Speelhuis,
bouwhoek,
leesnest en
podium in één...

Kernwaarden vertaald
naar inrichting

Ontdek meer van dit
unieke meubel uit de
Stoer-meubellijn in
onze Fris & Stoer
special!

Kinderdagverblijf De Tuimelaars
Den Helder
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De basis voor groei
Kinderdagverblijf De Tuimelaars is één van de opvanglocaties van SKDH
en is gevestigd in een uniek en sfeervol gebouw in de Indische Buurt.
Hier ontdekken kinderen spelenderwijs zichzelf en de wereld om
zich heen. Voor de KO- en BSO-groepsruimtes, het kantoorgedeelte en
de multifunctionele ruimte hebben we de kernwaarden van SKDH vertaald
naar een toekomstbestendige inrichting.

INRICHTINGSSPECIAL

MULTIFUNCTIONEEL SPEEL- EN LEESHUIS
Voor de kinderen in diverse leeftijden die samenkomen
in deze gemeenschappelijke BSO-ruimte is centraal in
de groep een op maat gemaakt multifunctioneel speel-en
leeshuis gemaakt. Vandaag kiezen ze misschien wel voor
een toneelstukje of andere vorm van expressie; morgen
hebben ze misschien meer behoefte om zich er even in
alle rust terug te trekken of een boek te lezen.

1. Ruime vakken voor het opbergen van de boeken zorgen
dat het materiaal altijd bij de hand is.
2. Podium om te zitten of op te treden, afgebakende speelplek
voor fantasierijk spel, loungen op een kleed….hier doe je
wat je maar wilt.
3. Tribune voor de toeschouwers, plekje om op te zitten en
kletsen of voor het lezen van een boek.
4. Knusse en veilige speelplek voor een fantasierijk rollenspel.

Optreden,
verstoppen
en opbergen

Een BSO-ruimte
moet plek bieden
voor verschillende
leeftijden en
een daarop aansluitende variatie
aan activiteiten
Naast het speel- en leeshuis
en de groepstafel met krukken
zijn in deze BSO-ruimte
ook een podium en een
grote kastenwand te vinden.
PODIUM VOOR TALENT
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Met dit theater krijgen kinderen letterlijk een podium
om hun talenten te laten zien. De basis voor dit
theater is een podium met een solide staande
wand, als los element geplaatst en voorzien van een
brandwerend gordijn. Kinderen kunnen er ook rustig
bouwen met hun bouwmateriaal. Door het sluiten
van de gordijnen creëer je een spannende sfeer
achter de coulissen. En dan….gaat het doek open!
HOOG EN LAAG OPBERGEN

Achter
slot en
grendel

Door de sloten liggen
spullen in deze
kast hartstikke
veilig!

De verschillende uitdagingen die de kinderen hier
kunnen aangaan vragen om passende materialen.
Sommige spullen mogen lekker gemakkelijk te pakken
zijn, helemaal passend bij een zelfstandigheidsbevorderende aanpak. Andere materialen wil je écht
opbergen. Deze kast is daarvoor heel geschikt.
Door de hoogte van de kast kunnen spullen zowel op
kinder- als op volwassenenniveau worden opgeborgen.
Het werken in de hoogte zorgt bovendien voor een
georganiseerde ruimte met een open en rustige sfeer.
ZITTEN ZOALS JE WILT
De variatie in poefjes en krukjes ziet er niet alleen
speels uit, maar biedt ook keus in hoe de kinderen
willen zitten: ontspannen of juist actief.

INRICHTINGSSPECIAL
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Opgaan
in je
eigen
wereldje

Esther aan de Wiel
Teamleider Kinderdagverblijf De Tuimelaars in Den Helder
’SKDH stelt zich ten doel om kinderen en jongeren van
0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland kansen te
bieden om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen
en wil hen stimuleren deze optimaal te benutten, zodat
zij kunnen uitgroeien tot betrokken burgers die bijdragen
aan de samenleving. Want het kind van vandaag is de

‘ Openheid en toegankelijkheid
zijn bepalend geweest
bij de keuze voor de meubels,
de kleuren én de keuze wat waar		
kwam te staan in de ruimtes.’

volwassene in de wereld van morgen.
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Stof = Sfeer

en de samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren, mede
door de betrokkenheid en kundigheid van Ingrid.
TROTS OP HET RESULTAAT!
We wisten vooraf al dat het niet haalbaar was om op de
eerste dag van KDV de Tuimelaars te beschikken over
de complete inrichting, dus hebben we de eerste maand

VAN RENOVATIE NAAR COMPLETE VERBOUWING NAAR

overbrugd met meubels en materialen in bruikleen.

KERNWAARDEN VERTAALD NAAR INRICHTING

PRACHTIG KINDCENTRUM

Een maand later was het zover: met de hulp van collega’s

SKDH kent drie kernwaarden die richtinggevend zijn voor

In januari 2018 is er begonnen met het verbouwen en renoveren

en partners konden we eindelijk genieten van onze spik-

de manier waarop wij onze doelen willen bereiken en

van een oud schoolgebouw waar we gevestigd zijn met een

splinternieuwe KDV! De kinderen, pedagogisch medewerkers

onze ambities willen waarmaken. Deze kernwaarden zijn

Peuterspeel- en leergroep en BSO. Doordat we de beschikking

en ouders waren allemaal erg onder de indruk over hoe

het uitgangspunt geweest voor de inrichting van de ruimtes

kregen over 2 extra ruimtes ontstond het idee een kinderdag-

het geworden was: van een ouderwets en tochtig pand naar

bij De Tuimelaars.

verblijf (De Tuimelaars) te openen in hetzelfde pand waardoor

een super multifunctioneel kindcentrum. De samenwerking

het een multifunctioneel kindcentrum zou worden. De renovatie

tussen KDV, BSO en PSL wordt door de medewerkers als

BETROKKEN - ONTDEK - ONTWIKKEL

werd een complete verbouwing met als resultaat een super

zeer prettig ervaren. Ze overleggen heel veel met elkaar en

In het creëren van optimale kansen voor kinderen en jongeren

mooi en modern kindcentrum waar kinderen van 0 tot 12 (en in

helpen elkaar waar nodig. Zelf heb ik een prachtig kantoor

van 0-18 jaar spelen medewerkers, ouders/verzorgers en onze

de toekomst zelfs 18) jaar worden opgevangen en zich kunnen

gekregen in het pand waardoor ik veel op locatie kan zijn

samenwerkingspartners een belangrijke rol. Medewerkers zijn

ontwikkelen in een doorlopende lijn en in samenwerking met

en feeling kan houden met de locatie. We zijn nu bezig

de spil in het ontwikkelingsproces van de kinderen. Ze zorgen

het onderwijs.

een tweede verticale groep te openen, werken hard aan

dat de kinderen zich veilig voelen en creëren kansen. Openheid

de realisatie van een aparte ruimte specifiek voor oudere

en toegankelijkheid zijn bepalend geweest bij de keuze voor

STAP VOOR STAP

kinderen en ook op de BSO merken we dat er weer meer

de meubels, de kleuren én de keuze wat waar kwam te staan

Begin 2018 is er voor het eerst contact geweest met Ingrid

kinderen worden aangemeld. Voor de locatie een heerlijk

in de ruimtes.

Knopper, adviseur Kinderopvang bij Heutink. Heutink staat

gevoel en voor SKDH een uitbreiding van kinderen!’

voor kwaliteit, en Ingrid is daar een voorbeeld van. Dit contact
INSPIRERENDE EN LEERRIJKE OMGEVING

voelde vanaf dag één heel erg goed. Ingrid heeft al vragend een

Wij bieden kinderen en jongeren een inspirerende en leerrijke

mooi beeld kunnen schetsen van hoe de ruimtes eruit moesten

omgeving waar zij kunnen ontdekken, ontspannen, uitgedaagd

komen te zien. Dit resulteerde in een eerste wensenlijst, die

worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. Een omgeving

vervolgens door de studio van Heutink Projectinrichting is

die prikkelt en tot de verbeelding spreekt.

vertaald naar een plattegrond en eerste ontwerp, waardoor
we een goede indruk kregen van hoe het er uit zou komen te

SPELEND ONTDEKKEN EN LEREN

zien. Vanaf het inrichtingsvoorstel en de plattegrond zijn we

Bij SKDH volgen we de ontwikkeling van elk kind. We spelen

gaan kijken wat haalbaar was en hebben we definitieve keuzes

in op kansen en mogelijkheden die elk kind een stap(je) verder

gemaakt. Na een officieel ‘JA’ ging Heutink aan de slag.

helpt. Kinderen hebben invloed op hun eigen leerproces

Ondertussen was er regelmatig contact over de verbouwings-

doordat we aansluiten bij de interesses en talenten. De ruimtes

vorderingen. Vragen die we hadden werden direct beantwoord

zij zó ingericht dat ieder kind in elke ruimte altijd wat te kiezen
heeft als het gaat om waar en waarmee het wil spelen.
INRICHTINGSSPECIAL

‘ Het mooiste vond ik dat we
van onderaf heel hard hebben
gewerkt om er een super
mooie locatie van te maken.
De samenwerking was optimaal
en iedereen had hetzelfde doel:
een mooie plek realiseren
waar kinderen zich prettig
en veilig voelen.’
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Zachte kleuren
voor de kinderopvanggroep

Staand schilderen voor het atelierwandbord en alles bij de hand
door de verrijdbare kast met bakken.

Op de kinderopvanggroep wordt
gewerkt met de materialen van Emmi
Pikler. Deze materialen bevorderen
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
van jonge kinderen en vormen
een compleet geheel met het andere
meubilair.

Meubels die de zelfredzaamheid bevorderen

VEILIGE HAVEN
Door het toepassen van een grondbox hebben ook de jongste
16

kinderen een eigen, veilige ontdekplek. De wat oudere kinderen

17

hoeven niet uit te kijken waar ze lopen. De wieg is een mooie
aanvulling voor de kleinsten die moeite hebben met slapen
in een van de bedden op de aparte slaapruimte. In de wieg
op de groep kunnen ze luisteren naar het geroezemoes,
wat kan helpen om in slaap te vallen.
NATUURLIJKE SPEEL- EN VERKLEEDPLEK
PASSEND IN HET GEHEEL
Als aanvulling op de Emmi Pikler meubeltjes is gekozen
voor meubels uit de DeZein-lijn; een lijn geïnspireerd op
de natuur. De boog tussen de twee kastdelen markeert de
speelplek. Aan de ene kant is gekozen voor een kastelement
met ruimte voor het presenteren en opruimen van verkleedkleding. Zien hoe iets staat? Dat kan in de spiegel aan de
binnenzijde van de kast! Aan de andere kant van de boog is
gekozen voor een kast met presentatie- en opbergruimte.
Hier is het wat kleinere speelgoed waarmee de kinderen
op het speelkleed kunnen spelen uitgestald. De boog zelf
doet naast markeerpunt en stabiele verbinder ook heel
goed dienst als themaboog waar werkjes, kleden en themaspulletjes aan opgehangen kunnen worden.

INRICHTINGSSPECIAL

Meer
zien van
dit project?
Kijk dan op
heutink.nl

