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      10 stappen om een speelhoek in te richten  
in de buitenschoolse opvang

1   Neuzen in dezelfde richting 

Stem binnen je team de meningen op elkaar af. Bespreek 
de voordelen en uitdagingen van speelhoeken op een 
teamvergadering. Doe de test “Hoe speelhoekvriendelijk 
is mijn opvang” en lees de voordelen op speelbank.be. 
Ga na hoe iedereen hierover denkt, maak afspraken en 
probeer om op één lijn te staan.

2   Zoek inspiratie 

Ga met je team op zoek naar een handeling of thema 
waarrond je een speelhoek of -zone wil inrichten. Laat 
je hierbij inspireren door de kinderen, observaties, de 
plaats of een brainstorm. Een leuke tip: maak een lijst 
met beroepen van A-Z. Je zal merken dat je bij elk beroep 
ongeveer een speelhoek kan uitwerken. Met klassiekers 
zoals het postkantoor, de bakkerij, ... maar even goed de 
hoek van de dierentemmer of de dromenvanger!

3   Bedenk een originele naam 

Denk na over de uitstraling van de speelhoek. Welke 
naam past er het best bij? Zegt de naam genoeg over de 
handeling en de sfeer die er heerst? Waar en hoe ga je de 
naam promoten? Vraag de kinderen of zij ideeën hebben 
voor een naam. Een originele en prikkelende naam 
nodigt meteen uit tot spelen: de ‘Glitter & Glamourhoek’ 
spreekt kinderen meteen aan en is uitnodigender dan ‘De 
Verkleedhoek’.

4   Kies de juiste plek

Waar wil je de speelhoek inrichten? 

• Apart of aansluitend op een gelijkaardige speelhoek?
• Op een kleine plaats (rustige hoek) of een grotere 
plaats?
• Binnen of buiten?
• Vast of mobiel? 

Probeer clichés te doorbreken: een water- en zandhoek 
kan ook binnen, een stripverhalenhoek buiten, een mo-
biele verkleedwinkel,... Zoek naar en verrassende plek, 
die in de opvang niet veel gebruikt wordt. Wat dacht je 
van de griezelhoek onder de trap of een fietsparcours in 
de gang? 

5   Kies hoe je gaat afbakenen 

Bedenk hoe je de speelhoek of speelzone wil afbakenen. 
Je kan één of meerdere van deze dimensies gebruiken: 

• De vloer: tape, krijt, tapijt, verhoog, opblaaswembad

• Zijwanden: kast, tent, kartonnen wand, zetel

• Plafond: parasol, partytent, doek, muskietennet, tipi

Kies de afbakening thematisch en passend bij je hoek: 
een gezellige huishoek heeft een tapijt, de leeshoek kan 
wel een kast als wand gebruiken en op de kartonnen 
wand van het ijssalon kan je al meteen het hele menu 
kwijt. Een speelhoek hoeft geen echte hoek te zijn. Denk 
ook aan mobiele hoeken, waarbij je al het materiaal dat 
je nodig hebt in een bak of kar steekt, of speelzones in 
het midden van de speelruimte. 

6   Verrijk de speelhoek met materiaal

Maak een materiaallijst voor de hoek. Zoek naar basis-
materialen die zeker niet mogen ontbreken en zorg dat 
daar genoeg van is voor alle kinderen in de hoek. Bekijk 
wat je kan gebruiken als inkleding- of sfeerelementen. 
Zorg voor enkele materialen die de aandacht trekken én 
vergeet ook het levensechte materiaal niet. 

Je kan op véél manieren aan materiaal raken: materiaal 
dat al in je opvang aanwezig is en je een andere bestem-
ming kan geven, materiaal dat je zelf kan maken en 
materiaal dat je kan verzamelen (bijvoorbeeld via ouders 
met een specifiek beroep). En pas als laatste kan je over-
wegen om voor de hoek iets aan te kopen.  

7   Bedenk wat er te beleven valt

Een mooie en aantrekkelijke speelhoek wordt pas leuk 
als er iets te beleven is.  Deze drie vragen kunnen helpen: 

•  Wat kunnen kinderen doen wanneer ze de speelhoek 
binnenstappen? Wat prikkelt hen eerst?

•  Wat ontdekken kinderen na een tijdje in de hoek?  
Wat kan meer verborgen zitten?

•  Welke impulsen kunnen kinderbegeleiders in de hoek 
geven?  

Je kan samen met de kinderen brainstormen en die im-
pulsen ook bij de speelhoek ophan-
gen, zo zijn er altijd ideeën! 

Aan de sla
g!

https://www.speelbank.be/34-speelhoeken-in-de-opvang
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Aan de slag!

8   Breng fantasie-elementen aan

Brainstorm samen met het team en met de kinderen over 
fantasie-elementen die de speelhoek nog echter maken. 
Welke personages zijn er? Hoe kunnen we die uitwerken? 
Voorzie per personage simpele verkleedkledij, zodat kin-
deren en begeleiding zich helemaal kunnen inleven. Je kan 
met verkleedkledij ook meteen aanduiden hoeveel kinde-
ren er die rol kunnen opnemen in de hoek. Bijvoorbeeld: 
een aantal koksmutsen in het restaurant of bouwvakkers-
helmen in de bouwhoek. Met materialen en ideeën die uit 
de echte wereld komen, stimuleer je nog meer de fantasie. 
Denk aan de details: de supermarkt heeft niet enkel een 
kassa, maar ook kastickets én een lopende band! 

9   Richt de speelhoek in

Maak een duidelijke planning op. Wie doet wat wanneer? 
Welk materiaal hebben we nodig? Hoe gaan we dit verza-
melen? Kunnen we dit zelf maken? Hebben we hierbij hulp 
nodig? Probeer zoveel mogelijk samen te doen met de 
kinderen: brainstormen, bouwen en uitwerken. Dat kan je 
doen op een rustiger moment of tijdens een vakantiedag. 
Zorg ervoor dat alles op ooghoogte van de kinderen staat 
en dat zij makkelijk bij al het materiaal kunnen. Bedenk 
samen met de kinderen en collega’s welke afspraken nodig 
zijn om de hoek vlot bespeelbaar te maken.

10   Probeer uit en stuur bij

Een speelhoek aantrekkelijk houden kan op veel manieren: 

• Voeg nieuw speelmateriaal toe
•  Verplaats de hoek naar een andere ruimte of naar buiten
•  Kleed de hoek aan in een nieuw thema. Het Italiaans 

restaurant bouwen we deze week om naar een frituur, 
waarom niet? 

• Zorg voor gepaste muziek. 
• Laat een personage langskomen

Op zoek naar uitgewerkte voorbeelden? Die vind je op 
speelbank.be/speelhoeken.

https://www.speelbank.be/speelhoeken

