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’INSPIRATIE VOOR 
 UW INRICHTING’ 

9 tips voor een slimme inrichting 
op basis van een super waardevol Referentieboek

Een gemiddelde leerling brengt tot 12 jaar ongeveer 10.000 uur door in 

een onderwijsgebouw. Door de veranderende schooltijden en de ontwikkeling 

van school naar integrale kindvoorzieningen zal dit aantal uren naar verwachting 

binnen enkele jaren gaan verdubbelen. Deze verdubbeling vraagt om een andere manier 

van kijken naar deze gebouwen en de wijze waarop wij deze gebruiken en inrichten. 

Het belang van het slimme inrichten was daarbij nog nooit zo groot. Wie start 

met plannen maken doet er goed aan de inrichting te zien als verlengstuk van zijn 

onderwijsvisie. Vorig jaar bracht Heutink een inspirerend referentieboek uit. Dit boek 

zit boordevol ideeën om een visie te kunnen vertalen naar de inrichting van scholen

 en kinderdagverblijven. Speciaal voor de kennisdag stelde ik op basis van dit boek 

9 leerzame tips samen. Staat u op het punt na te gaan denken over de bouw 

of verbouw van uw gebouw, overweeg dan onderstaande tips al vroeg 

in de planontwikkeling mee te nemen.
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SPIEKEN MAG, 

STERKER NOG… MOÉT!  

Mij is in mijn schoolgaande tijd altijd 

geleerd niet af te kijken bij anderen. Voor wie met 

inrichtingsvraagstukken bezig is gelden andere 

regels. Waarom zou je alles zelf moeten verzinnen? 

Maak slim gebruik van inrichtingsconcepten die reeds 

zijn uitgevoerd op andere scholen. Het inspirerende 

referentieboek staat hier vol mee. Maak daar slim ge-

bruik van. Zoek uit wat bij de visie van de school en/of 

kindvoorziening past. Vraag de ontwerper of inrichter 

desnoods om mee te kijken naar slimme oplossingen 

voor bepaalde inrichtingsvraagstukken. Het is hun vak 

om anders naar deze vraagstukken te kijken. Leg ze 

uit wat jouw probleem en-of vraag  is, en de kans is 

groot dat architect, ontwerper of inrichter daar een 

idee over heeft.

WERK VANUIT DE VERBEELDING 

Hoe ziet de ideale leeromgeving/ 

schooldag eruit? Welke activiteiten 

horen daar bij? Waar vinden deze activiteiten plaats? 

Durf te dromen en stel activiteiten in plaats van 

vierkante meters centraal. Ideeën die ontstaan door 

over deze vragen na te denken kunnen helpen bij het 

zoeken naar en vinden van de juiste inrichting. Een 

handig hulpmiddel dat helpt om vragen en ambities 

vanaf de start boven de tafel te krijgen is de Scholen-

bouwwaaier. Door samen de juiste vragen te stellen 

ontstaat ruimte om een visie op onderwijs te vertalen 

naar eigentijdse ruimtelijke inrichtingsconcepten. 

Wat dacht je van een Kinderkookcafe, Leernis of een 

Leesnest?

> blz. 60  Kinderkookcafé  

> blz. 34  Leesnest

CREËER EEN WOW-EFFECT!  

Hoe kom je de school binnen? Wat is 

jouw eerste indruk? Hoe wil je dat leer-

lingen, ouders en leerkrachten het gebouw zich later 

zullen gaan herinneren? Bij gebouwen met een wijk-

functie kan het helpen om in een uitnodigend centraal 

ontmoetingspunt te voorzien. Geweldig is overigens 

het idee om bezoekers tips en tops te laten noteren 

bij vertrek. Laagdrempelig maar super waardevol. Het 

zichtbaar maken van gebruikers versterkt zodoende 

de wijkfunctie van een gebouw.

Denk aan het gebruiken van imposante stamtafels als 

plek die uitnodigt om aan tafel te gaan.

> blz. 6 en 9 (onder)  

GEEF IEDER KIND ZIJN EIGEN PLEK  

Iedere ouder zal het herkennen.  

Kinderen groeien wanneer je ze de 

ruimte geeft. In het onderwijs groeit 

dan ook de behoefte aan een diversiteit van plekken en 

leerervaringen. Om aan deze diversiteit tegemoet te 

komen wordt er steeds meer gesproken over leerplek-

ken en leerpleinen in plaats van klaslokalen. Op deze 

plekken en pleinen is ruimte voor interactie, initiatief, 

ontdekken, zelfstandigheid en creativiteit.
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Denk aan een Leesnest: een plek om te lezen of  

om in weg te kruipen. 

> blz. 34  Leesnest

Een scheidingswand hoeft daarbij niet te hoog te  

zijn om beschutting te bieden.

> blz. 55  Scheidingswand

Denk aan een Leerplein voor zelfstandig of groeps- 

gewijs werken. 

> blz. 23  Leerplein (onder)

Door het inzetten van een op maat gemaakte zitplek 

maak je van een onhandige hoek in een handomdraai 

een leuke leeshoek met opbergruimte. 

> blz. 35  Leeshoek (onder)

ZOEK NAAR RUIMTEBESPARENDE 

COMBINATIES VAN SPELEN EN 

OPBERGEN

Door activiteiten slim te combineren 

ontstaat zichtbaar en onzichtbaar ruimte voor meer-

dere functionaliteiten tegelijkertijd. Het slim combine-

ren van functies, dat is natuurlijk makkelijker gezegd 

dan gedaan. Het referentieboek van Heutink laat zien 

hoe het ook anders en vooral slimmer kan. Want wie 

zegt dat een kast alleen opbergruimte hoeft te bieden? 

Waarom geen speelhuis en kast in één? 

Denk vanuit het kind en zijn ruimtebeleving. 

> blz.103, 106, 108, 110, 111

Denk aan een bank die zowel fungeert als zit-,  

als speel-, als luister- én als opbergplek. 

> blz. 12 +17
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Denk ook aan verplaatsbaarheid van kasten/ 

garderobe/tafels (zwenkwielen). 

> blz. 15

ZIE WANDEN ALS 

GEBRUIKSRUIMTE! 

Wanden en ruimte langs deze wanden 

worden in de praktijk nog lang niet altijd optimaal 

benut. Dit doordat de inrichting niet integraal wordt 

meegenomen in het ontwerp. Een gemiste kans. De 

wijze waarop wanden en kasten een onderdeel kunnen 

uitmaken van de leerbeleving vraagt al aandacht in het 

ontwerp. Hoe kan je deze zo ontwerpen dat deze bele-

ving uitnodigt om iets te presenteren of op te bergen?  

> blz. 41-42-43 

Denk aan uitnodigende kasten over de volledige hoogte  

> blz. 57

Denk ook aan een slimme wandoplossing met  

garderobefunctie voor de tassen en jassen en-of 

presentatievakjes. 

> blz. 65

DENK NA OVER KLEUR  

EN MATERIAALGEBRUIK

In ruimten die geschikt moeten zijn voor 

meerdere gebruikersgroepen kan worden gekozen 

voor flexibel meubilair. Door afstemming in kleur en 

materiaalgebruik ontstaat toch rust en overzicht.

Denk aan natuurlijke materialen. 

> blz. 122 (of 123)

Denk aan goede zichtlijnen volgens het ‘4-ogen  

principe’ in de kinderopvang. 

> blz. 31
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Denk aan eigentijdse vormgeving (kleur en materiaal-

gebruik) waardoor kinderen bijna vergeten dat zij aan 

het leren zijn. 

> blz. 58 (bovenste)

Denk ook aan keuze voor hogere tafels en stoelen op 

één hoogte. Stoelen zijn uitwisselbaar en de ruimte 

daardoor multifunctioneler. 

> blz. 13 (onder) 

VERGEET DE BUITENRUIMTE 

NIET!

Zorg voor voldoende ruimte om te  

ontdekken, spelen, relaxen, verzorgen en genieten 

zowel binnen als buiten. 

> blz 128

DURF BUITEN DE LIJNTJES 

TE KLEUREN 

Laat het traditionele Programma van  

Eisen waarmee plannen tot stand komen los. Start 

met het definiëren van activiteiten volgens de 2e tip 

en kijk vervolgens wat voor soort ruimtes op bepaalde 

momenten van de dag daarvoor nodig zijn. Op deze 

manier voorkom je al op voorhand te denken in een 

optelsom van lokalen en vierkante meters. Wat daarbij 

helpt is je te laten inspireren door anderen en de 

hierboven aangehaalde tips. Succes!

MEER INSPIRATIE? 

Neem deel aan de inspiratiesessie ‘Slim ingericht’  

op de kennisdag van 29 november a.s. Een sessie 

boordevol ideeën voor een andere kijk op de inrich-

ting van kindvoorzieningen. Deelnemers aan deze 

inspiratiesessie ontvangen na afloop het waardevolle 

referentieboek gratis mee naar huis.

Volg @Heutinknl op Pinterest 

of bezoek www.heutink.nl
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