
Verruim je ruimte 

Kiddodag 2017 – Domien De Schrijver & Linds De Maere 



 



Ruimte- inrichting zegt iets over … 

 Kwaliteit 

 

 Pedagogisch programma 

 

 Eigenheid van de voorziening 

 

 

 Inspiratie Malaguzzi – Zig-Zag 



We gaan aan het werk! 

 



ACTIE: teken je voorziening 

 Neem je cursusblad met vierkante ruitjes 

 

 

 

 

 

 

 Teken het grondplan van je speelruimte 

 

 

 

 

 



ACTIE: teken je voorziening 

 Teken de verschillende hoekjes 

 

 

 

 

 

 

 + de verschillende materialen 

 

 

 

 

 





Betrokkenheid? 

 Het kind is gedurende de hele tijd ononderbroken bezig en gaat 

sterk op in zijn activiteit  

  Is ononderbroken geconcentreerd, opgeslorpt door de activiteit, 

vergeet de tijd  

 Is heel gemotiveerd, voelt zich sterk aangesproken 

 Is niet af te leiden  

 Kijkt aandachtig, heeft aandacht voor details  

 Spreekt voortdurend al zijn capaciteiten en mogelijkheden aan  

 Er is een sterke mentale activiteit: de verbeelding en het 

denkvermogen draaien op volle toeren 

 Doet diepgaande nieuwe ervaringen op  

 Geniet van het zo gedreven bezig te zijn  



Poll: neem je smartphone bij de hand! 

 Ga naar www.menti.com 

 Typ de code: 30 77 00 

 

 Op welke plek in je ruimte merk je 

dat de betrokkenheid bij kinderen 

hoog is ? 

 

 

http://www.menti.com/


Oefening: ‘beoordeel’ je ruimte 

 Neem de groene, gele en rode 

stickers. 
 

 Groene sticker: op deze plek is de betrokkenheid van kinderen over het 

algemeen  hoog 

 Gele sticker: op deze plek is de betrokkenheid van kinderen over het 

algemeen matig 

 Rode sticker: op deze plek is de betrokkenheid van kinderen over het 

algemeen laag  

 





Indelen van de ruimte 

 Indelen in activiteitenplekken (spelzones of 
hoeken) 

 

 Op elke plek is spelmateriaal aanwezig 

 

 Bewust naast of weg van elkaar liggende hoeken 
(combinatiespel, rust & drukte scheiden, …) 

 

 Elke hoek is afgebakend (niet afgesloten) 

Horizontaal of verticaal 
 

 

 

 

 





Kleur 



Waarom zones – hoekjes maken? 

• Variatie in spelaanbod 

 

• Kinderen spelen meer en gevarieerder 

 

• Kinderen kunnen kiezen en zich zo verspreiden 
over de ruimte 

 

• Meer concentratie en samenspel 

 

 

 
 



 



Actiefiche opstellen  

Van  

 Naar  



 



Actiefiche opstellen  

Van  

 Naar  



Inrichten van de ruimte 

 Op elke plek is spelmateriaal aanwezig 

 

 Het aanwezige spelmateriaal is niet te veel, wel gevarieerd 

 

 Het spelmateriaal is geordend 

 

 Het spelmateriaal wordt uitnodigend gepresenteerd 

 

 De inrichting van de spelhoeken kan variëren, hun functie 
blijft 

 

 Diverse materialen zijn aanwezig (naast ‘gewoon’ speelgoed, 
ook dagelijkse voorwerpen, kosteloos materiaal, …) 
 

 

 
 

 

 

 

 





Actiefiche opstellen  

Van  

 Naar  



Mogelijke andere acties  

 
 Contact opnemen met dienstverantwoordelijke, leidinggevende of 

terugkoppelen naar onthaalouders, collega’s 

 Teamvergadering organiseren om de A3 en de workshop te bespreken 

 Test speelbank maken 

 Dimensie 5 van de zelfevaluatie met het team of je pedagogisch 
ondersteuner maken 

 Boek “ruimten maken voor nul tot 4 jaar” ontlenen 

 Verrijkende materialen aanbieden na het observeren van kinderen 

 Pedagogisch raamwerk: de sleutelervaringen en ervaringsgebieden 
doornemen 

 Vorming “Reggio Emilia” volgen bij VCOK 

 Ouderavond organiseren om je binnenruimte te bespreken 

 De buitenruimte ook eens onder de loep nemen 

 Speelbank.be bezoeken 

 Kiddo lezen 

 Verzamelplaats voor kosteloos materiaal in de opvang voorzien. 

 ... 



Evaluatie  

  

 

 



Raas Van Gaverestraat 67a 

9000 Gent 

Tel. +32 (9) 232 47 36 

Fax +32 (9) 232 47 50 

www.vcok.be 


