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Informatie 
Een voorwaarde voor een veilig pedagogisch klimaat is een doordacht ingerichte groepsruimte. Een 

belangrijk doel van het onderwijs aan het jonge kind is leren omgaan met en functioneren in een 

groep. 

De inrichting van de groepsruimte en nevenruimtes (gang) waar kleuters zich bewegen is dus van 

groot belang voor een gunstige ontwikkeling. 

Groepsruimtes zijn tegenwoordig beperkt van afmeting en met een gemiddelde groepsgrootte van 

30 kleuters is het zoeken naar de optimale inrichting geen gemakkelijke opgave. De vraag: “Nodigt 

de ruimte uit tot het nemen van initiatieven?” is een basale vraag die regelmatig aan de orde dient 

te komen. 

 
Hoeken maken een belangrijk deel uit van de groepsruimte. De hoeken bieden volop 

mogelijkheden voor spel, ontwikkeling en samenwerken. Hoewel hoeken vanzelfsprekend zijn, 

vragen zij voortdurend een doordachte keuze qua inrichting en plaats in de ruimte. 
 
 
Kleuters hebben ruimte nodig voor bewegen, spel in kleine en grotere hoeken, 

tafelwerk, concentratiewerk, tentoonstellen van materialen, opbergen van materialen 

et cetera. 

Daarvoor hebben zij de groepsruimte en vaak ook nog een nevenruimte als de gang, de werkhoek, 

en de centrale ruimte tot hun beschikking. Heb je veel of weinig vierkanten meters tot je 

beschikking? Het is de kunst deze niet te vol te zetten en juist ook voldoende ruimte over te laten 

voor vrije ruimte en om hoeken af te wisselen. Daarom is een goed magazijn met opslagruimte 

minstens zo belangrijk. 

 
Bij het inrichten van de groepsruimte zijn de volgende aspecten van belang: 

- De wijze waarop de tafels met grote en kleine werkvlakken staan gegroepeerd; een 

groepstafel creëert andere activiteiten dan kleine werkvlakken. Hoewel een groepstafel de 

naam groep in zich heeft, is de afstand tussen de leerlingen daar vaak groter dan tegenover 

elkaar zitten aan een kleiner werkvlak. 

- De hoeveelheid hoeken en de ligging van de hoeken; de watertafel in de buurt van een kraan is 

handig. Een bouwhoek naast een techniekhoek creëert ander samenspel dan een bouwhoek naast 

de rekenhoek. Waar kan met hoeken een uitwisseling worden bevorderd of juist niet? De open 

en geslotenheid van hoeken draagt bij aan het al dan niet gewenste contact of het 

zelfstandig werken. 

- De plaats en de functie van de open ruimte; in de open ruimte kan een spel worden gespeeld en 
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wordt vaak een kring gemaakt. Kleuters spelen graag op de grond en dan is voldoende ruimte om 

te bewegen nodig. 

- De plaats van de kasten waar het materiaal opgeborgen wordt; staan de kasten op strategische 

plaatsen bij behorende werkplekken? Worden ze als afscheiding van hoeken neergezet? 

- De plaats van het digibord, planbord en overige keuzeborden; deze borden nemen een deel van 

de dichte muur in beslag. Ze moeten goed zichtbaar en toegankelijk zijn. Er moet bijvoorbeeld 

een kringopstelling voor het digibord gemaakt kunnen worden. 

- De functionaliteit van de muren en ramen voor woordenschatmateriaal, leerlingenwerk, 

posters et cetera. 

- De plaats van het bureau en de materialen van de leraar zoals dossiers en handleidingen. 

- De plaats van de kijktafel, verteltafel, lettertafel, tentoonstellingsruimte et cetera. 
 
 
Hoeken en groepsruimten met jonge kinderen horen bij elkaar. Hoewel hoeken 

vanzelfsprekend zijn, vragen zij voortdurend een doordachte keuze in inrichting en plaats in 

de ruimte. Een huishoek die voorzien is van een keukenblokje en een poppenwieg is veelal 

standaard. Is het doordacht, passend bij het thema? Is er nagedacht over rustige en lawaaiige 

hoeken, droge 

en natte hoeken? De inrichting van een hoek heeft relatie met de doelen. Het handhaven van 

hoeken waar weinig kleuters spelen en waar geen relatie is met een thema draagt niet bij aan 

ontwikkeling. Ook een hoek waar een gedwongen verblijf gevraagd wordt, omdat het keuzebord 

vol is, draagt niet bij aan de motivatie en de ontwikkeling. 

Er zijn populaire hoeken zoals de bouwhoek en minder populaire hoeken zoals de taal-leeshoek. 

Het is een uitdaging om kleuters ook betrokken te laten zijn in deze hoek. Zitzakken nodigen uit 

tot samen boeken kijken en kunnen ook ontaarden in hangen. Het voorkomen van niet gewenst 

gedrag in de hoek vraagt goed doordenken van de functionaliteit van de hoek en de routines en 

afspraken die in de hoek gelden. Het voorbeeldgedrag van de leraar in de hoek helpt kleuters op 

de gewenste wijze om te gaan met de materialen. 

 

Hoeken vragen zorgvuldigheid en bewust handelen van de leraar. 

Een hoek moet aan de volgende eisen voldoen: 

- uitnodigend, veilig en aantrekkelijk zijn; 

- mogelijkheden voor exploratie op meerdere niveaus hebben; 

- leerlingen kunnen er zelfstandig aanwezig zijn; 

- verschillende ontwikkelingsmogelijkheden hebben. 
 
 
Het toevoegen van nieuwe materialen, het weghalen van materialen, het meespelen, korte 

interventies doen en materialen bewust onder de aandacht brengen; het zijn allemaal werkwijzen 

waardoor spel en spel en ontwikkeling wordt geactiveerd.  


