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Uitgangspunt 

Een buitenbedje is een gezonde en veilige manier om een baby buiten te laten slapen. Ons 

buitenbedje is van goede en professionele kwaliteit. Het is een goedgekeurd bed dat voldoet 

aan de wettelijke gestelde (Europese) normen met betrekking tot meubilair dat wordt 

gebruikt in kinderdagverblijven.  

Buiten slapen is gezond voor de groei van de longetjes, ontwikkeling van de luchtwegen en 

de aanmaak van vitamine D. 

Met name voor kinderen met astmatische aandoeningen en allergieën kan slapen in een 

buitenbed een goede oplossing zijn. Het geeft innerlijke rust door naast het slapen te 

genieten van de omgeving. Wanneer baby’s buiten slapen, slapen zij over het algemeen 

rustiger en langer. Bij dichte mist slapen de kinderen niet buiten, dit komt omdat er tijdens 

mist een lage luchtdruk is en een verhoogde kans op luchtvervuiling en dit zelfs schadelijk 

zou kunnen zijn voor de luchtwegen en de longen. 

Doelstelling en voorwaarden 

Het buiten slapen van kinderen dient bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van het 

kind, zowel fysiek als mentaal. Een kind moet het zelf als prettig ervaren, ouders moeten er 

van overtuigd zijn dat dit goed is voor hun kindje. Ouders geven schriftelijk toestemming om 

hun kindje buiten te laten slapen. Als ouders niet willen dat hun kind buiten slaapt dan zal 

dit niet gebeuren.  

Voorwaarden 

We laten kinderen buiten slapen als ouders hiervoor getekend hebben. 

Er gaat om de 20 minuten een pedagogisch medewerkers bij de kinderen kijken in het 

buitenbedje. We zorgen ervoor dat kinderen niet in de wind liggen of recht in de zon liggen. 

Er zitten wieltjes onder de bedden dus we kunnen de bedjes makkelijk verplaatsen. We 

gebruiken de slaapzakken voor vier seizoenen. Met deze slaapzak kunnen kinderen altijd 

veilig buiten slapen. We gebruiken geen deken op het buitenbed om warmtestuwing te 

voorkomen. We hangen een thermometer bij het buitenbedje zodat we kunnen zien hoe 

warm het is. Kinderen mogen tot 28 graden buitenslapen, daarna leggen we kinderen binnen 

in bed omdat het anders te warm is.  

Wanneer het warmer is dan 18 graden in de zon dan zetten we het bedje in de schaduw, 

omdat de temperatuur rond de 18 graden aangenaam is om in te slapen.  

Bij 25 graden mogen de kinderen in hun romper slapen om warmtestuwing te voorkomen. 

Als het 5 graden is tot -5 graden dan warmen we het bedje op met een kruik, zodat het 

bedje warm is als kinderen erin komen te liggen. Als het kouder is dan -5 graden maken we 

geen gebruik van het buitenbed. Bij koud weer krijgen de kinderen handschoenen aan in bed 

en een mutsje op in bed.  


