
De groene 
speelleeromgeving
Geef handen en voeten aan de pedagogische waarde van natuur

Kind & Natuur tweedaagse
Groen in onderwijs en kinderopvang 
27 en 28 september 2018, Soesterberg

Voorwaarden

Locatie
De Kind & Natuur tweedaagse 2018 
vindt plaats in conferentiehotel 
Kontakt der Kontinenten in 
Soesterberg. De mooie en groene 
omgeving vormt het decor voor 
verschillende natuurwandelingen. 
De excursies vinden plaats naar 
groene locaties in de regio. Een deel 
van het programma vindt uiteraard 
buiten plaats!   

• Alle tarieven inclusief koffi  e/
thee en lunches.

• Tweedaagse inclusief diner met 
twee drankjes, overnachting en 
ontbijt.

• Exclusief extra consumpties en 
uitgaven van persoonlijke aard.

• Boeking mogelijk op 1 
persoonskamer (1 pk) 
en tweepersoonskamer 
(2 pk) met gescheiden 
bedden op voorwaarde van 
beschikbaarheid.

• (1) Early Bird tarief tot 1 juli 
2018.

• (2) NOK en IVN-tarief geldig 
voor medewerkers en docenten 

Standaard Early bird (1) NOK en IVN 
tarief (2)

Onderzoeksscholen en 
-opvanglocaties (3)

Alleen dag 1 €170,- €125,- €125,- €100,-
1 pk 2 pk 1 pk 2 pk 1 pk 2 pk 1 pk 2 pk

2 dagen
(inclusief 
overnachting)

€370,- €330,- €315,- €285,- €315,- €285,- €285,- €250,-

van het lectoraat Natuur en 
Ontwikkeling Kind en IVN leden 
en medewerkers. 

• (3) Scholen en opvanglocaties 
die participeren en/of hebben 
geparticipeerd in één van de 
onderzoeken van het lectoraat 
komen in aanmerking voor een 
laag tarief. Na betaling aan IVN 
en deelname aan de conferentie 
kunnen zij voor deze kosten 
een vergoeding aanvragen bij 
het lectoraat. LET OP: beperkte 
boekingsmogelijkheden. Het 
budget voor deze optie is 
gemaximeerd.
Deze optie wordt gesloten 
indien het maximum is bereikt.

Maak direct je keus
Je kunt kiezen om alleen één 
dag (27 september) bij te 
wonen of beide dagen inclusief 
overnachting. 

Inschrijven
Inschrijven kan via www.ivn.nl/
kind-en-natuur-tweedaagse. Per 
mail ontvang je een bevestiging. 
Elke deelnemer dient zich apart 
aan te melden. Kies je voor een 
tweepersoonskamer dan kun 
je bij inschrijving aangeven met 
wie je een kamer wilt delen. 
Op grond daarvan maakt IVN 
de kamerindeling. In geval van 
overboeking hanteren wij een 
wachtlijst. Ongeveer twee weken 
voor de tweedaagse ontvang je 
actuele praktische informatie 
zoals een routebeschrijving en 
het defi nitieve programma.

Annuleren
Tot 1 augustus 2018 is kosteloos 
annuleren mogelijk. Daarna zijn 
de volledige deelnamekosten 
verschuldigd. Via info@ivn.nl 
kun je tot 21 september een 
plaatsvervanger opgeven. Daarna 
is dit niet meer mogelijk. 

Deelnamekosten

Organisatie
De Kind & Natuur tweedaagse 
wordt georganiseerd door IVN in 
samenwerking met het lectoraat 
Natuur en Ontwikkeling Kind. Deze 
Kind & Natuur tweedaagse is de tiende 
editie van de jaarlijkse IVN-conferentie 
Kind & Natuur, een uniek jubileum.

Contact
Mail naar info@ivn.nl 
Of bel met 020-6228115

Natuurwandelingen 

Op dag 1 van de tweedaagse kun je 
kiezen uit
• De stiltewandeling
• De avonturenwandeling
• De zintuigenwandeling
• Het blote-voetenpad
• De eigen-risico-wandeling
• De lekker-creatief-wandeling
• De lekkere-trek-wandeling
• De muziekwandeling



De groene speelleeromgeving
De pedagogische waarde van 
natuur - wat is dat eigenlijk, hoe 
herken je het, en hoe kun je daar in 
je eigen praktijk handen en voeten 
aan geven? Deze vragen staan 
centraal tijdens de Kind & Natuur 
tweedaagse. 

Natuur een kwaliteitsfactor in 
onderwijs en opvang
IVN Natuureducatie en het lectoraat 
Natuur en Ontwikkeling Kind van 
Hogeschool Leiden & Thomas More 
Hogeschool, slaan de handen ineen 
en organiseren een tweedaags 
programma waarin praktijk en 
onderzoek elkaar vinden.  

Vanuit het lectoraat worden 
onderzoeken gepresenteerd die 
inzicht geven in het ontdekken, 

Kind & Natuur tweedaagse
Groen in onderwijs en kinderopvang 
27 en 28 september 2018, Soesterberg

Voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, docenten, directies, 
schoolleiders, beleidsmedewerkers, natuurgidsen/educatief 
medewerkers, onderzoekers, ontwerpers.

Workshops dag 1

De pedagogiek van 
buiten-innoveren door 
teamontwikkeling. 
Door Loes van ‘t Hoff. 

Hoe de omgeving het spel 
van kinderen vormt. 
Door Elise Peters.

Groen voor kinderen met 
een ondersteuningsvraag. 
Door Koen de Jonge.

De kunst van naar buiten 
gaan. 
Door Dorine van Eijk.

Buiten maakt het verhaal. 
Door Marja van den Hurk.

De groene 
speelleeromgeving als 
grondslag voor rekenen en 
zaakvakken. 
Door Marcel Looman.

Vallen en opstaan – het 
spanningsveld tussen 
veiligheid en exploratie. 
Door Marian Joven. 

Tiny Forest: perspectief op 
ontdekkend leren. 
Door Daan Bleichrodt. 

begrijpen en gebruiken van de 
pedagogische waarde van de natuur 
in onderwijs en kinderopvang. 
Zo delen we ervaringen uit het 
onderzoek ‘De ‘leer’kracht van 
groene schoolpleinen’ waar met 
leerkrachten is onderzocht hoe zij 
de buitenruimte kunnen gebruiken 
als onderwijsleeromgeving. Het 
onderzoek ‘Leren omgaan met 
aanvaardbaar risico’ inspireert 
hoe pedagogisch medewerkers de 
buitenruimte kunnen gebruiken ter 
verbetering van de kwaliteit van de 
kinderopvang. 

Natuurbelevenissen en workshops 
bieden handvatten om zelf te 
ervaren en te ontdekken wat de 
pedagogische waarde van de natuur 
is en hoe je hiermee aan de slag 
kunt in je eigen praktijk. 
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Dag 1: 27 september 2018
De aftrap is natuurlijk buiten met 
een aantal verrassend simpele, 
inspirerende activiteiten. Vervolgens 
opent programmagids Marc 
Veekamp (IVN) de tweedaagse, 
waarna Dieuwke Hovinga en Janke 
van Dijk (lectoraat) je meenemen in 
het thema. Zij leggen de verbinding 
tussen verschillende onderzoeken 
en de praktijk en nodigen je uit 
tijdens de tweedaagse nieuwe 
stappen te zetten. Wat volgt is een 
persoonlijke reis langs uitnodigende 
workshops afgewisseld met 
natuurervaringen in de groene 
omgeving van de locatie. Aan het 
einde van de dag is er tijd voor 
reflectie en netwerken in een 
ontspannende setting. 

Programma tweedaagse

Uitgebreide en actuele informatie 
over het programma kun je 
downloaden via www.ivn.nl/kind-
en-natuur-tweedaagse.

Dag 2: 28 september 2018
We starten de tweede dag met 
een lezing van Jannette Prins 
(lectoraat) over de relatie tussen 
natuurervaringen en de taal- en 
denkontwikkeling van kinderen. 
Vervolgens laten we ons inspireren 
door de praktijk en bezoeken 
we groene voorbeeldlocaties. 
In de middag werken we aan 
actieplannen zodat we concrete 
handvatten hebben om in onze 
eigen werkomgeving aan de slag te 
gaan.

Excursies dag 2

Kinderopvang 
(dagverblijf, 
peuterspeelzaal en/of BSO)

Basisonderwijis

Natuurspeelplaatsen

Out of the box 
(laat je verrassen)
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