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Een vertelgrot, een kuuroord of een kabouterhuisje…

Maak de leukste schuil  
Kinderen integreren dit soort schuilhuis-
jes op oneindig veel manieren in hun spel
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Er zijn ontelbare manieren om in de opvangruimte knusse plekjes te creëren. Kinderen 

kunnen er even alleen zijn en tot rust komen. Ze kunnen samen gezellig praten. Of ze 

kunnen er van alles ontdekken en hun spel een nieuwe dimensie geven. Probeer het 

uit en laat ons iets weten!

O nze fysieke omgeving heeft een sterke invloed op wat we 
denken en doen en op hoe we ons gedragen. De inrichting 
van de opvang speelt dus een heel belangrijke rol in het 

spel van kinderen. Kinderen hebben verschillende behoeftes wan-
neer het op ruimte aankomt. Enerzijds willen ze alle ruimte om te 
bewegen en te exploreren. Anderzijds hebben ze ook behoefte aan 
geborgenheid en gezelligheid: kinderen willen zich soms knus in een 
hoekje terugtrekken en hebben behoefte aan hun privacy. Verstop-
plekjes binnen en buiten zijn onontbeerlijk. Wanneer je in de opvang 
één grote binnen- of buitenruimte hebt, zijn die niet altijd makkelijk 
te creëren. Deze voorbeelden helpen je op weg!

Een hottentottententententoonstelling
In de Okiddo van KIDDO 3 hadden kinderen dolle pret met het 

opzetten van een grote tent van bamboe en parachutezeil. Dit idee 
kun je ook gebruiken om schuilplekjes te creëren. Zet samen met de 
kinderen een paar tenten op in de tuin. Of, waarom ook niet, een 
tent binnen? Met een grote kampeertent, bijvoorbeeld gezinsfor-
maat, creëer je in een grote opvangruimte een aparte hoek waar het 
– bijvoorbeeld voor tieners – prettig rondhangen is. Met verschil-
lende kleine tenten ontwerp je kleine hoekjes waar kinderen privacy 
kunnen vinden. Als je kiest voor een partytent, biedt dat weer andere 
speelmogelijkheden. Lakens, touwen en ander materiaal aanbieden 
kan ook. Kinderen kunnen dan naar hartenlust kampen bouwen en 
hun eigen gezellige ruimte ontwerpen. 

Geborgenheid in de natuur
Struiken zijn de ideale plek om je te verstoppen. Ze onttrekken de 
kinderen aan het oog van anderen en tegelijk kun je zelf nog door de 
blaadjes piepen. Op die manier biedt de natuur heel wat geborgen-
heid. Plant in de tuin van je opvang struiken en/of boompjes met 
lage stam, zodanig dat kinderen ertussen kunnen gaan zitten om te 
kletsen of geheimen uit te wisselen. Zo’n klein minibos trekt gegaran-
deerd de aandacht en maakt een buitenruimte extra gezellig.

Tractorbanden
Oude autobanden vind je op heel wat speelterreinen. Maar wat als je 
nu eens voor grote tractorbanden ging? Als je ze stevig ingraaft in de 
grond, kunnen kinderen erin zitten, erop klimmen, ze bedekken met 
doeken en lakens of met takken vol bladeren… Kinderen integreren 

dit soort schuilhuisjes op oneindig veel manieren in hun spel. 

Hangen, die hangmat!
Heb je degelijke en niet al te hoge bomen in de tuin van je opvang? 
Palen die het afdak ondersteunen of pilaren die anders toch maar in 
de weg staan? Met stevige doeken en touw tover je in een mum van 
tijd hangmatten om te luieren, te soezen of zachtjes te schommelen. 
Kinderen kunnen er in lezen, verhalen verzinnen en aan elkaar vertel-
len. Hang de hangmatten voldoende laag, dan kunnen de kinderen er 
makkelijk en veilig zelf in en uit. Wedden dat dit voor veel kinderen 
één van dé favoriete plekjes wordt in de opvang?

Verander je huisjes
In veel opvanginitiatieven staan speelgoedhuisjes van hout of plastic. 
Kinderen spelen er verstoppertje en rollenspelen of ze trekken zich 
erin terug. Door de huisjes met de kinderen regelmatig anders aan te 
kleden, introduceer je extra spelprikkels. Verbind dit aan een thema 
waar jullie in de opvang mee bezig zijn. Gebruik gekleurde doeken, 
een camouflagenet, lichtgevende sterren, karton, slingers… en je 
eigen creativiteit! Zo vorm je de huisjes om tot een vertelgrot, een 
kuuroord, een kabouterhuisje, een klein kasteeltje of iets heel anders. 

Ook met houten afscheidingen in de ruimte, zowel binnen als buiten, 
kun je gezellige en kleine hoekjes maken die je op verschillende 
manieren kunt aankleden. Erg leuk wordt het wanneer je deze kleine 
ruimte verduistert met dikke zwarte plastic zeilen. Zo kun je spelletjes 
en experimenten doen met licht en donker.

Of je laat kinderen zelf speelhuisjes bouwen. Dat kan met hout, 
natuurlijk. Maar evengoed kun je als basismateriaal een klamboe of 
parasol gebruiken. Oude lakens, wasknijpers, touw en de kinderen 
doen de rest. Meestal hoef je echt niet ver te zoeken: ook een paar 
grote kartonnen dozen werken nog steeds. Een klassieker, maar met 
dit eenvoudige materiaal is plezier verzekerd.   <

Met dank aan de buitenschoolse opvang-initiatieven van Sinaai, 
Belsele, Wachtebeke, Veurne, Lovendegem, Oostkamp en Waarschoot 
voor de ideeën en foto’s.
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Meer info
Ideeën en inspiratie voor hutten, holletjes en zitplekjes 

buiten vind je op www.springzaad.be: klik door naar 

‘ideeënkoffertje’. In kIddO 5 van 2007 doet Okiddo  

uit te doeken hoe je je eigen wilgenhut kunt bouwen 

(zie www.kiddo.net/activiteiten). 

huisjes!




