
Succesvol concept ‘Natuurbus’

Meer dan voldaan lopen ze terug naar de bus. Je ziet het aan 
de stralende en moegespeelde snoetjes. Ook de begeleiding 
van deze BSO-groep gaat ontspannen huiswaarts, al vraagt 
een dag spelen in het bos andere vaardigheden dan normaal. 
Projectleider Kirsten Nieboer vertelt ons over het concept 
‘Natuurbus’ van het Skon .

‘Hoe heet het hier ook weer?,’ vraagt een jongetje van een jaar of vijf. De vrijwillige 
boswachter Henk legt geduldig uit dat we in Speelbos de Stekkenberg in Groesbeek zijn. ‘Het 
is al de derde keer dat hij dat komt vragen. Hij wil zo graag zijn ouders hier mee naartoe  
nemen. Is het niet geweldig?’ Henk heeft die ochtend de BSO groep  kennis laten maken met 
de natuur. Een andere jongen komt met een reuzendennenappel aan. ‘Meneer, eten de 
eekhoorns hier nou ook uit?’ En spontaan verzamelt zich weer een groepje leergierige 
kinderen rond Henk. Hij weet het ook wel heel geanimeerd te vertellen.

Herkenbare Natuurbus
De 140 BSO’s van Skon kinderopvang, die per 1 januari 2014 onder de naam Partou verder 
gaan, mogen ieder een eigen accent aanbrengen in hun activiteiten. Ze kunnen daarbij 
kiezen voor natuur & techniek, sport & spel of kunst & cultuur. Kirsten: ‘Om het accent 
natuur meer diepgang te geven, hebben we in samenwerking met Staatsbosbeheer een dag 
naar het speelbos samengesteld. In opdracht van het Skon heeft een  busonderneming uit 
Ede voor deze dagen de Natuurbus opgetuigd.’  

Elke schoolvakantie, met uitzondering van de kerst en voorjaarsvakantie, rijdt deze bus 3 à 4 
keer per week met gemiddeld 50 kinderen naar het bos, waar ze de kinderen spelenderwijs 
de natuur laten beleven. ‘De Natuurbus is passend groen en bestickerd met 
natuurafbeeldingen. Herkenbaar rijdt hij door het hele land; meteen ook een mooie reclame 
voor onze organisatie.’

Kant en klaar draaiboek 
Deze uitjes hebben een vast dagprogramma. De ochtend begint met natuureducatie en 
vervolgens is er een spelprogramma op maat, samengesteld en begeleid door een 
Natuursprong begeleider. In de middag, na de lunch, is er uiteraard alle tijd voor vrij spel. 

‘Alle BSO’s van het Skon met het accent natuur, kunnen zich hiervoor inschrijven,’ aldus 
Kirsten. ‘We hebben een draaiboek met informatie voor de ouders, een voorbeeldbrief, een 
poster voor op school, etc. Ook treft de begeleiding in de bus een vaste set aan materialen 
aan, zoals een afzetlint voor de veiligheid, zeil om op te picknicken, ehbo spullen, maar ook 



een rugzak vol uitdagende materialen. Denk aan vergrootglazen, hamers en spijkers, 
natuurboekjes en bijvoorbeeld naald en draad om natuurknutsels te maken.’

Experimenterend leren
Voor Kirsten is de natuur van grote waarde voor de ontwikkeling van een kind. ‘Kinderen 
kunnen er frank en vrij plezier maken en toch leren. Leren van de ruimte, van elkaar, van de 
natuur én van zichzelf. ‘Doordat de natuur de fantasie prikkelt, exploreren kinderen mentaal-
emotioneel nieuwe terreinen. Ze mogen zelf betekenis geven aan de spullen die ze in het bos
vinden, iets wat bij speelpleinen en –tuinen veel minder aan de orde is. Van elk speeltoestel 
is de functie duidelijk. Maar dat vier boomstammen de ene keer een tipi is en de andere keer
een brug, is natuurlijk veel spannender.’ Een mooie kans ook om de kinderen respect voor de
natuur bij te brengen. ‘Kapot maken  of afbreken is niet aan de orde’.

Zichzelf ontdekken
Motorisch leren de kinderen ook een heleboel. Want het bos is niet bepaald gestroomlijnd. 
Kirsten: ‘Een oneffen ondergrond en takken dwars over het pad maken het bewegen anders 
dan op een vlak schoolplein.’ En ook sociaal vraagt het om ander gedrag. Er is duidelijk een 
spanningsveld tussen vrijheid en begrenzing. ‘Het bos vraagt je veel meer je eigen veiligheid 
te creëren. Durf ik iets wel of niet, en tot waar kan ik spelen zonder te verdwalen?’ Maar ze 
leren er ook samenwerken, leiden of volgen, en elkaar helpen bij klim- of klauterpartijen. 
‘Door rekening te houden met elkaar, leert ieder kind uiteindelijk meer bij zichzelf te blijven.’ 

Leiding ondersteunend en volgend
Het principe van een BSO is dat de kinderen onder begeleiding hun vrije tijd doorbrengen. 
Het gaat immers om buitenschoolse activiteiten. Het bos blijkt daar een ideale ruimte voor te
zijn. Kirsten: ‘Hier valt zoveel te ontdekken en te doen, net wat ze zelf verzinnen. Ze leren 
zich vermaken met niets. Je ziet ze gewoon denken: wat kunnen we hiermee doen?’ 

Het initiatief ligt op deze dag dan ook duidelijk bij de kinderen, de pedagogisch medewerkers
zijn meer ondersteunend. Ze volgen waar de kinderen mee bezig zijn en moedigen ze aan. 
Zonder problemen bedenken de kinderen zelf wat. ‘Dat is even schakelen, want normaal 
moeten we ze stimuleren.’ Een pedagogisch medewerker is ronduit verbaasd. ‘Op het 
schoolplein komen veel kinderen bij ons hangen. In deze omgeving moet je kinderen bijna 
remmen.’

Basiswaarden plezier en respect
Kirsten: ‘Ik ben zo blij met dit project. Voor mij gaat het over basiswaarden als plezier en 
respect. En tegelijkertijd zie je kinderen in natuurbeleving groeien.’ De afwisseling tussen vrij 
spelen en de spelletjes van Natuursprong geeft een mooie balans tussen individuele 
activiteiten en groepswerk, en tussen actie en rust. ‘Heel belangrijk want sommigen hebben 
tomeloze energie. Bijvoorbeeld dat jongetje daar.’ 



Er komt een jongetje van een jaar of zes met een grote tak in zijn hand aangerend. Zijn 
wangen zijn besmeurd met zandvegen en er zitten groene en bruine vlekken in zijn broek. 
Stralend roept hij: ‘Ik mag hierop klauteren, toch?!’ En terwijl hij een lastige stapel 
boomstammen beklimt, houdt hij vol trots zijn stok omhoog: ‘Ik heb de grooootste stok 
gevonden, van wel 1000 meter!!!’ In één adem voegt hij eraan toe: ‘Wanneer doen we dit 
weer?’
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