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In 12 stappen naar een prikkelende 
inrichting van je gezinsopvang

1   Denk na hoe je het ziet 

Wat vind jij belangrijk in de inrichting van je ruimte? Wel-
ke indruk wil je geven aan ouders die voor de eerste keer 
bij jou langs komen? Hoe wil je dat kinderen zich voelen 
in jouw opvang? Deze eerste indruk is vaak bepalend 
voor nieuwe ouders en geeft al onmiddellijk een beeld 
van waar jij als onthaalouder voor staat.  

2   Analyseer je ruimte nu

Sta eens stil bij hoe je ruimte nu is ingericht:

• Welke speelzones zijn er al?
•  Welke zones zijn rustig? Welke stimuleren actief 

spelen? 
•  Welke zone is er voor kinderen die liggen, kruipen, 

zitten, stappen?
•  Welke doorgangen zijn nodig en wil je vrijhouden?

Vul de online test “Haal ik het maximum uit mijn 
ruimte en speelzones?” om een overzicht te krijgen 
van je uitblinkers en groeikansen. Je vindt de test op 
speelbank.be.

3   Zoek inspiratie 

Denk na waar je naar toe wil en hoe je ruimte er zou 
kunnen uitzien. Zoek informatie en voorbeelden op van 
ruimtes die je aanspreken en passen binnen je peda-
gogische visie. Misschien vind je het wel leuk om een 
collage of moodboard te maken die in beeld brengt wat 
je belangrijk vindt?

Tip: snuister eens rond op speelbank.be bij het luikje 
Speelhoeken. Da’s een schat aan voorbeelden van origi-
nele, inspirerende speelhoeken.

4   Maak een plan 

Stel een stappenplan op met acties die je wil onderne-
men om je ruimte verder in te richten. Begin met iets 
kleins. Ga op zoek naar voorbeelden waarrond je een 
speelhoek of -zone wil inrichten. Laat je hierbij inspire-
ren door de kinderen, observaties, de plaats, een brain-
storm. Door één iets uit te testen, zie je meteen resultaat 
en kan je daarna verder werken.  

5   Kies de juiste plek

Waar wil je de speelhoek inrichten? Zoek voor een 
nieuwe speelhoek een geschikte plek: aanvullend op 
een andere, of net helemaal apart? Binnen of buiten? 
Veel of weinig plaats nodig? Het is verrassend om clichés 
te doorbreken: een autobaan buiten, een zandhoek 
binnen, het kan allemaal! 

6   Kies hoe je gaat afbakenen 

Bedenk hoe je de speelhoek of speelzone aan wil duiden 
of afbakenen. Afbakenen kan met een tapijt, lijnen op de 
grond, meubels, een tent, een opblaaszwembad, ...  

7   Zoek materiaal 

Natuurlijk, kosteloos, recycleerbaar of open-eind mate-
riaal zijn een ideale inspiratiebron om je speelhoeken in 
te kleden.

• Je leert kinderen dat materialen herbruikbaar zijn.
• Je daagt kinderen uit tot creatiever spel.
• Kinderen worden geprikkeld hun fantasie te gebruiken.

Denk na wat je zelf kan maken als extra materiaal.  

8   Denk aan zelfstandigheid 

Wist je dat je door een goed ingerichte ruimte niet enkel 
het betrokken spel van kinderen stimuleert, maar ook 
werkt aan de zelfstandigheid van kinderen? Kinderen 
weten welk materiaal er is, waar alles staat en leren dit 
zelfstandig nemen en opruimen. Bekijk je ruimte eens 
vanuit dit perspectief: 

• Welk materiaal kunnen kinderen zelfstandig nemen?
•  Welke kansen bied je kinderen om zelfstandig op te 

ruimen?
•  Welke keuzes kunnen ze maken? 

Door letterlijk op hun hoogte te gaan zitten, kan je dit 
zelf goed inschatten!

Aan de sla
g!

https://www.speelbank.be/12-inrichting-gezinsopvang
https://www.speelbank.be/speelhoeken


2/2

2021-06-02-001

Aan de slag!

9   Betrek ook de kinderen

Dit kan door hen te bevragen, maar vooral door te obser-
veren wat hen boeit en waar hun interesses liggen. Een 
kleine activiteit kan aanleiding geven tot het uitbouwen 
van een nieuwe speelzone. Merk je dat de kinderen 
helemaal opgaan in het spelen met blokken? Maak een 
reuze-bouwhoek met kosteloze materialen die binnen 
handbereik liggen. 

10   Bevraag ook de ouders 

Laat hen binnenkomen en praat met hen over hoe ze 
de ruimte ervaren. Ze kennen hun kind het allerbeste 
en hebben dus wellicht ook tips hoe hun kind zich nog 
meer thuis kan voelen bij jou in de opvang. Waar speelt 
een kind thuis graag mee? Welke voorwerpen zou een 
kind van thuis kunnen herkennen? Een kind dat zich 
thuis en geborgen voelt bij jou in de opvang, zal automa-
tisch ook meer tot spel komen en gestimuleerd worden 
in zijn ontwikkeling. 

11   Richt de speelhoek in 

Maak een duidelijke planning op. Wat doe je wanneer? 
Welk materiaal heb je nodig? Hoe ga je dit verzamelen? 
Kan je dit zelf maken? Heb je hierbij hulp nodig? Zorg 
ervoor dat alles op ooghoogte van de kinderen staat en 
dat zij makkelijk bij al het materiaal kunnen. 

12   Evalueer 

Evalueer regelmatig eens je ruimte en observeer in 
welke hoeken nog betrokken gespeeld wordt door de 
kinderen en welke hoeken misschien minder boeiend 
geworden zijn. Misschien is het tijd voor een nieuwe 
hoek, een nieuwe prikkel of een extra element?


