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Naam	  hogeschool	  :	  	  	   Hogeschool	  Leiden	  i.s.m.	  Pabo	  Thomas	  More	  en	  Veldwerk	  Nederland	  

(kennis-‐	  en	  praktijkcentrum	  voor	  natuureducatie)	  
	  
	  
Naam	  lector	   :	  	   Dieuwke	  Hovinga	  
	  
	  
Naam	  lectoraat	   :	  	   Natuur	  &	  Ontwikkeling	  Kind	  
	  
	  
Natuur	  is	  een	  rijke	  en	  door	  kinderen	  gewaardeerde	  speelleeromgeving	  die	  de	  kinderlijke	  
ontwikkeling	  ondersteunt	  Internationaal	  onderzoek	  laat	  zien	  dat	  natuur	  als	  
speelleeromgeving	  van	  belang	  is	  voor	  een	  gezonde	  (fysiek	  en	  psychisch)	  ontwikkeling	  van	  
kinderen	  en	  verdient	  daarom	  een	  plek	  in	  kinderlevens.	  Vanuit	  dit	  perspectief	  is	  van	  belang	  
dat	  natuur	  in	  het	  centrum	  van	  de	  pedagogische	  aandacht	  komt	  te	  staan,	  zodat	  professionals	  
gericht	  mogelijkheden	  (leren)	  creëren	  voor	  kinderen	  om	  te	  profiteren	  van	  natuur.	  Het	  
lectoraat	  is	  daarom	  gericht	  op	  het	  verankeren	  van	  natuur	  als	  ontwikkelingsruimte	  voor	  
kinderen	  in	  het	  handelen	  van	  professionals	  in	  onderwijs,	  kinderopvang	  en	  zorg.	  
	  
Doelstelling	  
Bovenstaande	  impliceert	  kennisontwikkeling	  op	  het	  vlak	  van	  relaties	  tussen	  natuurrijke	  
omgevingen,	  de	  speelleermogelijkheden	  die	  dit	  genereert	  en	  specifieke	  doel-‐	  en	  
taakstellingen	  in	  onderwijs,	  kinderopvang	  en	  zorg.	  Het	  lectoraat	  richt	  zich	  op	  het	  ontwikkelen	  
en	  ontsluiten	  van	  deze	  kennis	  met	  als	  doel	  natuurrijke	  ontwikkelingsmogelijkheden	  voor	  
kinderen	  te	  waarborgen.	  
	  
Onderzoeksthema’s	  
1.	  	  Beschrijven	  van	  het	  gebruik	  van	  natuur	  als	  pedagogische	  ruimte	  en	  de	  betekenis	  van	  dit	  

gebruik	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  in	  onderwijs,	  kinderopvang	  en	  zorg.	  
2.	  	  Ontwerpen	  van	  handvatten	  voor	  professionals	  om	  mogelijkheden	  te	  creëren	  voor	  

kinderen	  om	  te	  profiteren	  van	  natuur.	  
3.	   Ontwerpen	  van	  handvatten	  voor	  professionals	  om	  de	  betekenis	  van	  het	  gebruik	  van	  

natuur	  als	  pedagogische	  ruimte	  te	  communiceren	  naar	  derden,	  zoals	  naar	  besturen	  en	  
inspecties.	  

	  
Relevante	  links	   http://www.hsleiden.nl/lectoraten/natuur-‐ontwikkeling-‐kind/	  
	   	   	   http://www.veldwerknederland.nl/	  
	   	   	   http://www.pabothomasmore.nl/	  
	  
	  
	  
Contactgegevens	   :	  071	  5188761	  	  	  (secretariaat)	  
	  


