
I N S P I R A T I E B O E K

 



Bij KIDZ gaan we er van uit dat kinderen nieuwgierig geboren worden, als echte ontdekkingsreizigers. Om dit verder te
stimuleren bieden we hen een rijke speelomgeving aan. 

Ruimtes oefenen invloed uit op hoe men zich voelt en gedraagt.

zich goed voelen in de opvang (welbevinden);
Kinderen zitten vaak lange dagen in de opvang. We
willen dat ze er graag zijn, kunnen genieten, plezier
maken, kwaliteitsvolle interacties hebben met de
kindbegeleiders en zich emotioneel veilig voelen.
samen te zijn.

We willen dat kinderen: geboeid bezig zijn in de opvang (betrokkenheid);
Voor een optimale ontplooiing is het belangrijk dat
kinderen actief aan de slag kunnen gaan in de
opvang.

vaak momenten van verbondenheid ervaren.
Kinderopvang heeft een socialiserende functie. Het
is vaak de eerste ontmoetingsplek waar kinderen
leren over andere regels en gewoontes. Ze leren er
samen te zijn.



= alle ruimtes gebruiken voor spel, exploratie en activiteiten
  
   Combineer ruimtes! Denk out of the box, veel ruimtes kunnen nl. gebruikt   
   worden voor verschillende functies. Heeft jouw gang tegenwoordig maar   
   één doel? Denk dan eens na wat je er nog mee zou kunnen doen. Breek uit je  
   eigen leefuimte.

= inrichten op kindhoogte
   
   Maak alle speelplekken toegankelijk met beperkte afhankelijkheid of hulp van 
   een begeleider.Let erop dat er geen barrières zijn die het kind verhinderen.   
   Denk vanuit het standpunt van het kind als je inricht (ooghoogte, vloerspel, ...)

= materiaal dat zelfstandigheid ondersteunt

   Gebruik stevig meubilair! Bekijk eens hoe vaak je een kind moet optillen op 
   een dag. Is dat nodig of zou je dat kunnen vermijden door je infrastructuur 
   aan te passen. 

RUIMTES OPTIMAAL
BENUTTEN VOOR SPEL EN BEWEGING VAN KINDEREN









RUIMTES OVERZICHTELIJK
INDELEN
= overzicht via speelzones
= variatie van speelzones
= doordachte plaatsing van speelzones
= duidelijke afbakening



OVERZICHT VIA
SPEELZONES

Zones zijn herkenbare
activiteitenplekken.
Het kan een open plek
zijn, of gecreëerd
worden met
materiaalkasten of
verdelers. 
Door te werken met
speelzones voelen
kinderen zich veilig,
vinden ze vlot en
zelfstandig hun weg en
durven ze op
ontdekking te gaan.
Het biedt overzicht en
helpt kinderen te
kiezen waar en met wie
ze iets kunnen doen. 
Het spel wordt minder
gestoord 
Het hoeft niet altijd
groots te zijn, in kleine
ruimtes werk je met
mandjes of boxen. Of
leg een laken over een
tafel en creëer een
knusse plek. 

Hoe meer variatie, hoe
meer spelplezier. Ook
de ondergrond mee-
veranderen kan veel
doen.
Denk in categorieën:

lichaam en beweging

(plekken voor actief en

rustig spel:  ballenbad,

bouwzone, knutselplek,

luisterplek, ....)

communicatie en

expressie (fantasie- en

rollenspel: winkel,

keuken, poppenhoek,

automat, ...)

verkennen van de

wereld (plekken om te

experimenteren:

zandbak, voelwand,

thematafel, ...)

Maak ze tijdelijk of
permanent. Pop-
upzones dragen bij tot
een rijk aanbod. Maak
ze groter of kleiner. Zet
ze naar je hand! 
Een must-have:
terugkeerplek.

DOORDACHTE
PLAATSING VAN

SPEELZONES

Werk in drie stappen:
Welke speelplekken zijn

nodig?

Maak een grondplan

Organiseer de ruimte 

Zones beïnvloeden
elkaar: de diverse
zones mogen niet
storend zijn ten
opzichte van elkaar (zo
zet je een boekenhoek
best niet bij een
actieve zone).
Maak gebruik van
herkenningspunten en
loop- en sluiproutes. 

Een afbakening geeft
aan waar een zone
eindigt en begint. Dat
kan elk fysiek object
zijn dat met dat doel
gebruikt wordt. 
Maak de zones niet te
open en niet te
besloten. 
Verticale afbakeningen
zoals een kast zijn erg
duidelijke materialen
om een zone af te
bakenen, en kan je
afstemmen op de
leeftijd. Je kan werken
met poortjes of een
sfeer creëeren. 
Horziontale
afbakeningen worden
iets minder gebruikt,
maar kunnen wel als je
het slim aanpakt.
Tapijten en
verhogingen kunnen
hier werken. 

VARIATIE AAN
SPEELZONES

DUIDELIJKE
AFBAKENING







= een toegankelijk aanbod
   
    Toegankelijk wil niet zeggen dat alles zomaar beschikbaar moet zijn. Soms blijft 
    toezicht vereist... Maar je kan alles wel aantrekkelijk opstellen zodat kinderen 
    kunnen aangeven wanneer ze van iets gebruik willen maken. Zo maak je het toch 
    toegankelijk. Ook voor de allerkleinsten kan je dat doen door te werken met
    'schattenmandjes' en die in hun buurt te zetten. 

= een overzichtelijk aanbod
   
    Een goede organisatie is nodig om door te bomen het bos te kunnen zien. Werk
   met doorzichtige bakken of open kasten en label waar mogelijk. Opbergruimte is 
   belangrijk! Rommel zorgt voor chaos in het spel. Biedt ook niet teveel (hetzelfde) 
   materiaal aan in één keer.

= een rijk en gevarieerd aanbod

     De rijkste materialen zijn vaak de 'echtste' materialen. Die spelen echt in op de
     interesses van de kinderen. Belangrijk bij het aanbod is dat je oog hebt voor alle 
    ervaringsgroepen en dat je doordacht probeert de combineren. Bouw je aanbod 
    geleidelijk aan uit. Kijk wat werkt, populair is, ...

SPEELPLEKKEN
AANTREKKELIJK INRICHTEN











materialen met meerdere mogelijkheden
(open einde materiaal)

SOORTEN MATERIALEN

materialen om
zintuigelijk te
ontdekken

realistische en echte
materialen

 

 
materialen uit de dagelijkse

leefwereld van elk kind
 
 

 
 

genderbewuste materialen



OPEN EINDE MATERIAAL
Met open einde materiaal moet het kind zelf verzinnen
hoe hij of zij ermee moet of wil spelen. Het kind zal zelf
iets proberen en zo ontdekken wat leuk is. Nieuwe
ervaringen, check! Geen handleiding voor dit
spelmateriaal, alles kan!





ZINTUIGELIJKE MATERIALEN
Vooral kinderen tussen 0 en 2 jaar zitten volop in de

sensorimotorische fase. Ze leren de wereld kennen

met al hun zintuigen. Materialen spelen daar sterk

op in. Denk maar aan texturen, kleuren, geuren,

geluiden, ... Er bestaat genoeg voor elk zintuig! 





REALISTISCHE EN ECHTE MATERIALEN
Uitsluitend 'aangekocht plastic' is vaak alom aanwezig in

speelruimtes van kinderen. Echt materiaal is zwaarder, groter,
sterker, duurzamer, levensecht. Kinderen zullen vaak de voorkeur

geven aan echt materiaal als ze de keuze krijgen. Dat heeft te maken
met de fysieke eigenschappen. Ze hebben een kwaliteit die plastic
speelgoed niet heeft, en kinderen komen rapper tot spelideetjes.





MATERIALEN UIT DE DAGELIJKSE
LEEFWERELD VAN ELK KIND

In welke mate herkennen de kinderen zichzelf in

de ruimte waar ze binnenkomen? Probeer de

situatie van thuis wat te bemachtigen in de

opvang zodat ze zich vertrouwd en veilig voelen.  

Dat draagt bij tot de ontwikkeling van een

positieve identiteit. Betrek eventueel ouders of

de kinderen bij de inkleding. Een familiemuur is

ook een krachtige manier om de leefwereld van

het kind binnen te brengen.



GENDERBEWUSTE MATERIALEN
Onze genderidentiteit beïnvloedt ons gedrag. Kinderen

kunnen al op heel jonge leeftijd genderstereotypen

bevestigen door het speelgoed of de activiteiten die ze

verkiezen. Zolang we ons bewust zijn van de voorkeuren is

dat goed. We hoeven biologische verschillen niet te negeren

of om te draaien, maar we moeten ons wel bewust zijn van

de eigenheid van het kind. Genderbewust omgaan met het

kind betekent dus dat je kinderen alle vrijheid en

mogelijkheden geeft dat je kan geven. Hou neutraal

speelgoed neutraal.



RUIMTES
SFEERVOL
INKLEDEN

= kleur en lichtgebruik
= geluiden, geuren en temperatuur
= zachte en natuurlijke materialen
= een eigen plek voor elk kind
= plekken voor ontmoeting









= ligging, herkenbaarheid en toegankelijkheid
   
    Je krijg maar één keer de kans op een eerste indruk. Alles wat je doet of niet 
    doet drukt een boodschap uit. De buitenkant van je opvang is heel belangrijk, 
    daarmee straal je je boodschap uit. Pak die buitenzijde dus creatief aan zodat 
    ouders meteen weten waar ze terecht komen. 

= gezinnen voelen zich welkom, nemen deel aan de opvang en 
    ontmoeten elkaar 
   
   Het begint al bij de inkom. Nodigt jouw inkom gezinnen uit om wat langer te 
   blijven of is het eerder zoals een binnen en terug buiten-sfeer waar er snel 
   roulement in moet komen? Welke info hang je uit in de opvang voor de    
   gezinnen? Hangen er foto's uit van de kindjes met hun ouders? Staan er stoelen 
   voor de ouders? Slaan ze een praatje tussen elkaar? Kan je hen elkaar helpen 
   vinden? 

RUIMTES EN GEZIN(NEN)





De indeling en inrichting van je ruimtes is nooit 'af'. Ze weerspiegelen
veranderende behoeftes en interesses van het kind. Door middel van een

planmatige aanpak kan je de kwaliteit in je ruimtes blijven bewaken.

KWALITEIT BEWAKEN



Stap 1 :
 Observeren

Stap 2: 
Verwerken

Stap 3: 
Actie

Het observeren van
welbevinden en 
betrokkenheid.

Analyseren van de
observaties. Hoe
verklaar je wat je

gezien hebt?

Verbeteren wat je kunt
om welbevinden en 

betrokkenheid te 
verhogen of hoog

te houden.

Een hoog welbevinden betekent dat het 

kind zich als een vis in het water voelt. 

Een hoge betrokkenheid betekent dat het 

boeiend en interessant is.

Kijk naar het kind zelf, naar

bijzondere omstandigheden,

maar ook naar de indeling en

de inrichting van de ruimtes.

Maak gerichte keuzes uit je

observaties en voer veranderingen door.

dagelijkse observatie van je ruimtes
periodieke observatie van je ruimtes:
stel je speelzones op proef
doelgerichte aanpak: groeifiches:
bepaal doelen per speelplek en
probeer die te behalen

Hulpmiddelen bij het bewaken van de
kwaliteit: 

 


