
het gebouw als pedagoog

logoakta.jpg

Ine van Liempd



Van A naar B:
2

visie

gebouw



Pedagogische uitgangspunten kinderopvang:
3

•het bieden van voldoende veiligheid voor het kind; 

•het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen 
om persoonlijke competentie te ontwikkelen; 

•het bieden van voldoende mogelijkheden voor de kinderen 
voor het ontwikkelen van sociale competentie; 

•overdracht van normen en waarden. 



Uitwerking en invulling verschilt:
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Uit evaluatieonderzoek AKTA (2004) blijkt: 

•Relatie visie – gebouw maar in 1 op 3 gebouwen; 

•Als relatie er is → kwaliteit gebouw beter 

•Relatie alleen zichtbaar in speelruimten. 



Om van A naar B te gaan:
5

visie

gebouw



Weten waar B ligt en wat je er gaat doen:
6

visie

gebouw



Visie: emotionele veiligheid en 
kindvriendelijkheid
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Gebouw is afgestemd op visie: ja / 
nee



Visie: huiselijkheid en vertrouwdheid
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Entree past bij visie: ja / nee



Visie: gebouw moet ontmoetingen en
uitwisselingen mogelijk maken
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Kinderen kunnen zelf naar andere 
ruimten gaan: ja / nee
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Visie: ‘voorbereide omgeving’ laat 
kinderen gericht en zelfstandig
spelen

Inrichting past bij visie: 
ja / nee



Visie: jonge kinderen ontwikkelen zich
zo vrij mogelijk
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Inrichting past bij visie: 
ja / nee



Visie: veiligheid en geborgenheid
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slaapruimte past bij visie: 
ja / nee



Visie: uitdaging en ontdekking 
stimuleren
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Inrichting past bij visie: 
ja / nee



Visie: uitdaging en
natuurbeleving
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Opzet past bij visie: 
ja / nee



Visie: zelfstandigheid en ontmoeting
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gebouw past bij visie: 
ja / nee



Vervolg: samen in doorgaande lijn. Stap 1:
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Visie delen

KDV

PSZ
school



Stap 2:
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KDV

PSZ
school

Activiteiten en werkwijze 
beschrijven



Stap 3:
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• Wat kan samen?
• Wat moet apart?

KDV

PSZ
school

Van ‘Ja maar…’ naar ‘Ja, 
want…..’



Stap 4:
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campusidee

Opties bekijken:

In 1 gebouw of:



Stap 5 en verder:
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Blijf samenwerken in:

• planontwikkeling
• uitwerking en uitvoering
• gebruik
• evaluatie van gebruik



Veel succes!!
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