
Peuters in het Wild training – Natuur is een Feest – Bij kinderopvang SKDD in Doorn 16 
november 
 

Training Peuters in het Wild – 16 november 2022 - Doorn 

De training start om 9 uur en duurt tot 

15.00 uur. Jullie zijn welkom vanaf 8.30 

voor de koffie en thee. 

Waar: Servicekantoor Kinderopvang 

SKDD, Perzikengaard 25, Doorn 

Prijs: SKDD medewerkers: betaald door 

SKDD 

Externe deelnemers: 75 euro inclusief 

btw 

 

Wat ga je leren? 

• Je kent/kunt 

o verschillende manieren hoe je peuters kunt uitnodigen om buiten spelenderwijs 

de natuur te ontdekken. 

o bedenken hoe verschillende peuters spelen, welke voorkeuren voor spel ze 

hebben en wat ze daarvoor nodig hebben van jou of van de omgeving. 

o bedenken hoe je de buitenruimte daarvoor (tijdelijk) kunt inrichten om aan dit 

spel tegemoet te komen, zonder dat dit ander spel in de weg zit.  

o verschillende manieren om samen met de kinderen het resultaat van de 

ontdekkingen vast te leggen (documenteren) in een floorbook. 

o de natuur (het thema op dat moment) van buiten naar binnen halen, met 

bijvoorbeeld prentenboeken en ontdektafels.  

Opzet 

Namenrondje (met een spelletje) 

Hoe kijk jij naar de natuur? En hoe doet een peuter/kleuter dat?  

Laat met behulp van een kunstwerk zien hoe jij naar de natuur kijkt.  

Rauwers, douwers, bouwers en schouwers (speeltypes) 

Marianne de Valck is speldeskundige. Zij onderscheidt kinderen naar de voorkeur hoe ze 

spelen. Hoe spelen ze en waarmee spelen ze graag? Ze heeft het over ‘Rauwers, douwers, 

bouwers en schouwers’. 

https://www.trouw.nl/nieuws/blijf-spelen-in-drie-dimensies~bbd1344a/ 

 

https://www.trouw.nl/nieuws/blijf-spelen-in-drie-dimensies~bbd1344a/
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Gelukkig passen kinderen vaak niet in één hokje, maar het is mooi als je in je spelaanbod 

rekening houdt met de verschillende voorkeuren van kinderen. Dat geldt voor activiteiten, 

voor speelgoed en ook voor de inrichting van je buitenruimte. 

 

Opdracht 

  

 

 

Een voorbeeldactiviteit: Molletje komt hier wonen. 

Molletje komt hier wonen is een heel populaire activiteit van Natuur is een Feest en Peuters in 

het Wild. Het begint met een verhaaltje met een handpop. Daarna gaan we wormen zoeken in 

molshopen. Die lust de mol graag. Dan maken we een huisje voor de mol. 

We doen een van onze activiteiten voor en bespreken hoe dit tegemoet kan komen aan de 

verschillende speeltypes. 

https://natuuriseenfeest.nl/wp-content/uploads/2021/01/molletje-komt-hier-wonen-3.pdf 

Lunch (zelf meenemen, voor koffie en thee zorgt SKDD)  

 

  

Wat voor speeltype ben (of was) jij? Kun je daar een voorbeeld van geven? 
 
Neem een kind in gedachte. Wat voor speeltype herken je in dat kind. Wat zou hij 
of zij nodig hebben? Bespreek dat met je collega’s. 

https://natuuriseenfeest.nl/wp-content/uploads/2021/01/molletje-komt-hier-wonen-3.pdf
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Benutting van de buiten- en binnenruimte 

Hoe benut je de (buiten)ruimte voor verschillende vormen van buitenspelen? 

Hoe richt je de ruimte zo in dat alle speeltypen er wat mee kunnen? Soms zitten bepaalde 

speeltypen elkaar in de weg. Door bepaalde speelzones aan te leggen of af te spreken, kun je 

ervoor zorgen dat elk type spel tot zijn recht komt. 

 

Opdracht 

 

 

 

 

 

Hoe documenteer je de ontwikkeling van kinderen en hoe betrek je ze daarbij? 

De ontwikkeling van kinderen is eigenlijk iets van de kinderen zelf. Als PM-er wordt van je 

gevraagd om de ontwikkeling van kinderen vast te leggen. Maar in de praktijk worden de 

kinderen daar weinig bij betrokken. Het document is voor de leidinggevende, voor de 

pedagoog en voor de ouders. Maar niet voor de kinderen waar het om gaat. 

Ik ga met jullie op zoek naar een vorm van documentatie waar je samen met de kinderen aan 

werkt, wat meer een groepsdocument is en waar kinderen ook zelf in terug kunnen kijken. De 

Schotse Floorbook benadering, biedt handvaten. 

Hier lees je er veel meer over (in het engels) https://mindstretchers.academy/blog/child-led-

planning-starting-out-with-the-floorbook-approach 

In Nederland is mijn collega Mirjam van Klink bezig met floorbooks. Je leest erover op haar 

facebookpagina: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057320624583 

Er is ook een uitgebreid artikel dat in Kiddo heeft gestaan: 

https://www.kiddo.net/dossier/documenteren/850327-DocumenterenBW-p34-48_150-

154_163_166.pdf 

  

• Bedenk hoe jullie buitenruimte is ingedeeld, welke spelmogelijkheden 
deze biedt en ook hoe kinderen daar de natuur kunnen ontdekken. 

• Bedenk een plan voor een buitenruimte waar deze mogelijkheden beter 
tot zijn recht komen. Welke speelzones wil je daarin realiseren? Voor 
welke speltypes zijn die zones geschikt? 

• Presenteer deze plannen aan elkaar. 

https://mindstretchers.academy/blog/child-led-planning-starting-out-with-the-floorbook-approach
https://mindstretchers.academy/blog/child-led-planning-starting-out-with-the-floorbook-approach
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057320624583
https://www.kiddo.net/dossier/documenteren/850327-DocumenterenBW-p34-48_150-154_163_166.pdf
https://www.kiddo.net/dossier/documenteren/850327-DocumenterenBW-p34-48_150-154_163_166.pdf
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Opdracht 

 

 

Evaluatie 

Wat neem je mee van deze 

workshop? 

En wat geef je terug (feedback) aan 

de workshopleider? 

 

 

We maken met elkaar een ‘floorbook’ over ‘bomen’.  

We schrijven erbij hoe je in zo’n floorbook observaties kunt opschrijven over de 

ontwikkeling van de kinderen.  

Zo ervaren hoe zo’n floorbook kan werken.  

 


