
 

(Na)Tuurlijk spelen 

 
Kinderdagverblijf de Hoepel en Stichting 

Groene Pedagogiek 10 oktober 2018  

“Opvoeden is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken” 

Aristoteles 

 

 

Mary Blaak oktober 2018 



Programma 

 Inleiding visie Groen Pedagogiek KDV de Hoepel – Mary Blaak 

 

 In gesprek met Laura Minderhout 

 

 Visie buiten BSO de Hoepel – Roland Debie 

 

 In gesprek met Masha Schelhorst. 

 

 

 



De drie pijlers van de Hoepel 

 

 Zo veel mogelijk buiten 

 

 Biologische voeding en een duurzame bedrijfsvoering 

 

 Bewust en natuurlijk opvoeden 

 

Veel foto’s  zijn verwijderd in deze versie i.v.m. de privacy 

van de kinderen.  

 

 

 





Het vrije spel 

 Grove en fijne motoriek 

 

 Sociale ontwikkeling 

 

 Zintuigen 

 

 Taalontwikkeling 







Wat is spelen? 



Singeren 

 Nabijheid 

 

 Spel op gang brengen 

 

 Spel overnemen 







Voorspelbaarheid en herkenning 

 Positief opvoeden 

 

 Ondertitelen 

 

 Ritme en regelmaat 

 

 Activiteiten sluiten aan op de seizoenen 





Rol van de opvoeder 

 

 Opvoeder: creëert een omgeving waar het kind in kan gedijen en 

ontwikkelen. 

 

 Opvoeder: extra zintuig ontwikkelen voor de speciale vragen en behoefte van 

het individuele kind. Dat kun je aan het kind zelf aflezen. 

 



Het opvoeden/begeleiden 

 

 Opvoeden: leer het kind kennen en jezelf. Daar is creativiteit voor nodig. 

Opvoedingsproces -> creatief proces  

 

 Het is een kunst om zo te doen en zo te zijn als op een bepaald moment voor 

het kind in een bepaalde situatie nodig is. 

 

 Opvoeden is zorgdragen voor de juiste ontwikkeling: stof, het wekken, 

wakker maken van sluimerende vermogens. Daar is creativiteit voor nodig. 





Kwaliteiten pedagogisch medewerker 

 Grondhouding 

 

 Kennis 

 

 Vaardigheden 

 

Zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. 



Grondhouding 

 Niet wat je weet of kunt, maar de wijze waarop we zijn, je innerlijke houding 

 

 Rustgevende werking: manier van lopen, toon, hoe je iets doet, groep in het 

oog houden -> bewust van je rol. 

 

 Invloed van je gedrag uitstraling, uitstraling stemming,  

 

 Grondhouding kun je ontwikkelen  -> groeiproces. 





Wat heb je daarvoor nodig? 

 Kennis van het ontwikkelingsproces 

 

 Respect eigenheid van het kind 

 

 Wezenlijke interesse in het kind. Wie is het? Wat vraagt hij van  mij/ons? 

 

 Meevoelende houding: gevoelens begrijpen en verwoorden 

 

 Vertrouwen in jezelf en in het kind. 

 

 



Met aandacht de dingen doen…. 

 Is voor de kinderen beter en je voelt jezelf ook prettiger 

 

 Handelingen zijn dan pedagogisch zinvoller 

 

 Onbevangen en zonder oordeel het kind waarnemen 

 

 Je bouwt dan een stille verbinding op met het kind en er is ruimte voor 

ingevingen. 





Aandacht 

 Kleine kinderen nemen van binnenuit waar 

 

 Worden een met de ander en zijn gedachten en gevoelens 

 

 Dit heeft invloed op de psychische ontwikkeling en kan zich fysiek uiten 

 

 Door de dingen met aandacht en interesse te doen wordt stress gereduceerd. 



                     Wat is tijd? 
 

Tijd is alles en tijd is niets. 

Alles komt op z’n tijd- 

Alles wat groeit 

Heeft tijd nodig. 

En alles wat tijd krijgt 

groeit. 

Tijd neem je. 

En tijd geef je aan dingen 

Die goed moeten worden. Beter. 

Want tijd is meer. 

Tijd is rijkdom – 

 

Auteur onbekend 

 
  

 



De visie waarborgen 

 Inwerk gesprekken 

 

 Begeleiding gesprekken 

 

 Matrix 

 

 Feedback 

 

 Werkoverleg 

 

 Teamoverleg 

 

 Studiemiddag 



‘Er is geen sleutel tot de dingen 

dan werkelijke aandacht. Niets 

komt tot ons, of blijft bij ons, 

waarvoor we zelf niet volledig 

beschikbaar zijn’ 

 
Ida Gerhardt  

 

Einde 

 

             
 

 


