
Moeten kinderen in jouw opvang buiten spelen?
Ja, buiten spelen is gewoon echt heel gezond en goed voor de ontwikkeling. Kinderen hebben veel 
behoefte aan beweging. Ze moeten kunnen lopen, klimmen, kruipen, rollen,… en doen dat liefst en best 
buiten. Ook baby’s hebben buiten allerlei andere ervaringen en prikkels. Regen, warmte, wind, geuren, 
dingen om te voelen en naar te kijken, … de omgeving is telkens weer anders en varieert met de seizoenen. 
Er is buiten ook veel gratis speelgoed dat de creativiteit van kinderen bevordert. Met de dingen die ze 
vinden kunnen ze eindeloos experimenteren en creatief spelen. Licht en zuurstof zijn belangrijk voor de 
gezondheid. Buiten spelen werkt stress verlagend, verhoogt de concentratie en ondersteunt de weerstand 
en de motorische ontwikkeling. 

Moet je opvanglocatie een tuin hebben?
Nee, de regelgeving bepaalt enkel dat er buitenspelmogelijkheid moet zijn. Het hebben van een tuin, of 
eigen buitenruimte is niet verplicht. Een plek waar je met de kinderen naartoe gaat om buiten te spelen 
kan ook. De buitenspelmogelijkheid moet vlot en veilig bereikbaar, voldoende groot en 
afgestemd zijn op de leeftijd van de kinderen. Belangrijk is dat de kinderen effectief buiten 
komen en vaak buiten spelen. Het is de bedoeling dat de opvang zich zo organiseert dat 
alle kinderen naar buiten kunnen en dat er ook buitenactiviteiten in het activiteitenaanbod 
opgenomen worden. Wandelen met kinderen kan een activiteit zijn maar is geen synoniem 
van buitenspel. 

Veiligheid
De plek waar kinderen buiten spelen moet veilig zijn. Er mag geen gevaarlijk materiaal zijn. Speeltoestellen 
moeten aangepast aan de leeftijd van de kinderen en goed onderhouden zijn. De buitenruimte is bij 
voorkeur omheind, zodat het risico op het verdwijnen van kinderen beperkt wordt. 
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Kinderen 

vertellen zelf 

dat ze van 

buiten spelen 

vrolijk worden.

Slecht weer bestaat niet! Met goede kledij kan je altijd naar buiten.

Kinderen eten  
en slapen beter 

als ze regelmatig 
buiten spelen
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Buiten spelen  
zorgt voor een 
sterk gebit en  
sterke botten. Hoe doe je het?

Advies van de organisator (dienst): 

Welke buitenruimte is er voor de kinderen? En hoe is deze bereikbaar?

Hoe zorg je ervoor dat kinderen regelmatig buiten spelen? 

Welke buitenactiviteiten bied je aan?

Wat wil je nog verder ontwikkelen?

Buiten spelen

Buiten spelen 

voorkomt  

bijziendheid.

Het speelgedrag  
van kinderen in  

de natuur is 
 gevarieerder en 

creatiever.


