
Met de baby’s naar buiten: 
out of the box!

In deze training onderzoek je welke mogelijkheden natuur biedt om 
met aandacht, eenvoud en spel een rijke ontwikkelruimte te creëren voor
de baby’s. We weten dat alles wat aandacht krijgt, groeit. Het klinkt zo 
vanzelfsprekend maar hoe zorg je dat je met aandacht te werk gaat in de 
drukte van de dag? Uit onderzoek blijkt dat de natuur ondersteunend is
om rust en focus te vinden. Daarom gaan we naar buiten, de natuur in! 
We oefenen om met aandacht aanwezig te zijn. Je leert jouw professionele 
vaardigheden in het zorgzaam afstemmen op baby’s te vergroten. En
je leert hoe je door het bewust gebruik van natuur de pedagogische
kwaliteit van de zorg voor de baby’s versterkt. 

Eenvoud als kenmerk van het 
ware
Hoe kan eenvoud ons helpen in het nadenken 

over het werken met de baby? Want ‘slow & 

simple’, zo wordt het werken met baby’s 

meestal niet ervaren. Laat staan als we met 

een groep baby’s naar buiten (moeten) gaan 

of de natuur (willen) inzetten. En toch kan het! 

In de natuur leren we dat de dingen een eigen 

ritme hebben, zich (schijnbaar) eenvoudig

ontwikkelen, zoals een knop die ontluikt en

tot een blad aan de tak uitgroeit. In de bijeen- 

komsten onderzoeken we het begrip eenvoud 

in relatie tot kwaliteitswerk met baby’s buiten. 

Je wordt uitgedaagd om inventief te zijn in 

het vinden van simpele activiteiten met baby’s 

buiten, en in het verwoorden van de pedago- 

gische waarde ervan.

Een kinderleven zonder spel 
bestaat niet 
Door spel komt een baby in contact met 

de wereld om zich heen. Het begint met 

het intens observeren van de verzorgers om 

vervolgens door geluidjes, lachjes en gebaren 

tot interactie over te gaan. Al gauw wordt de 

wereld groter en krijgen de objecten om de 

baby heen de volle aandacht. In de bijeen-

komsten onderzoeken we hoe je de baby

door spel in contact kunt laten komen met 

natuur en hoe natuur spelgedrag uitlokt. 

Je ontdekt hoe je gebruik kunt maken van

de natuurlijke buitenruimte op je werk om

de baby spelenderwijs met natuur tot ontwik-

keling te laten komen. 

Met de kinderen
We werken met drie tools: onderzoek, 

reflectie en ontwerp. We onderzoeken eigen 

ervaringen in en met natuur. Dit doen we 

tijdens de bijeenkomsten buiten. We 

reflecteren op onze ervaringen en ontwerpen 

op grond daarvan simpele werkvormen voor 

buiten. Je brengt deze activiteiten in praktijk 

en neemt in de volgende bijeenkomst je 

ervaringen en leervragen mee. We gebruiken 

verschillende bronnen. Er zijn leesopdrachten 

en oefeningen. We werken naar een 

gezamenlijk eindproduct waarin we onze 

kennis en ervaringen vastleggen en kunnen 

delen met andere vakgenoten. Een blijvend 

en inspirerend naslagwerk ‘Met de baby’s

naar buiten!’

Voor leerkrachten en pedagogische
professionals in onderwijs, zorg en opvang.

Door Janneke Hagenaar, bestuurslid bij
Groen Cement, onderzoeker bij het lectoraat 
Natuur en Ontwikkeling Kind en pedagoog
bij Bureau Hagenaar.

Binnen en buiten de Hogeschool Leiden.

2 maart 2021, 13 april 2021 en 25 mei 2021.

Van 16:00 uur tot 19:30 uur.

€ 315,- voor drie bijeenkomsten, inclusief 
materialen, een lichte maaltijd en
tussentijdse begeleiding.

Bel naar 071-5188 726.
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