
 

Naar buiten, waar de vogeltjes fluiten 
 
Hebben jullie allemaal ook zulke heerlijke paasdagen gehad, wat genieten! Heerlijk weer en 
lekker tijd met elkaar. Top dagen om naar buiten te gaan. En daar wil ik het graag even over 
hebben. 
We hebben een vakblad “kinderopvangtotaal” die ons op de hoogte houdt van de meest 
actuele zaken die zich afspelen in “kinderopvangland”. Hierin stond een artikel wat mij 
opviel…de titel van het artikel is “ Steeds minder kinderen spelen buiten”. 
 
Wat een droevig nieuws, het belang van buitenspelen is namelijk voor de ontwikkeling van 
een kind zeer groot. Er staat zelfs in het artikel dat men onderzoek heeft gedaan op 
het buiten spelen bij kinderen en dat wanneer we zo doorgaan, we over twintig jaar geen 
kinderen meer buiten zien spelen op straat. Ik hoop ten zeerste dat dit niet gaat gebeuren. 
Dan zou mijn kinderhart breken van verdriet. 
We slaan door, is mijn mening. We zijn druk met biologische voeding en natuur vriendelijke 
producten maar vergeten dat we onze kinderen wel in contact met de natuur moeten 
brengen om ze de waarde van onze mooie aarde in te laten zien. En niet alleen dat, ook de 
gevaren die bij het buiten spelen horen zijn van belang voor de ontwikkeling van onze 
kinderen. Iets zelf mogen ontdekken en ervaren is de mooiste levensles die je kunt krijgen. 
Daarbij hoort vallen en opstaan en niet te vergeten vies worden. We moeten tegenwoordig 
bijna een protocol schrijven om bij een boer de pasgeboren lammetjes te gaan bekijken, 
omdat we alle gevaren gedekt en gecheckt willen/moeten hebben. Nu zijn we gelukkig bij de 
KinderKroon familie behoorlijk nuchter en hebben we de ruimte om onze kinderen buiten te 
laten spelen. Desondanks wil ik toch een gedeelte van het artikel delen. Het volgende 
schreef ‘kinderopvangtotaal’ over het belang van buitenspelen: 
 
Vrij spelen is een essentieel element voor de ontwikkeling van kinderen. Hoewel spelen voor 
kinderen doelloos zou moeten zijn, leren ze er (onbewust) toch veel van. Vrij buitenspelen, 
liefst zonder toezicht van ouders, is goed voor de veerkracht, het zelfvertrouwen en de 
zelfstandigheid van het kind. Van samen spelen versterken kinderen ook hun psychische en 
sociale vaardigheden en het is ook nog eens goed voor hun fysieke ontwikkeling als conditie, 
kracht en coördinatie. Door uitdagingen aan te gaan wordt de creativiteit en het oplossend 
vermogen aangesproken. Allerlei eigenschappen en vaardigheden die je van jongs af aan als 
mechanisme al spelend op kunt bouwen en waaraan je in je latere volwassen leven veel  
kunt hebben. 
Bron: Kinderopvangtotaal, auteur: Karin Broeren 
 
Duidelijk verhaal! Maar ik blijf het gek vinden dat dit soort dingen waarvan we gewoon 
weten dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind, onderzocht moet worden en moet 
worden onderbouwd met cijfers. Zal mijn nuchtere Twentse instelling zijn. 
Dus ik blijf het roepen: 
Jongens en meisjes....naar buiten,naar buiten waar de vogeltjes fluiten. 
 
Hoffelijke groet, Sisi 


