‘Je hebt niet alleen spullen nodig, maar vooral een visie.’
Aan de slag met hoeken en inrichting
Wat vinden wij belangrijk als het gaat om spel en wat hebben we nodig om de ruimte goed in te
richten? Met die vraag gingen de pedagogisch medewerkers van peuterarrangement De Graaf
(BBS De Graaf) aan de slag onder begeleiding van adviseur Dorien Stolwijk van Compas.
Locatiemanager Janne Weijs: ‘We zijn bij spel geneigd om te kijken naar spullen, maar ik was op
zoek naar het verhaal, een visie op inrichting en hoeken.’
Wat hield het traject met Compas precies in?
Het waren drie bijeenkomsten die ik samen met Dorien heb voorbereid. Eerst is bewustwording op
gang gebracht. We vroegen de pm’ers bijvoorbeeld: bedenk eens wat voor jezelf als kind een
moment was waarop je heel fijn speelde, waar was dat en met wie. Uit deze ontdekkingstocht zijn
uiteindelijk een visie en een plan gekomen waarmee we heel praktisch aan het werk zijn gegaan. De
pm’ers zijn zelf in de hoeken gaan spelen en hebben gekeken wat er gebeurde als ze daarin iets
veranderden. Met een klein budget zijn ze ook wat spullen gaan kopen, onder andere bij de
kringloopwinkel.’
Wat heeft het traject jullie opgeleverd?
‘De hoeken zijn gezelliger geworden en
uitnodigender voor de kinderen. We
merken dat er meer rust is, er wordt
echt gespeeld. Als je het niet goed
inricht, kan het gauw een geduw en
getrek worden, dat is niet meer. De
pedagogisch medewerkers zijn heel
enthousiast. Ik heb gemerkt dat ze er
echt anders naar zijn gaan kijken. Ze
hebben meer plezier gekregen in het
inrichten van de speelleeromgeving en
de spelbegeleiding. Om hier nóg een
stap mee te zetten, gaat Dorien het
team begin 2018 coachen op
begeleiding van spel. Ik ben heel
trots op de pm’ers dat ze er zo
voor openstaan. En dat de
werkwijze van Dorien aansloot; we
zijn echt samen in beweging
gekomen.’
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