
Boeken

12 Management Kinderopvang

 Voor mij ligt het nieuwste boek van Bureau Akta, 
‘Bouwboek voor kindercentra’. Zoals de schrijvers al 
aangeven, is het een handig hulpmiddel voor kinderop-
vangorganisaties, corporaties en schoolbesturen. Maar 
ook voor architecten is het een heel handig en toegan-
kelijk boek, dat een goed inzicht biedt in het gebruik 
van de diverse ruimten. Daarnaast geeft het een inzicht 
in de invloed van de pedagogiek op het programma van 
eisen en het (gebruik van het) gebouw, een aspect dat 
in de architectenwereld nog onderbelicht wordt.

Het boek is overzichtelijk opgebouwd, beginnend bij 
de kleinste kinderen. Daarna volgen de kinderen van 
de peuterspeelzaal en de bso en enkele ‘nieuwe’ vari-
anten van samenwerking. Per doelgroep wordt ach-
tereenvolgens de binnen- en de buitenruimte bespro-
ken. De diverse aspecten van het ruimtegebruik 
komen aan bod en worden met leuke afbeeldingen en 
een drietal voorbeeldorganisaties verhelderd, waar-
door bepaalde keuzeconsequenties duidelijk inzichte-
lijk gemaakt worden. Heel prettig is dat ook voldoen-
de aandacht wordt besteed aan alle technische, 
functionele en ruimtelijke aspecten van het bouwen 
en dat het boek eindigt met een overzicht van de wet- 
en regelgeving en handige checklists. Deze gegevens 
zijn ook voor architecten erg handig om te weten.

Extra bagage
Voor architecten zijn de eerste vier hoofdstukken, en 
dan met name de hoofdstukken over de binnen-
ruimte, heel praktisch. Op deze manier krijgt een 
architect een goed inzicht in hoe de ruimte bedoeld is 
qua gebruik. Dit houdt niet meteen in dat dit ten 
koste gaat van de creatieve inbreng van de architect. 
Juist door de extra bagage die de architect uit dit boek 
haalt kan hij, in overleg met de gebruikers, de 
grenzen van zijn creativiteit en de ruimten verken-
nen. De voorbeeldorganisaties leveren ook een goed 
beeld van de consequenties van bepaalde keuzes. En 
de vertaling van de benodigde ruimten in vlekken-
plannen geeft een redelijk beeld van de ruimtelijke 
consequenties. Hoewel architecten dit schema nog 
veel gedetailleerder moeten uitwerken, is het een 

goede eerste aanzet tot een gebouwde omgeving.
Een goed beeld van de buitenspeelruimte is ook 
belangrijk. Op deze manier kan de architect binnen 
en buiten tot één totaal ontwerpen. Natuurlijk kan de 
opdrachtgever er voor kiezen een aparte tuinarchitect 
in te schakelen voor het buitenterrein, maar de 
meeste architecten zijn prima in staat dit deel in hun 
opdracht mee te nemen. Zo kan men ook goed 
rekening houden met de overgang van binnen naar 
buiten, waardoor het buitenspelen meer gestimuleerd 
wordt.

Doorkijk
Het hoofdstuk over de bso is wel wat druk, doordat 
steeds alle samenwerkingsvarianten worden 
besproken, waarbij dan terugverwezen wordt naar 
de zelfstandige bso. Hier was het mogelijk overzichte-
lijker om alle samenwerkingsvarianten en nieuwe 
vormen, zoals in hoofdstuk 5 beschreven, samen te 
voegen. Hoofdstuk 5 biedt trouwens een mooie 
doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen van 
kinderdagopvang en bso, wat voor organisaties en 
architecten een inspiratiebron kan zijn. En het is 
goed om de mate van flexibiliteit in relatie tot de 
levensduur van een gebouw ook bij de gebruiker 
onder de aandacht te brengen. Er wordt in het boek 
al regelmatig verwezen naar duurzaamheid van 
materialen, maar hoe duurzaam kan een gebouw 
niet zijn als het relatief makkelijk aan te passen is 
aan een ander gebruik of veranderende visie van een 
organisatie?
Het hoofdstuk omtrent afwerking, techniek en 
functionaliteit is ook voor architecten erg 
behulpzaam. Eindelijk is er een heldere omschrijving 
waaraan aankleedtafels moeten voldoen. Hoe vaak 
worden die nog als keukenblok ingetekend met alle 
uitvoeringsproblemen van dien? Wel is het jammer 
dat voor toegangscontrole geen handvatten worden 
aangereikt. In de praktijk wordt hier steeds opnieuw 
het wiel uitgevonden, terwijl er maar een paar echt 
goede oplossingen zijn. Tijdens het lezen werd ik wel 
aangenaam verrast toen ik de omschrijving van het 
kinderkookcafé las. Een mooie bevestiging dat de 

Nuttige tips voor centra en 
architecten

Door Sven Vonk, architect bij Nibag
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Databank Methodieken Pedagogische 
Kwaliteit
Door Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Informatie www.nji.nl/methodieken

Prijs gratis

In deze databank beschrijft het Nederlands 
Jeugdinstituut methodieken die de peda-
gogische kwaliteit in kinderopvang (inclu-

sief peuterspeelzalen en buitenschoolse op-
vang), jeugdwelzijnswerk, vrijwillig jeugd-
werk en brede scholen versterken.
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sardes speciale editie Gebouwen voor kinderen
Door Sardes

Auteurs Frank Studulski, Jeannette Doornenbal, 

André Mol, Marco van Zandwijk, Sjak Rutten, 

Alfons Timmerhuis

Informatie www.sardes.nl

ISBN 978 90 5563 113 1

Prijs € 6,95

Sardes komt met een speciale thema-
editie van de brochure Gebouwen voor 
kinderen. Opvang en onderwijs komen 
steeds meer in één gebouw. Daarvoor 

moeten bestaande schoolgebouwen wor-
den verbouwd. Er zal veel meer en intensie-
ver moeten worden gekeken naar mogelijk-
heden voor transformatie van een gebouw.
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Deeltijdgids 2011
Door Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie

Informatie www.keuzegids.org

Prijs verkrijgbaar als boek voor € 25,-

In de Keuzegids Deeltijdstudies 2011, die 
eind april verscheen, worden deeltijdstu-
dies (hbo en wo) kritisch beoordeeld door 
studenten en deskundigen. Per vakgebied 

wordt informatie geboden over de arbeids-
markt. Uniek omdat er geen enkele andere 
gids bestaat die opleidingen met elkaar 
vergelijkt en ze beoordeelt.

In de Keuzegids Deeltijdst
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ISBN 978 90 6868 576 3

Prijs € 24,50

activiteit koken die wij als bureau hebben bedacht 
tegenwoordig breed gedragen wordt.

Ruimtebehoefte
Architecten en bouwers moeten, zoals het boek stelt, 
inderdaad op de hoogte zijn van de bouwnormen en 
-regelgeving, maar de extra’s die in de kinderopvang zo 
gewoon zijn en hier specifiek benoemd worden, zijn 
niet bij iedereen bekend. Voor opdrachtgevers is het 
dan ook erg belangrijk juist deze aspecten extra onder 
de aandacht van de ontwerper te brengen.
Wat wel opvalt is dat de ruimtebehoefte die per doel-
groep wordt aangegeven als richtlijn aan de ruime 
kant is. Natuurlijk is veel ruimte prettig voor kinderen 
en een organisatie. En uiteraard levert meer ruimte pe-
dagogisch gezien ook veel mogelijkheden op. Maar alle 
vierkante meters die in het programma van eisen wor-
den opgenomen moeten ook worden betaald. De schrij-
vers hebben zich met dit boek vooral gericht op de 
ruimtelijkheid, waardoor gebruikers van het boek de 
kans lopen straks in een te groot of te duur gebouw te 
zitten. Uit de praktijk blijkt dat het mogelijk is een effi-
ciënt en prettig bruikbaar gebouw te ontwerpen, met 
alle ruimte voor de kinderen, op basis van zes vierkan-
te meter per kind.

Architect selecteren
Het is absoluut raadzaam dit boek samen met een ar-
chitect te bespreken. Zij zijn bij uitstek in staat de 
ruimtelijke relaties goed te benutten en zo een gebouw 
te ontwerpen dat aan alle wensen en eisen van de ge-
bruikers voldoet, esthetisch verantwoord is en (kosten-)
efficiënt ontworpen is. Daarom is het fijn een aantal 
tips te lezen voor het selecteren van een architect. 
Vooral de ‘klik’ met de ontwerper en zijn luisterende 
kwaliteiten zijn hier erg belangrijk. Misschien is dit 
boek een mooi cadeau voor als de architect geselec-
teerd is.
Als laatste noot wil ik mijn complimenten maken naar 
de schrijvers voor het toegankelijke niveau van het 
boek, heerlijk leesbaar en helder in opzet. Ook de 
checklists achterin het boek zijn zeer bruikbaar. Ze zijn 
niet alleen handig voor de kinderopvangorganisaties 

om een goed programma van eisen op te stellen, maar 
ook de architect kan deze goed gebruiken om met de 
gebruikers in dialoog te blijven en samen het program-
ma van eisen verder uit te kristalliseren. Zo komen we 
samen tot een schitterend resultaat waar iedereen zich 
thuis zal voelen.

Sven Vonk is als architect actief in de kinderopvang. Hij werkt bij 
Nibag, regisseur in huisvesting.
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