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Vormingsfonds Kinderopvang 2021-2022 
Opleiding: Pimp je speelruimte 
In-house opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: Pimp je speelruimte

Soort vorming: In-house

Thema: Inrichten van binnen -en buitenruimte

Korte omschrijving:

De speelruimte binnen en buiten is dé speelplek bij uitstek. Klinkt logisch niet? In 

deze sessie bekijken we samen hoe we de speelruimte (nog beter) kunnen 

invullen met materiaal, speelhoeken en extra speelkansen waar jouw kinderen 

intens kunnen spelen en er geen speelchaos heerst.
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Inhoud en aanpak:

Na een speelse opwarmer gaan we van start met een acYegerichte sessie waarbij 

we in eerste instanYe de bestaande speelruimte ‘vastleggen’ in een plan, via 

foto’s of door een rondwandeling. Na het invullen van een checklist (op basis van 

de speelYps op Speelbank.be) worden er plannen gesmeed om in de speelruimte 

nog meer speelkansen te voorzien voor de kinderen. Zij staan tenslo^e centraal 

in de kinderopvang. We kunnen de ruimte (le^erlijk) anders indelen, de 

looplijnen herbekijken, nieuwe hoeken uitwerken, bestaande hoeken 

herinrichten, andere inkledingen of impulsen bedenken, materialen toevoegen 

enzovoort. Helemaal op maat van de opvang dus! Wij geven informaYe over de 

do’s en don’ts van  speelhoeken, waarbij we o.a. ook ingaan op veiligheid. Wij 

voorzien daarnaast diverse Yps en inspirerende ideeën via foto’s, good pracYces, 

tekstmateriaal, publicaYes en interacYeve denk- en doe-opdrachten.  

Bij het uitwerken van (nieuwe) speelhoeken houden we rekening met de 

aanwezige talenten.  

Bij de doelgroep 0 tot 3-jarigen leggen we de link met de ervaringsgebieden, bij 

de lagere schoolkinderen vormt het open speelaanbod het kader. 

Doelgroep:
Opvang baby's en peuters, Groepsopvang, Gezinsopvang, Opvang schoolgaande 

kinderen

Werkgebied: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DuurKjd vorming: 2 dagdelen van 3 uur

Aantal deelnemers: Min: 6 en max 24

Randvoorwaarden:
Beamer en scherm of wi^e muur, Flap-over, Tafels en stoelen voor elke 

deelnemer

Cv trainers:

Nadine Ceulemans - h^ps://www.linkedin.com/in/nadine-

ceulemans-2006b0139/ 

Marjan Huybrechts - h^ps://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/ 

- 

-
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