenhoek geïnstalleerd, een keukentje, een garage met autootjes, een schildershoek, … te vinden, 
Kinderen kunnen schilderen, …
Bijv.: Tandem-fi etsjes, een wip met vier zitjes, … stimuleren samenspel, er is een rustige plek waar men met een groepje kinderen kan 
zitten, …
Kinderen krijgen extra spelimpulsen of –ideeën door kleine veranderingen in de buitenomgeving die hen 
verrassen en stimuleren. Er is afwisseling in de materialen en activiteiten.
Bijv.: Op de muren en grond zijn tekeningen met krijt en/of verf aangebracht. 
Bijv.: Een parcours of doolhof, op de grond geschilderde voetafdrukken, een spoorlijn, een twisterbord, … 
Bijv.: Allerlei speelgoedjes verstoppen, ballonnen ophangen, licht- en schaduweffecten maken, een fi t-o-meter (die samen met de 
kinderen geknutseld wordt)
Bijv.: I.p.v. fi etsjes weg te nemen wanneer er niet meer mee gespeeld wordt, komt er een nieuwe spelimpuls (bijv. fi etsparcours,…), om 
het fi etsen weer aantrekkelijk te maken.
Bijv.: Begeleide activiteiten buiten: bosspelen, knutselen, dansspelen, …
Succesnummers in materiaal en activiteiten worden herhaald, zodat kinderen volop kansen krijgen om 
complex spel te ontplooien en nieuwe ideeën met het materiaal kunnen ontwikkelen. Betrokkenheid is hier-
bij richtinggevend.
Bijv.: Er is altijd stoepkrijt beschikbaar, zodat kinderen daar optimaal mee kunnen experimenteren.
Er is een (divers) aanbod aan kosteloze materialen te vinden (zoals kleden, lappen, autobanden, planken, 
dozen, kussens, afgezaagde boomstammen, plastic buizen, …) en/of minder voor de hand liggende materi-
alen (zoals bezems, kisten, kratten, speelvaten, grote dozen, buizen, kussens, sjorbalken en touw, …).
Bijv.: Door oude potten en pannen omhoog te hangen maken we een ‘herriewinkel’, er zijn autobanden om mee rond te rollen, er zijn 
koorden en sjorbalken aanwezig, met buizen en waterslangen wordt een knikkerbaan gemaakt, tafels en karton worden een spook-
huis of speleo-box, …

Er zijn ‘binnenmaterialen’ te vinden die ook buiten gebruikt kunnen worden, zoals de timmerbank, 
muziekinstrumenten, boekjes, poppenspulletjes, een keukentje, garage, …
 Bijv.: Voor het spel in het huisje is ook verkleedmateriaal beschikbaar, …
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Creatieve activiteiten worden geregeld buiten grootser opgezet, waar ze luidruchtiger, actiever, ‘anders’ … 
kunnen gebeuren. 
Bijv: Er wordt geschilderd op grote papieren met grote borstels, sponzen, lichaamsdelen, … 
Buiten kan volop met geluid geëxperimenteerd worden: er is een percussieplekje met zelfgemaakte instrumenten, met een schommel 
kan je proberen te ‘schommelschilderen’, … 
Bijv: Met allerlei doeken wordt een boom versierd, een oude kuip en een pan in de struiken worden een keukentje, in het spelen met 
het servies en keukenmateriaal kan water gebruikt worden, …

Dit zie ik als mogelijk(e) werkpunt(en) om het aanbod RIJKER te maken: 

ZiKo Formulier CZiKo Formulier C
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2. RUIMTE VOOR INITIATIEF   > VRIJHEID EN PARTICIPATIE

ZiKo Formulier C
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: dit zit goed : dringend werk van maken!: dit kan beter!Keuzevrijheid               
Indien de buitenruimte grenst aan de binnenruimte kunnen de kinderen zelf kiezen of ze buiten of binnen 
spelen.
Er wordt gebruik gemaakt van een handig opbergsysteem, waarbij kinderen zelfstandig materialen kunnen 
nemen en terug opbergen.
Bijv.: We kiezen voor rekjes of bakken waar alle materialen, zelfs voor de kleinsten, vlot toegankelijk zijn.

Kinderen kunnen wat verder weg hun eigen spel organiseren en krijgen privacy.
Bijv.: Kinderen worden niet berispt als ze in een bosje spelen, er staan stevige struiken die kinderspel kunnen verdragen. Die worden 
op peuterhoogte gesnoeid, zodat de kinderen zich kunnen verstoppen en de begeleiding tegelijk toezicht kan houden.

De verschillende keuzemogelijkheden worden geregeld overlopen en besproken, zodat kinderen zich er 
voldoende bewust van worden en weten wat ze kunnen doen.

Regels en afspraken
Regels en grenzen zijn functioneel: ze zorgen voor een vlot verloop van de activiteiten en bevorderen het 
nemen van initiatieven. 
Bijv.: De belangrijkste criteria bij het maken en wijzigen van afspraken zijn: het spel van anderen niet hinderen, veiligheid, maximale 
speelkansen voor iedereen, … Kinderen mogen met kinderwagentjes en fi etsen op de asfalt rijden omdat daar veel plaats is. In de 
buitenschoolse opvang is er een ‘beschermde zone’ gemaakt waar men de spullen veilig kan deponeren, om het afpakken van spullen 
tijdens wc-bezoek te vermijden.

De regels en afspraken zijn zo duidelijk voor de kinderen dat de begeleider daar zelf nog weinig tijd aan
 moet besteden en hij/zij mee kan doen met de activiteiten van de kinderen.
Bijv.: Kinderen weten dat de jas aan moet wanneer er buiten gespeeld wordt, dat er niet met zand gegooid wordt, 
dat de karren uit de zandbak blijven, …

Regels en grenzen worden aan de kinderen uitgelegd, rekening houdend met hun bevattingsvermogen.I
Bijv: Bij het spelen in de zandbak wordt samen overlopen wat kan en niet kan. Als in de inspraakronde in de buitenschoolse opvang is 
gebleken dat er altijd teveel volk is in het speelhuisje, komt men, samen met de kinderen, tot een nieuwe regel (een beurtrol en maxi-
mum 6 kinderen tegelijk in het huisje).
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De kinderen kennen de verschillende zones (een avontuurlijke zone, een spelzone, rustige zone, …) 
in de ruimte en respecteren de afspraken die daar gelden.
Bijv.: Het is voor de kinderen duidelijk dat in de rustige zone geen actieve spelen gebeuren

Participatie
De kinderen kunnen mee de verantwoordelijkheid dragen voor praktische dingen in de opvang.
Bijv.: Bloemen en planten water geven, dieren verzorgen; speelgoed terug naar binnen brengen, …

  De kinderen worden mee betrokken bij het nemen van allerlei beslissingen. Indien mogelijk worden regels en grenzen samen 
  afgesproken.

Er wordt geregeld tijd voorzien waarin met de kinderen wordt gesproken over de opvang en gevraagd naar wat goed en minder goed 
loopt.

Kinderen worden actief uitgenodigd om ideeën in te brengen voor aanpassingen aan de infrastructuur en het aanbod van materialen 
en activiteiten. Hun suggesties worden ernstig genomen.

Dit zie ik als (de) belangrijkste werkpunt(en) waaraan ik wil werken om buiten meer VRIJHEID te creëren:

ZiKo Formulier C
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3. BEGELEIDINGSSTIJL   > INLEVING 

Stimulerend tussenkomen                      

Tijdens het voorstellen of inleiden maakt de begeleider goed duidelijk wat de activiteit inhoudt, zodat kin-
deren zich kunnen voorstellen wat er leuk aan kan zijn. Het stimuleert hun nieuwsgierigheid en motiveert 
hen verder te exploreren

Tijdens de spelmomenten geeft de begeleider impulsen, hints, of materiaal om het spel te verrijken, zodat 
de kinderen weer een hele tijd verder kunnen. 
Bijv.: Wanneer de kinderen met hun fi etsjes buiten fi etsen, wordt er samen met hen een ‘tankstation’ of een ‘car-wash’ gemaakt, zo 
worden ze gestimuleerd in hun fantasie.

Tijdens de spelmomenten stelt de begeleider vragen of brengt gesprekken op gang waardoor de kinderen 
aan het denken gezet worden, tot ontdekkingen komen. 
Bijv.: Wat zou er gebeuren als…

De begeleider gaat met zijn blik regelmatig alle kinderen af (niet de groep als geheel). Hij/zij geeft impulsen 
aan kinderen die moeilijk tot spel komen.
Bijv.: De begeleider helpt het kind te kiezen met wat het gaat spelen. 

Gevoeligheid voor beleving
De begeleider besteedt veel aandacht aan het onthaal en afscheid van de kinderen. 
Bijv.: Kinderen ’s morgens welkom heten, rustig laten wennen aan de groep en begeleiden naar spel(keuze).

De kinderen vinden bij de begeleider voldoende warmte, genegenheid, zorg en veiligheid.
Bijv.: Baby’s en peuters worden regelmatig op de schoot genomen, kinderen worden regelmatig geknuffeld of krijgen een schouder-
klopje, …

Kansen worden aangegrepen om individuele aandacht aan de kinderen te besteden.
Bijv.: Het buitenmoment is een ideaal moment om een praatje te maken met het kind, …

ZiKo Formulier C
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ZiKo Formulier C

De begeleider verwoordt vaak wat het kind ervaart en beleeft. Kinderen worden uitgenodigd om te vertellen 
over wat ze voelen, verwachten, …
De begeleider gaat met zijn blik regelmatig alle kinderen af (niet de groep als geheel). Er wordt extra aan-
dacht besteed aan en begrip getoond voor kinderen die het moeilijker hebben.
Bijv.:  Een kind dat nieuw is laten wennen, een kind met een nieuw broertje extra aandacht geven, ...
De begeleider geeft positieve feedback op initiatieven van kinderen, door belangstelling te tonen, te bevesti-
gen, ……
Bijv.: Bouwwerken in de zandbak worden ook aan andere kinderen getoond, positief sociaal gedrag wordt opgemerkt, …

Autonomie verlenen

Kinderen mogen activiteiten kiezen die hen aanspreken en hun keuzes worden gerespecteerd. 
Bijv.: Een nieuwe activiteit wordt uitgesteld wanneer alle kinderen nog betrokken zijn op hun spel. De begeleider stelt voor om te 
fi etsen, maar verplicht de kinderen niet. Als ze liever blijven spelen met de auto’s en de verkleedkleren kunnen ze dat.

Kinderen krijgen ruimte om te experimenteren, een eigen weg te volgen bij activiteiten.
Bijv.: De kinderen bepalen zelf het resultaat van een activiteit: zij kunnen zelf beslissen hoe ze iets maken 
(welke kleuren, materialen, …) en wanneer iets ‘af’ is voor hen. Een activiteit met dozen kan uitmonden in kampen bouwen,…

De begeleider geeft de kinderen voldoende ruimte tot zelfstandigheid in plaats van het vlug zelf te doen. 
Er zijn momenten waar de begeleider bewust niet tussen komt. 
Bijv.: Als een kind aanvankelijk geen idee heeft van wat het wil maken tijdens de spelactiviteit, durft men het gedurende een tijd te 
laten experimenteren.
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Sfeer en relaties              

Er heerst een ontspannen, gezellige sfeer: er wordt gespeeld, gepraat, gezongen, … Er is weinig ruzie, er 
worden geen kliekjes gevormd.  
Bijv.: : Elke dag is er een groepsactiviteit zoals een kringspel.

De begeleider maakt deel uit van de groep. Hij of zij staat tussen de kinderen, niet ernaast of erboven

De kinderen hebben een goede band met de begeleider, vinden hier een toevlucht en zoeken contact zonder 
afhankelijk te worden. De begeleider werkt ook bewust aan die band met individuele kinderen.
Bijv.: De kinderen vragen de begeleider iets, ze laten hem/haar zien wat ze aan het doen zijn, ze laten zich troosten of kalmeren, … 
maar ze klampen zich niet voortdurend aan haar/hem vast, vragen niet constant om haar/zijn aandacht.

Initiatieven 

De asfalt is aangenamer gemaakt door met verf een patroon te voorzien. Muren zijn sfeervoller gemaakt 
door teksten, kleuren, tekeningen of een krijtbord, … 
Bijv.: De grote asfaltoppervlakte is optimaal benut door er een heus verkeerskruispunt van te maken. 
Hagen en planten bakenen de zitruimte af.

Tenten en doeken of zeilen zijn aanwezig en bieden een knus gevoel en veiligheid. 
Bijv.: Er is een tentje met wat knuffels en kussens, …

Er staat regelmatig muziek op, hetzij om mee te zingen of op te dansen, hetzij op de achtergrond om een 
rustige en aangename sfeer te creëren.

Er wordt expliciet gewerkt aan het creëren van een band tussen de kinderen en het samen beleven van 
gezellige momenten.
Bijv.: Er zijn regelmatig groepsactiviteiten, begeleide activiteiten waar kinderen niet verplicht, maar wel gestimuleerd worden om 
mee te doen...

4. GROEPSKLIMAAT   > ZICH (IN DE GROEP) THUIS VOELEN

ZiKo Formulier C
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Er wordt aandacht besteed aan de onderlinge relaties tussen kinderen. Ze worden niet opdringerig, niet 
moraliserend gestimuleerd dingen samen te doen, te overleggen, plannen te maken, anderen bij hun spel te 
betrekken, …
‡  er wordt geholpen om ruzies samen op te lossen,
‡  de kinderen leren delen, hun beurt afwachten
‡  vriendschappen worden gestimuleerd.

De begeleider gaat met zijn blik regelmatig alle kinderen af (niet de groep als geheel) om te zien of iemand 
gepest wordt.

Er bestaat duidelijkheid over de regels ivm pesten: er wordt heel duidelijk gemaakt wat níet geaccepteerd 
wordt. Hier wordt over gepraat met de kinderen. Zo wordt geprobeerd pesten actief te voorkomen.
Bijv.: Samen met de kinderen wordt een reglement opgemaakt: we slaan geen andere kinderen. We pesten geen andere kinderen. 
Ook bij baby’s en peuters wordt regels duidelijk verwoord: ‘afpakken mag niet’.

Kinderen worden gestimuleerd om hun beleving en gevoelens te uiten. 
De begeleider helpt hen in het herkennen en verwoorden van de verschillende gevoelens.
Bijv: blij zijn, bang, boos, verdrietig, maar ook ontgoocheld, jaloers, eenzaam, verraden, …

Dit zie ik als (de) belangrijkste werkpunt(en) waaraan ik wil werken zodat iedereen ZICH THUISVOELT:

ZiKo Formulier C
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5. ORGANISATIE   > DOELTREFFENDHEID

Dagverloop               

n Er kan aangegeven worden dat de opbouw van de dag en de planning en duur van activiteiten soepel       
 afgestemd zijn op de leeftijd en de behoeften van de kinderen.
Bijv.: Kinderen die last hebben van de warmte kunnen binnen spelen, … 

De buitenruimte wordt zoveel mogelijk gebruikt. Elk weertype geeft andere spelmogelijkheden.
Bijv.: Bijv: In de zomer wordt er regelmatig eens buiten gegeten.
Bijv: Bij wind wordt er gespeeld met windmolentjes, vlaggen, ballonnen, … Bij licht regenweer worden emmertjes gevuld, regendrup-
pels gevangen. Tijdens een zomers dag wordt een ijsklomp gesmolten, aan de slag gegaan met prisma’s, bellenblazen, …

Het klaarzetten en opruimen van de buitenruimte verloopt vlot, zodat kinderen zo weinig mogelijk moeten 
wachten en zo veel mogelijk kunnen spelen in de tijd dat ze buiten zijn.
Bijv.: Materiaal wordt klaargezet voor kinderen aankomen of uit hun bed komen. 

Taakverdeling begeleiding
n De begeleider is altijd paraat en alert op wat er gebeurt. Hij reageert vlot op wat er zich voordoet, in het   
 belang van het kind. Hij overziet de zone waarvoor hij verantwoordelijk is.
Bijv.: Kinderen die in een wegkruiphoekje zitten, kunnen daar blijven zitten, soms niet onder het rechtstreekse oog van de begeleider. 
Hij weet wel dat de kinderen daar zitten en blijft alert. 

 

n Als er meerdere begeleiders zijn, spelen ze goed op elkaar in. 
 Er is een optimale taakverdeling in functie van de noden van de groep en individuele kinderen.
Bijv.: Kinderen uit verschillende leefgroepen spelen samen buiten zodat er een begeleider binnen kan blijven met de kinderen die niet naar 
buiten willen.
Als onthaalouder zoek aansluiting bij collega’s in je buurt, of ga je eens langs op een vormingsavond in jouw 
wijk.
Bijv.: Je wilt je ervaringen delen met andere onthaalouders of tot afspraken komen over wederzijdse hulp in vakantieperiodes, 
bij ziekte, ...

ZiKo Formulier C
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Groeperingsvormen

Bij gemengde groepen zijn er soms activiteiten per leeftijdscatergorie. 
Bij niet-gemengde groepen wordt buitenspel benut om kinderen van verschillende leeftijden ook eens sa-
men te laten spelen.

Broers en zussen kunnen in dezelfde opvang terecht.

Dit zie ik als (de) belangrijkste werkpunt(en) waaraan ik wil werken om buiten meer EFFFICIENTIE te creëren:

ZiKo Formulier C
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