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Voor u ligt het eindresultaat van een halfjaar lang 

afstuderen, een ontwerp voor een kinderdagverblijf 

dat een intieme samenwerking aangaat met de 

pedagogische benadering van Reggio Emilia. Na 

talloze deadlines en de daarmee toenemende 

druk kan ik met welgemeende trots dit eindverslag 

presenteren. De pedagogiek en haar invloed is na 

deze relatief korte periode van onderzoek en analyses 

uitermate interessant geworden, zeker in combinatie 

met architectuur. Vandaag de dag zijn er maar weinig 

voorbeelden van het gegeven dat deze twee werelden 

zoveel voor elkaar kunnen betekenen.

Deze verdieping en de vrijheid die mij daarin is gegeven 

waardeer ik enorm en daarom wil ik als eerste mijn dank 

en waardering geven aan de afstudeercommissie; prof. 

ir. Jan Westra, ir. Emile van Vugt en dr. ir. Faas Moonen, 

die ieder in hun vakgebied met opbouwende kritiek en 

wijsheid mij hebben geholpen tot die eindresultaat. Met 

evenveel waardering kijk ik terug op een fijne en sfeervolle 

samenwerking tussen mijn directe groepsgenoten 

en collega-afstudeerders. De positiviteit, drang tot 

samenwerken en fijne groepsband heeft mij op vele 

punten in het afstuderen inzicht en steun gegeven. Ook 

een enorme dankbetuiging gaat naar mijn vriendin die 

mij met haar liefde, geduld en zelfs wat handvaardigheid 

heeft geholpen dit half jaar door te komen.

Dave Venmans

Augustus 2012
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Goed is een betrekkelijk woord. Het is een bijvoegelijk 

naamwoord met een subjectief karakter, maar tevens 

een met een kwalitatieve bezitting. Goed geeft namelijk 

aan of iets die kwaliteit mag bezitten, of niet. In de 

architectuur is op allerlei vlakken te betwisten of iets 

goed is en waarom iets goed is of juist niet. Maar toch 

is de stempel “goed” niet zo makkelijk ergens op te 

plakken. Het is natuurlijk ook uitdagend om de weg op 

te zoeken tussen goed en slecht en te kijken hoe breed 

deze weg is. Daar vinden namelijk de veranderingen 

plaats, maar daar kom je ook muren tegen. Muren die 

de weg nog breder maken, en waardoor je de andere 

kant niet eens meer kan zien. In de periode van het 

afstuderen zijn er ook momenten waarop begeven wordt 

moet begeven naar dat punt tussen twee werelden en 

dan is het de vraag wat je tegenkomt, muren, wegen of 

niets? Niets is inderdaad ook mogelijk, maar dat kan 

alleen door na te gaan hoe iets goed genoeg wordt om 

goed te zijn.

Ik denk dat er muren moeten worden afgebroken op 

de  lijn die gebieden verbindt aan het gebied van de 

architectuur. Gebieden die elkaar vaak nog negeren 

en zelfs los van elkaar functioneren, maar elkaar 

kunnen verbeteren en versterken als zij met elkaar 

communiceren en dat op alle lagen. Een van die 

vlakken die grenst aan de architectuur is die van de 

pedagogiek. Een vlak die de aandacht trekt als men 

op de scheiding staat en goed om zich heen kijkt. 

Natuurlijk  is die scheidingsweg veelvuldig bekeken 

en bewandeld en hebben mensen die zich daar 

geroepen voor voelden veranderingen doorgevoerd 

die naar hun mening en ervaring de scheiding kleiner 

maakten. Hertzberger heeft bijvoorbeeld door de jaren 



de Berlijnse Muur
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over de hele wereld bekend is en in aangepaste vorm 

wordt toegepast. De basisschool Monterssorischool 

De Eilanden in Amsterdam is daar een voorbeeld van. 

Door vele kleine onbestemde plekken te creëren zorgt 

hij ervoor dat kinderen zich die plekken eigen maken 

en zich daardoor thuis voelen. Thuisvoelen is nog heel 

belangrijk als je als kind in een onbekende omgeving 

verblijft. Maar zo zijn het ook plekken waar kinderen 

zich kunnen vormen en ontwikkelen in een zelfgekozen 

ontwikkelingsproces. Iets wat dan weer erg belangrijk 

is in de Montessori benadering en haar kind centrale 

pedagogiek.

Vooral het laatste decennium is er een nieuw soort 

gebouw met een afgestemde pegagogiek zijn opmars 

begonnen. De kinderopvang doet haar intrede, maar 

wil een grotere betekenis en invloed hebben op de 

heen dit door middel van zijn ontwerpen voor scholen 

gedaan en zijn gedachtegoed mooi en goed op papier 

gezet. Hertzberger maakte bijvoorbeeld scholen die 

als een stad functioneren1. En bij alle elementen, alle 

ruimtes krijg je het gevoel dat het voor de kinderen is 

gemaakt. Van de vitrines die gebruikt worden om aan 

elkaar te laten zien waar ze mee bezig zijn, tot aan de 

trappen die als ontmoetingsplekken zijn omgedoopt 

door ze niet alleen als transitieruimte te bestempelen. 

Belangrijker misschien nog voor mijn interesse en 

nieuwsgierigheid is het feit dat deze architect ook 

rekening houdt met de manier waarop de school haar 

lessen geeft. Vaak is dat een bepaalde pedagogiek die 

1 “Een open sociale ruimte die uitdagend, inspirerend 

en vernieuwend is. Hoe hoger de ruimte, hoe meer dat een 

gevoel van gezamenlijkheid en openbaarheid teweegbrengt.”



“We zeiden tegen de moeders dat we nog 

veel moesten leren, net als de kinderen. Een 

simpel en bevrijdend idee kwam bij ons op, 

namelijk dat je alleen van de kinderen zelf de 

dingen kunt leren die over kinderen gaan of 

bestemd zijn voor hen.” - Loris Malaguzzi 
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kinderen dan menigeen in haar naam doet lezen. Het 

is  een opvoedkundig instituut geworden waar kinderen 

tot 4 jaar een alomvattende voorbereiding krijgen op 

motorisch en sociaal gewenste vaardigheden. Hieraan 

kleeft natuurlijk een pedagogische laag die daar 

de motor voor is, maar uit analyses blijkt dat dit erg 

vaak niet de motor is voor de conceptuele vorming 

van nieuwe kinderdagverblijven. Sterker nog, een 

te groot deel zit in gebouwen die de pedagogische 

doelstellingen op veel vlakken zelfs tegenwerken. De 

Tuimelaar, het kinderdagverblijf op het TU-terrein, is 

daar een schrijnend voorbeeld van. Natuurlijk maak 

je het voor de kinderen, maar kinderen tot 4 jaar 

hebben andere behoeftes dan kinderen die al naar 

de kleuterklassen of naar de middelbare school gaan. 

Daar wordt in veel gevallen goed op ingespeeld, maar 

zou het niet geweldig zijn als men als ontwerper niet 

alleen naar de kinderen kijkt, maar juist naar de twee 

vlakken en deze probeert samen te brengen en hierdoor 

de scheidingslijn probeert te reduceren?

Twee vlakken samenbrengen, zodat de architectuur 

de pedagogiek versterkt en zelfs meehelpt met 

opvoeden en de pedagogiek die basis creëert voor de 

architectuur om haar ruimtes vorm te geven. Dat is hoe 

je het ontwerpen van een kinderdagopvang aan moet 

pakken en hoe ik het aan ga pakken. De Tuimelaar als 

beginpunt met Reggio Emilia als haar pedagogiek. Dat 

is goed.
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Wat is nu een goed kinderdagverblijf? 

Dat is de vraag die nu logischerwijs gesteld kan 

worden. Hoe groot moet het zijn, waar moet het liggen, 

welke ruimtes zijn er nodig, hoe moeten die ruimtes 

met elkaar in verbinding staan en waar liggen de 

verschillen bij het ontwerpen voor kinderen? De opmars 

in de laatste decennia door de steeds grotere vraag 

naar kinderopvang heeft gelukkige en minder gelukkige 

gebouwen opgeleverd. Varierend van onopvallende 

gebouwen die zich compleet vermengen met het 

straatbeeld tot architectonische hoogstandjes die 

compleet de plank missloegen. Gelukkig zijn er ook 

die nieuwe wegen insloegen en probeerden nieuwe 

standaarden te vinden. Er zijn er zelfs die probeerden 

de pedagogiek te verbinden met het gebouw, maar 

dan zijn blijven steken bij het bekende stramien van 

groepsruimte, slaapruimte en sanitair gesitueerd aan 

een speelruimte of gang. Dit is niet per definitie verkeerd, 

maar  deze eenlaagse historische organisatiestructuur 

heeft met een andere indeling zoveel meer potentie dan 

dat er op die manier aan resultaat uitkomt.

Een goed kinderdagverblijf moet zich ten eerste 

begeven in de wereld van het kind. 

Je ontwerpt voor kinderen en dat dient men zich ten 

alle tijd bewust van te zijn. Ook van het feit dat kinderen 

in ontwikkeling zijn en verschillende fases doorlopen. 

In een kinderdagverblijf doorlopen kinderen deze drie 

leeftijdsfases:

Fase 1, 0-12 maanden, de babyfase. 

Fase 2, 12 maanden tot 2 jaar, de dreumesfase. 

Fase 3, 2-4 jaar, de peuterfase.
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Een kind moet in deze vier jaar ontzettend veel dingen 

ontwikkelen en dat op ontzettend veel vlakken. De 

motoriek wordt naarmate ze ouder worden steeds 

verfijnder en het cognitief vermogen steeds groter. Ze 

leren in die tijd het kruipend genot om te zetten in een 

lopende ontdekking en het lopen te versnellen  totdat 

rennend de wereld wordt verkend. Dat gaat uiteraard 

met vallen en opstaan, maar ze blijven ontdekken. Ze 

ontdekken en kijken met hun handen, ze horen met 

hun ogen en voelen met hun knieën. Uiteindelijk komen 

de vingers in het spel en krijgen de vingertopjes een 

steeds prominentere rol. Dit proces van grof naar fijne 

motoriek is waar de ruimte zich in kan mengen. Het 

kan bij het proces helpen en als katalysator werken 

waardoor het ontwikkelingsproces sneller gaat.

Het ontdekken gebeurt dus vrijwel alleen in de directe 

zone van het kind. Tegen de tijd dat ze ouder worden 

wordt dit belevingsveld groter, maar het grootste deel 

van de tijd ligt die beleving voor het oprapen. De 

ruimtes waar de kinderen, en dan vooral de baby’s 

en de dreumessen, komen moeten daarmee rekening 

houden. Vaak wordt bijvoorbeeld vergeten hoe 

belangrijk de vloer is voor jonge kinderen. Baby’s die 

nog niet kunnen lopen voelen de vloer continu. Hun 

handen zijn nooit passief en voelen de wanden en alles 

wat hun interesse wekt en in handbereik is.

Ten tweede, moet de organisatie van ruimtes op 

elkaar zijn afgestemd. 

Bepaalde ruimtes komen bij elke opvang met elke 

pedagogiek voor. Dat zijn de groepsruimtes, de 

slaapruimtes, de sanitaire ruimtes, de keuken en de 

buitenruimte. Daarnaast zijn er bepaalde overige 

ruimtes gewenst, zoals een personeelsruimte en 
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moeten opbergruimtes niet vergeten worden.

De groepsruimtes zijn de ruimtes waar voor kinderen de 

ontwikkelingsmogelijkheden liggen en deze spelender 

wijs willen stimuleren. Kinderen spelen namelijk heel 

de dag door, zelfs als ze de voor ons geroutineerde 

dingen doen, zoals handen wassen, plassen of eten. 

Deze ruimte moet die speelsheid omarmen en daarop 

reageren. Het is ook een ruimte van samenkomst. 

De kinderen beginnen de dag in de groepsruimte en 

eindigen deze daar ook. De gezamelijke bezigheden 

gebeuren tevens in de groepsruimte. Sommige 

kinderopvangcentra kiezen ervoor om hier gezamelijk te 

eten, of dit als speelruimte te gebruiken. Vaak zie je dat 

men graag een aparte speelruimte of speelhal die direct 

naast de groepsruimte ligt wilt, waar de kinderen heen 

kunnen om grof motorisch en drukke spelletjes te doen. 

Dan kan de groepsruimte gebruikt worden voor rustige 

spellen en de fijne motoriek. De minimale grootte van 

groepsruimte + speelruimte is wettelijk vastgelegd op 

3.5m² per kind. Uit onderzoek is gebleken dat minimaal 

4m² speelruimte per kind gewenst is.

De slaapruimte is uiteraard een belangrijk onderdeel 

van het gebouw. Jonge kinderen slapen nog vele uren 

van de dag en daarom is een ruimte om te slapen 

een noodzaak. Wettelijk gezien mag deze ruimte niet 

inpandig ontworpen worden, maar moet er een directe 

verbinding naar buiten zijn. Ook is gebleken dat 

kinderen graag in de buitenlucht slapen en daarom is 

die directe verbinding iets waarvan uit is gegaan bij het 

ontwerpen. Uit onderzoek is gebleken dat minimaal 

1.4m² slaapruimte per kind gewenst is.

Sanitaire- en verschoonruimtes zijn een onderdeel 

van de organisatiestructuur die hevig beïnvloedbaar 

zijn door de visie van de opvang en haar pedagogiek. 



foto van buiten slapende kinderen.
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Baby’s moeten verschoond worden, dat staat buiten 

kijf, maar of dit dan in de groepsruimte moet gebeuren 

of juist in een aparte ruimte, is een keuze die men maakt 

met behulp van die visie.

De overige ruimtes van het kinderdagverblijf bestaan 

uit personeelsruimtes, toiletten en opbergruimtes. 

Natuurlijk is er nog een entreeruimte waar men 

binnenkomt en kinderen worden afgezet. 

Deze verschillende ruimtes gaan elk een relatie met 

elkaar aan. Deze relatie kan direct of indirect zijn, maar 

desalniettemin moet in de wolk boven de relatie staan 

dat overzicht de prioriteit is. Overzicht is heel belangrijk 

in de opvang, want dit kan het uitvoeren van de 

pedagogische visie versterken en als het er in mindere 

mate is juist tegenwerken. Zeker bij visie waarbij 

de kinderen zelf moeten ontdekken is overzicht van 

cruciaal belang. Hoe meer overzicht gecreëerd wordt, 

hoe meer vrijheid het kind krijgt om te onderzoeken.

Ook moet het een gebouw zijn dat rekening houdt 

met de verschillende leeftijdsfases van het kind. 

Omdat er verschillende leeftijdsfases zijn te herkennen, 

zie je dat men de kinderen in twee soorten groepen 

verdeelt, de horizontale en de verticale groepen. Dit 

heeft niets te maken met ruimtelijkheid, maar puur met 

hoe er in de groep met verschillende fases om wordt 

gegaan. Horizontale groepen zijn kinderen in ongeveer 

dezelfde leeftijdsfase. Vaak legt men de grens 

tussen dreumessen en peuters, dus dit betekent dat 

horizontale groepen baby’s en dreumessen bevatten, 

of zich beperken tot peuters. Bij verticale groepen 

is de leeftijdsfase geen beperking en zitten baby’s, 

dreumessen en peuter bij elkaar in 1 groep. Beiden 

groepen hebben voor en nadelen en dit heeft te maken 
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met wat voor ouders en wat qua pedagogiek wenselijk 

is. Leren kinderen meer van elkaar als ze van dezelfde 

leeftijd zijn of leren ze juist van kinderen die al een 

fase verder zijn. Pedagogisch gezien wordt hier geen 

unaniem antwoord op gegeven en dus worden beide 

groepen toegepast.

Omdat de ontwikkeling die ze doormaken zo intens is, 

wordt het verschil in hoe ze de ruimtes gaan zien en 

beleven groter. Dit betekent ook dat de kwaliteit die 

een ruimte moet bieden moet veranderen en dat dus 

het ontwerp daarin flexibel moet zijn en daarop moet 

inspelen.

De groepsruimte is voor baby’s een bijna een- 

dimensionale wereld waarin tast en kleur heel belangrijk 

zijn. Baby hebben de fijne motoriek niet onder de knie 

en interesseren zich voor het grof motorische spel. De 

ruimte moet ontworpen zijn voor de fysieke ontwikkeling 

die ze doormaken. Voor peuters heeft de ruimte al 

meerdere dimensies gekregen en zij weten, kunnen en 

zien zoveel meer dan baby’s, dat de ruimte daar totaal 

anders op zal moeten reageren. Verticale groepen 

bestaan uit zowel baby’s, dreumessen als peuters. Dit 

heeft daarom ook consequencies voor het ontwerp van 

de groepsruimte, omdat het voor alle leeftijdsfases een 

ruimte moet zijn die aanspreekt en stimuleert.

De speelruimte heeft voor baby’s geen andere 

betekenis, omdat louter aan grove motoriek wordt 

gedaan. Twee speelruimtes, een voor baby’s en een voor 

peuters is gewenst, omdat hierdoor rustig ontdekkende 

baby’s niet omver worden gelopen door druk in de 

weer zijnde peuters. Het zal duidelijk zijn dat bij een 

speelruimte voor peuters het veel beter mogelijk is om 

de ontwikkeling op verschillende fronten te stimuleren. 

Daarin zal de bepaalde pedagogiek en haar wijze van 



verticale groepen, positief of negatief?
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gebruik van die ruimte een grote rol spelen. 

De slaapruimte is voor baby’s een belangrijke ruimte, 

omdat zij nog altijd het grootste deel van de dag slapen. 

Kinderen worden in de periode van 0-2 jaar zindelijk 

en daar moet rekening mee worden gehouden. 

Baby’s hebben verschoonruimtes nodig, maar peuters 

toiletruimtes die ze onder begeleiding en spelenderwijs 

kunnen leren gebruiken.

Als laatste punt, een gebouw dat de samenwerking 

opzoekt met de pedagogiek en daarin een plaats 

zoekt voor de voorbij gekomen drie punten. 

De opsomming zou niet compleet zijn als de pedagogiek 

niet zou worden meegenomen. Daar draait notabene 

dit hele project om. Het ontwikkelingsproces wordt 

gestuurd door de pedagogische visie en de manier 

waarop het kind door deze fases zou moeten gaan. Dat 

de ruimte daarop inspeelt geeft alleen maar voordelen, 

maar beter is het als de ruimte daarbij inspeelt op de 

manier waarop de visie dit proces stuurt. Op die manier 

wordt er een extra laag in het gebouw gecreëerd.

In het een na laatste hoofdstuk van dit deel is uitgewerkt 

hoe hier invulling aan is gegeven en hoe dit de basis 

vormt voor de conceptvorming.
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Het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven 

heeft naast studiegerelateerde gebouwen ook delen 

waar gebouwen staan met een commercieel karakter, 

maar die nauwe samenwerkingsbanden onderhouden 

met de TU/e. Een meer uit vraag geboren instelling, 

maar wel met nauwe banden is het in 1988 opgerichte 

kinderdagverblijf de Tuimelaar. Tegenwoordig is het 

een zelfstandige stichting die de historische banden 

met de TU nog steeds koesteren. Helaas is het verblijf 

gehuisvest in het tot sloop veroordeelde Paviljoen. 

Dit betekent dat het verblijf zich naar een nieuw 

onderkomen moet begeven en dat al binnen enkele 

jaren. Dit gegeven biedt moet natuurlijk met beide 

handen worden aangepakt.

Zoals elk kinderdagverblijf hanteert ook de Tuimelaar 

een pedagogische visie die in dit geval gebaseerd is 

op de filosofie van Reggio Emilia: “Ons uitgangspunt 

is gelijkwaardigheid tussen mensen en culturen. We 

werken vanuit de mogelijkheden van het kind en met 

respect voor verschillen en kwetsbaarheid. Ieder 

kind mag zijn zoals het is. Liefdevol spelen met, en 

verzorgen en opvoeden van de kinderen zijn hiervoor 

een prima basis. Verdieping en verrijking zijn nodig 

om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van het 

kind te bevorderen. Hiertoe worden een prikkelende, 

inspirerende en uitdagende sfeer en omgeving 

gecreëerd die tegelijkertijd veiligheid bieden. Hiermee 

wordt ruimte geboden aan het uitgangspunt dat het kind 

van nature nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend 

de wereld wil ontdekken. Een goede communicatie 

tussen kind en pedagogisch medewerker en ouder/

verzorger bevordert het plezier en evenwicht in relaties. 

In de communicatie worden problemen voorkomen 
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of opgelost zonder winnaars of verliezers. Bij dit alles 

worden grenzen van algemeen geaccepteerde waarden 

en normen bewaakt.”

De Tuimelaar verdeelt de kinderen in horizontale en 

verticale groepen, namelijk: drie babygroepen, twee 

peutergroepen en drie verticale groepen. Dit is voor 

Nederlandse begrippen en groot kinderdagverblijf. Voor 

de conceptvorming ben ik uitgegaan van een maximale 

omvang: drie babygroepen, drie peutergroepen en drie 

verticale groepen. Dit in het kader van flexibiliteit en de 

blik naar de toekomst.
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Niet alleen de Tuimelaar ondergaat een verandering 

qua onderkomen, het hele TU-terrein is aan verandering 

onderhevig onder de naam: Masterplan 2020.

In 2020 heeft de TU/e een vooraanstaande positie in 

de wereld als internationale researchuniversiteit in 

engineering science & technology. Het masterplan 

geeft als ontwerpvisie weer wat de fundamenten, 

randvoorwaarden en filosofie van het plan zijn. 

Het masterplan kan in drie woorden omschreven 

worden: openheid, verbondenheid, duurzaamheid. 

Openheid gevormd door het stadsparkkarakter en de 

ongedwongen overgang tussen het groene Dommeldal 

en de stad. Verbondenheid wordt gevormd door de 

architectuur van de gebouwen zelf, die moderniteit, 

high-tech, innovatie en duurzaamheid uitstraalt. 

Duurzaamheid komt terug in de uitvoering van de 

gebouwen op technisch- en cultureel vlak.

Dit betekent voor De Tuimelaar dat in 2014 de nieuwe 

aangewezen plek tussen rivier de Dommel en de rest 

van het terrein ligt, precies op de grens van groen en 

bebouwing, aan de rand van het terrein. Dit is op de 

eerstvolgende kaarten aangegeven met een blauwe 

markering. Verder is te zien dat op de aangewezen 

plek op wonen wordt ingezet. De hoog- en laagbouw 

ten oosten is bestemd voor studenten en wordt het 

studentendorp genoemd. Dit is een project voor 2018 

en herbergt 5000 studenten.



0.4 Masterplan 2020
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plangebied  inclusief groenstructuur 

rondom voltooiing in 2025, pag. 20

axometrische projectie van plangebied 

rondom voltooiing, pag 21



situatie 3d plaatje
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Het masterplan 2020 heeft een prominente locatie 

uitgekozen voor de nieuwe Tuimelaar. Het ligt net als 

het huidige gebouw op de rand van het TU/e-terrein in 

contact met de natuur en de stad erom heen, maar ook 

verbinding met het terrein zelf.

Je kunt in principe zeggen dat de plek op de 

scheidingslijn ligt van bebouwing en natuur, zeker 

nu het plan er ligt om dat contrast te vergroten. De 

stroom die de Dommel heeft gekozen wordt namelijk 

geaccentueerd en vergroot met een eiland in het 

breedste gedeelte. En de bebouwingsdichtheid wordt 

groter als het wordt vergeleken met de dichtheid op dit 

moment.

Er ligt dus veel groen in de buurt van het plangebied(PG). 

Er zijn ook veel verschillende soorten groen te 

onderscheiden. Van dicht bebost gebied tot aan lichte 

begroeiing en grassoorten. Samen met de Dommel 

zorgt dat voor een pitoresk landschap. Dit gegeven zou 

elk kinderdagverblijf graag willen benutten.

De route die bezoekers zullen nemen is logischerswijs 

via het zuiden. Daar ligt de verbinding met het bebouwde 

terrein en daar komen dan ook de grote wegen uit op 

het plangebied.

Overzichtskaartje met plangebied: p 37

De Dommel uitgelicht: p 38

De bebouwing uitgelicht: p 39

De groenstructuur uitgelicht: p 40

De wegen uitgelicht: p 41

Horizontale doorsnedes over het plangebied: p 42 & 43



PG
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Reggio Emilia is een klein stadje in Noord-Italië. Hier 

is men reeds na de Tweede Wereldoorlog, onder de 

leiding van pedagoog en filosoof Loris Malaguzzi, 

begonnen met het doorbreken van de pedagogische- 

en onderwijskundige tradities en met het opbouwen 

van opvoedings- en educatie projecten met het 

gezicht naar de toekomst. Eigenlijk zijn de Reggiaanse 

scholen het voorbeeld waar de consequenties van 

nieuwe wetenschappelijke inzichten en culturele 

verandering werkelijk getrokken zijn. De Reggio-

benadering is een ‘pedagogiek van het luisteren’, in 

plaats van een ‘pedagogiek van het vertellen’. Het 

is een pedagogische filosofie die gezamenlijk wordt 

ontwikkeld door alle mensen die deel uit maken van 

de praktijk: groepsleiding, pedagogen, kunstenaars, 

maar ook de kinderen zelf. Dat betekent dat men 

altijd openstaat voor vernieuwing en verdieping, in 

beweging en in ontwikkeling blijft en ruimte geeft 

voor experiment en onderzoek.

SPOREN van Reggio

Ook na 50 jaar werkontwikkeling is er geen een en 

dezelfde Reggiaanse methode. Iedere pedagogiek, 

iedere school of kindercentrum heeft zijn eigen context, 

geschiedenis en cultuur en dus zijn eigen pedagogiek. 

Maar de basis biedt wel handvaten voor verandering 

en vernieuwing. Nederland verschilt namelijk op 

nogal wat punten met Italie. Het verschil in cultuur zie 

je bijvoorbeeld terug in het feit dat het in Nederland 

veel minder vanzelfsprekend is dat vrouwen full-

time werken en dat de kinderen de hele week in een 

dagopvang zitten. Zeker ook nu het een geldkwestie 

is geworden. Wat ook kenmerkend is voor Reggio 

Emilia is de sterke politieke orientatie. In Nederland 



Groepsproces & Sociale vaardigheid

Zelfstandigheid & Kind centraal

Flexibiliteit
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minst
belangrijk

De pedagogiek van Reggio Emilia in 

vergelijking tot andere pedagogieken.
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is onderwijs en de daarbij horende kinderopvang niet 

zo sterk gepolitiseerd. Na tien jaar ervaring is er dan 

een Nederlandse visie, SPOREN,  gedestilleerd. Het is 

een Nederlandse vertaling van het gedachtegoed van 

Malaguzzi, waarbij duidelijk punten naar voren komen 

die de kern van Reggio Emilia volgen, maar daarbij 

rekening houden met de nationale context.

Het kernachtige universele concept van Reggio is het 

krachtige kindbeeld. Men gaat uit van een kind dat 

geboren wordt met ontzettend veel mogelijkheden en 

creativiteit. Ook is het van nature een sociaal wezen dat 

uit is op communicatie met anderen en met de wereld. 

Ieder kind is dus een onderzoekend kind dat continu 

nieuwsgierig en leergierig en uniek is. De grote taak 

die de kinderen hebben is het bouwen aan een eigen 

identiteit. Door de wisselwerking die ze hebben met de 

andere kinderen en de wereld om zich heen, ontwikkelt 

die identiteit zich gaande weg. Het belangrijkste 

ingrediënt voor die ontwikkeling zijn de kinderen zelf, 

dit in tegenstelling tot traditionele opvattingen. Die 

bestempelen de leerkrachten en andere volwassenen 

als de primaire pedagoog, maar juist de verschillen 

tussen de kinderen zijn de bouwstenen voor de 

ontwikkeling van ieder van hen. De tweede pedagoog 

zijn de leerkrachten/volwassenen die door luisteren en 

observeren de kinderen kunnen sturen en materiaal 

kunnen aanreiken als daar behoefte aan is. SPOREN, 

maar ook in de visie van Reggio Emilia zelf, is er 

nog een derde pedagoog in het spel. Dat is namelijk 

de ruimte met haar materialen. Deze dimensie heeft 

een geheel eigen pedagogische betekenis en kan 

van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van de 

kinderen. Een belangrijk element van de ruimte is de 



“Kinderen hebben geen ‘lege hoofden’ die 

om opvulling vragen maar kinderhoofden die 

gevormd dienen te worden” - Loris Malaguzzi 
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documentatie. Alles wat gedaan en gezien wordt als 

pedagogische ontwikkeling wordt gedocumenteerd 

en in de ruimtes geëxposeerd. De wanden spreken, 

zelfs als de kinderen weg zijn. De Sporen-pedagogiek 

biedt verder nog handvaten voor ruimtekwaliteit en 

-indeling. Een eigen groepsruimte is een belangrijke 

voorwaarde. De ruimte waar een groep kinderen thuis 

is, ademt de sfeer en cultuur van deze groep . De 

groepsruimte groeit als het ware mee met de kinderen. 

Daarnaast moeten er verschillende speelplekken 

worden ingericht. Speelplekken die gethematiseerd 

zijn en specifieker ingaan op de behoeftes van het kind 

op dat moment. Dat zijn achtereenvolgens een mini-

atelier, een huishoek, een bouwplaats, een kantoortje, 

een water- en zandspeelplaats, een boekenhoekje, 

individuele plekjes en een plek van samenkomst.

Dit rijtje bevat zowel drukke als rustige bezigheden en 

in een goed kinderdagverblijf wil je die twee soorten 

scheiden van elkaar. Een goede zonering zorgt namelijk 

voor een goede gang van zaken bij de kinderen 

zonder dat ze elkaar storen. Tegelijkertijd zorgt het 

voor overzicht bij de leiding, die daardoor meer rust 

uitstraalt.

Children, spaces and relations

Door de jaren heen zijn er over de hele wereld vele 

Reggio Emilia-kinderdagverblijven gerealiseerd en de 

ervaringen in de centra hebben geleid tot bepaalde 

verbanden tussen ruimte en pedagogiek. Hieruit zijn 

een aantal “richtlijnen” tot stand gekomen die de 

conceptuele samensmelting van Reggio’s bedoelingen 

en haar ruimtes laten zien:



Gelijkheid moet worden gezocht in de horizontaliteit van het plan. 

Een centrale ruimte, met dezelfde functie in het gebouw, als dat het in de stad heeft. 

Een cohesieve relatiestimulerende functie en als zodoende te worden ontworpen. 

Ruimtes moeten makkelijk kunnen reageren op veranderingen in gebruik en functie. 

De toevoeging van een groot atelier, waar kinderen zich creatief kunnen uiten is van 

grote waarde. 

De opvang heeft de overkoepelende taak om uitnodigende ruimtes te creëren en in 

elke ruimte te stimuleren tot onderzoek.

Het gebouw moeten binnen voelen wat er buiten gebeurt. Dat betekent dat de 

wisselwerking van de binnenruimte met de buitenruimte erg belangrijk is. 

Kinderen worden geprikkeld door transparantie in en tussen ruimtes, omdat ze daardoor 

andere kinderen bezig zien en daarvan leren. Ook transparantie van installaties en 

constructie is belangrijk, omdat kinderen zo ontdekken hoe dingen werken.

Communicatie is naar binnen en buiten toe belangrijk. Binnen laten de kinderen door 

middel van documentaties zien waarmee ze bezig zijn. Communicatie naar buiten toe, 

om de ouders als participanten in het educatieproces te laten zien waar ze mee bezig 

zijn, zodat zij daarin ook deel van uit kunnen maken.

Horizontaliteit:

Piazza: 

Flexibiliteit:

Atelier: 

 

Onderzoek: 

Relatie binnen-buiten: 

Transparantie:

Communicatie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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In het voorgaande is uitgezet waar een goed 

kinderdagverblijf aan moet voldoen en hoe de 

pedagogiek werkt en waar de overlappen zijn of kunnen 

ontstaan met de architectuur. In dit hoofdstuk is getracht 

die informatie samen te brengen in schematisch 

concepten.

Ruimterelaties.

Bij deze schema’s komen de verschillende 

groepsruimtes voor en laten zien in welke vorm zij in 

een ideale situatie met de meest gunstige uitkomst een 

relatie aan moeten gaan met de omliggende ruimtes en 

waarom dit het geval is.

Hiernaast het schema voor de baby-groepsruimte, 

waaruit verschillende dingen geconcludeerd kunnen 

worden.

1) Voor baby’s is er een aparte speelhal nodig welke 

direct aan de groepsruimtes grenst. Dit heeft een 

positieve invloed op de zelfstandigheid, omdat het zo 

zelf kan kiezen de speelhal te betreden of niet. Dit zorgt 

ook voor meer overzicht.

2) Directe verbinding met de keuken en de 

verschoonruimte , omdat men makkelijk de keuken 

en de verschoonruimte in moet kunnen. Dit zorgt ook 

voor meer overzicht in de andere ruimtes tijdens de 

bezigheden.

3) Geen direct, maar wel visueel contact met de 

buiten- en slaapruimte. Baby’s komen niet snel zonder 

begeleiding buiten, maar de verbinding moet er wel 

zijn en het liefst zichtbaar. De slaapruimte moet visueel 

contact hebben met de groepsruimte, maar in verband 

met geluids overlast niet direct toegankelijk zijn.

4)  De voorzieningen zijn de schakel tussen de 

groepsruimtes. Zij zorgen voor een positieve invloed op 



Ruimterelatieschema voor de 

baby-groepsruimte.

Ruimterelatieschema voor de 

peuter-groepsruimte.

Baby speelhal
(grove motoriek)

Groepsruimte
baby’s

Groepsruimte
baby’s

Slaapruimte

Buitenruim
te

Keuken
Verschoon

Peuter speelhal
(grove motoriek)

Groepsruimte
peuters

Groepsruimte
peuters

Slaapruimte

Buitenruim
te

Keuken
Sanitair

Grote Atelier
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zowel de kinderen als de leiding als ze gedeeld worden 

door twee groepsruimtes.

Voor de peuter groepsruimtes zijn er een aantal dingen 

anders.

1) Directe verbinding naar buiten, omdat zij wel de 

beslissing kunnen maken om naar buiten te gaan.

2) Peuters zijn al zindelijk, dus een verschoonruimte is 

vervangen door een sanitaire ruimte, die tevens direct 

verbonden moet zijn.

3) Er moet een verbinding zijn met het grote atelier, 

maar er is geen noodzaak tot een directe verbinding 

met de groepsruimtes, omdat er in de twee ruimtes 

dingen worden gedaan die los van elkaar staan.

Voor verticale groepen komen de twee schema’s 

samen, wat betekent dat er naast keuken- en sanitair-, 

ook een verschoonruimte moet komen. Dit maakt het 

veel complexer dan de andere schema’s. Ook is er 

zowel een verbinding met de baby- als met de peuter 

speelhal nodig en moet er een directe verbinding zijn 

met de buitenruimte.

Schema du Piazza

Aan het einde van hoofdstuk 1.5 is gebleken dat 

het piazza een belangrijke plaats moet innemen in 

het gebouw. Het moet een plaats zijn die verbindt 

en in haar verbondenheid een relatiestimulerende 

functie moet hebben. Het brengt ruimtes tot elkaar en 

breekt muren af. Het is een overgangsruimte die ook 

mogelijkheid verschaft tot een effectieve organisatie 

van ruimtes. Deze effectiviteit uit zich ook door het weg 

kunnen laten van gangen en dat zorgt weer voor minder 

scheidingen, meer eenheid en verbondenheid in de 



Ruimterelatieschema voor de 

verticale groepsruimte.

Baby speelhal
(grove motoriek)
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algehele organisatie van ruimtes.

Het piazza kan ook gezien worden als een ruimte met 

een verspreidende functie. Daar waar alle ruimtes bij 

elkaar komen moet ook een stimulans zijn deze ruimtes 

te betreden. Daarbij zal de drempel zo laag mogelijk 

moeten zijn. Met “klein” en “grote” architectuur kan 

dit bereikt worden, daarmee doelende op de manier 

waarop de ruimte beleefd wordt, de ruimte begint klein 

bij het piazza en groeit in afmeting en beleving uit. 
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Na deze grote hoeveelheid informatie uit analyses is 

het goed om daaruit een conclusie te destilleren.

De kern van de Reggio-benadering is de manier waarop 

zij het kind zien en ermee omgaan. Het wordt ook wel 

de pedagogiek van het luisteren genoemd. Het luistert 

naar het kind dat een eigen identiteit vormt doordat 

ze ontdekken en onderzoeken hoe de wereld om zich 

heen in elkaar zit. De basis van het architectonische 

concept moet deze kernachtige benadering tot zich 

nemen en dat in alle ruimtelijke beslissingen en details 

implementeren en versterken. Alle ruimtes moeten het 

kind en haar drift om te onderzoeken stimuleren, dat is 

het primaire doel. De andere conclusies zijn ten dienste 

van dit primaire doel.

De relatieschema’s zijn een ideaalbeeld dat niet 

helemaal kan worden waargemaakt. Vooral het aantal 

voorzieningen dat bij verticale groepen nodig is, geeft 

de nodige dilemma’s. Uit de analyses is wel gebleken 

dat het Piazza en het Atelier belangrijke ruimtes zijn 

die beduidend positief zullen werken op de kinderen 

mochten ze een onderdeel zijn van het kinderdagverblijf.  

Ook uit het feit dat de locatie zo gekozen is dat het 

precies op de scheiding van natuur en bebouwing ligt 

moet voordeel getrokken worden. Kinderen in contact 

brengen met natuur heeft ook alleen maar voordelen.

Als laatste is de transparantie een belangrijke factor 

in de pedagogische werking van ruimtes. Kinderen 

moeten elkaar zien en dat moet zich niet beperken tot 

de eigen groepsruimte. Ook de transparantie van de 

verschillende onderdelen van het gebouw, bijvoorbeeld 

de constructie, en de transparantie naar buiten toe, is 

een belangrijk element van de ruimte.



Alle ruimtes moeten het kind en haar drift om te onderzoeken stimuleren, dat is het primaire doel.

Door de prominente locatie bij de Dommel en haar natuur moet het gebouw daar zijn voordeel uit 

halen.

Het Piazza en het Atelier zijn belangrijke ruimtes die niet mogen ontbreken.

Door de verschillende groepen en leeftijdsfases zal een balans moeten worden gezocht tussen 

welke voorzieningen wel of niet direct met de verschillende groepsruimtes verbonden gaan 

worden. Hierbij moet  overzicht in alle gevallen worden gewaarborgd.

Transparantie binnen en naar buiten toe is pedagogisch een belangrijk punt.

1

2

3

4

5





2.1 Exploreren zonder drempels

2.2 Zelfstandigheid in voorzieningen

2.3 Scheidingen 

2.4 Verbinding en uitbundig

II. Ruimtebepalende pedagogiek
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Kinderen stimuleren om te ontdekken en te onderzoeken, 

dat is het belangrijkste doel wat de architectuur van een 

kinderdagverblijf met een kind-centrale pedagogiek 

heeft. Maar hoe is het mogelijk dat kinderen uit zichzelf 

naar een andere ruimte willen gaan en daar de ruimte 

willen ontdekken. Ten eerste, moet de andere ruimte 

daarvoor gezien worden. Als de ruimte niet gezien wordt 

is er ook geen stimulans om daar naartoe te gaan. 

Bij het huidige gebouw van De Tuimelaar bestaat 

het probleem dat kinderen vanaf de groepsruimte 

de speelruimte niet kunnen zien. De relatie die deze 

twee ruimtes met elkaar aan gaan is misschien wel 

de belangrijkste relatie die tussen ruimtes van een 

kinderdagverblijf gevormd wordt. Maar zelfs als men de 

deuren opent is er geen drang om naar die ruimte toe te 

gaan. Dat komt door allerlei ondoordachte punten, het 

gevolg van het ontbreken van een voorbestemde relatie 

die het gebouw heeft met haar functie. De functie van 

kinderdagverblijf is namelijk later door herbestemming 

bestempeld.

Drempels

De kinderen kunnen de speelruimte niet zien omdat de 

deuren dicht zitten. Je kunt je af vragen of die dan niet 

altijd open moeten zijn, maar je kan ook stellen dat er 

misschien helemaal geen deuren moeten zijn. Zonder 

deuren haal je de grootste drempel weg voor kinderen 

om niet naar een andere ruimte te gaan. In ieder geval 

totdat ze zelf deuren kunnen openen. 

Als de ruimte waar ze in verblijven geen rekening houdt 

met het feit dat kinderen niet groot genoeg zijn om 

als volwassenen door ramen heen te kijken, werkt dat 

ook als een grote drempel. In De Tuimelaar ziet men 

de speelruimte niet omdat de ramen binnen op een te 

Het raam is te hoog ontworpen.



Het raam is te hoog ontworpen.

Een gesloten deur geeft geen interactie.

Het raam is op een goede hoogte ontworpen.

Het openen van de deur verbindt de twee 

ruimtes met elkaar.
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grote hoogte zijn ontworpen. Wat als er geen ramen 

nodig zijn om elkaar te kunnen zien?

Overzicht

Helaas komt een dilemma snel om de hoek kijken. Hoe 

transparanter het geheel wordt en hoe meer ruimtes 

je op die manier aan elkaar schakelt, hoe minder 

overzicht er dreigt te ontstaan. Als er een kind zich 

in een andere ruimte begeeft die nog te zien is, blijft 

er genoeg overzicht over, maar hoe meer kinderen in 

meer ruimtes onderzoek doen, hoe minder overzicht 

je creert. In een kinderdagverblijf zijn er meerdere 

groepsruimtes aanwezig en deze ruimtes willen allen 

een relatie aangaan met de speelruimte. Hoe krijg 

je dus een transparant geheel van ruimtes die zowel 

genoeg overzicht als stimulans creëren. Dit wordt 

bereikt door uit te gaan van een grote ruimte waar men 

op alle plekken genoeg overzicht heeft op alle ruimtes. 

Daarbij gaan ze een directe relatie aan met elkaar op 

een drempelloze en dus transparante1 manier.

1 Transparant, niet in de directe zin van het woord, 

zoals transparant glas, maar in de zin van ruimterelaties. 

Kinderen zien in de ene ruimte wat er in de andere ruimte 

gebeurt.



overzicht is gering bij twee speelruimtes. Om het overzicht te waarborgen moeten ruimtes verbonden 

worden. Het beste is gebruik maken van een organisatie van ruimtes in een grote ruimte

een grote ruimte.
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De voorwaarde voor ontdekken is dat het ook in eerste 

instantie mogelijk wordt gemaakt. In het ontdekken 

dat  de kinderen doen zit ook een stuk zelfstandigheid 

creëren. Men leert namelijk het snelst en het meest 

als het door een zelf-geinitieerde ervaring is. Dit is 

de tweede laag van Reggio’s kerngedachte: kinderen 

moeten zelf ontdekken.

Voorzieningen zijn daarbij een onmisbare schakel, want 

wie zelf de mogelijkheid heeft en ziet om zijn handen 

te wassen leert dus ook sneller hoe dat moet. De 

leerkrachten kunnen helpen en uitleggen als dat nodig 

is. Die volgorde is heel belangrijk, de kinderen volgen 

hun interesse en gaan op onderzoek uit en als het 

nodig is, of als het de ervaring sterker maakt, luistert 

en reikt de leiding materiaal aan of helpt het kind. 

Voorzieningen moeten dus transparante ruimtes zijn die 

de interesse van de kinderen willen wekken en zodanig 

gevormd en ingericht zijn dat kinderen ze zelfstandig 

kunnen gebruiken.

Zelfstandig ervaringen opdoen wordt door nog een 

aspect gestimuleerd. Kinderen kunnen heel veel van 

elkaar leren en een kind doet dingen na, zodoende 

wordt er iets geleerd. Hoe meer je dat ruimtelijk kan 

stimuleren, hoe beter die ervaringen worden. Al eerder 

is naar voren gekomen dat het delen van voorzieningen 

door twee groepsruimtes voordelen oplevert voor de 

leiding van beide groepsruimtes, omdat zij daardoor 

in contact met elkaar komen, wat als erg prettig wordt 

ervaren. Dit heeft dus dezelfde werking op de kinderen. 

De keuken, het sanitair en de verschoonruimte worden 

als voorzieningen dus tussen de groepsruimtes 

geplaatst.
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2.3 Scheidingen

66 Ruimte bepalende pedagogiek

De verticale groepen hebben in eerste instantie te 

veel verbindingen nodig, zowel direct als indirect, 

wat blijkt uit de analyse met relatieschema’s (p 53). 

Om een goede balans in die verbindingen te krijgen 

is een genuanceerdere kijk op het geheel en zijn er 

scheidingen nodig.

Er is gekozen voor een concept met twee vleugels welke 

verbonden worden door het Piazza, als centraal punt. Op 

deze manier verbindt je de verticale groepsruimtes met 

de peutergroepsruimtes door middel van de speelhal. 

Door gezamelijk gebruik van de speelhal ontstaan er 

natuurlijk ook relaties tussen de verschillende groepen 

met hun kinderen. De babygroepsruimtes krijgen in de 

andere vleugel een aparte speelhal die niet door peuters 

wordt gebruikt. Het piazza zorgt hier voor verbinding 

alszijnde de overgang van baby naar peuter. Baby’s die 

dreumessen zijn geworden kunnen kennismaken met 

de peuterwereld in de andere vleugel. Ook is het Piazza 

te gebruiken als ruimte waar baby’s en peuters samen 

projecten kunnen doen, mocht de leiding daar reden 

toe zien.

B = Baby groepsruimtes

P = Peuter groepsruimtes

PS/BS= Speelhal

PZA = Piazza

VLG = Vleugel
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2.4 Verbinding en uitbundig

68 Ruimte bepalende pedagogiek

De filosofie van Reggio Emilia wenst dat het verblijf 

gebruik maakt van het piazza en het Atelier. Deze twee 

ruimtes zijn belangrijk voor een goede  pedagogische 

uitvoering.

Omdat het piazza voor de pedagogiek een belangrijke 

centrale ruimte is moet het ook voor het verblijf een 

ruimte zijn dat centraal ligt en de verschillende clusters 

van ruimtes verbindt. Dat betekent ook dat het een 

ruimte moet zijn waar de routing begint en verspreid 

wordt. Deze beweging wordt versterkt door de vorm 

van de ruimte.

Het Atelier wordt deel van de speelhal. Daar zorgt het 

voor genoeg verbinding met de groepsruimtes die 

tevens niet te direct is. Daardoor kunnen de verschillende 

bezigheden apart van elkaar plaatsvinden.

Samenvattend komt het er op neer dat het deelconcept 

een organisatie wordt op basis van het piazza met 

aan twee zijden clusters van ruimtes. Een cluster 

omvat de speelhal voor peuters met aan beide kanten 

groepsruimtes voor de verticale groepen en de 

peutergroepen. Tussen deze groepsruimtes bevinden 

zich de voorzieningen en de slaapruimtes. Hetzelfde 

geldt voor de andere vleugel, die uit de babyspeelhal en 

de babygroepsruimtes met haar voorzieningen bestaat.
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B
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III. Opvoedende architectuur
3.1 Openen & afscheiden

3.2 Richting geven
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3.1 Openen & afscheiden

Het pittoreske landschap, dat er nu ligt en men de 

komende jaren mooier gaat maken, heeft een kwaliteit 

waarop elk gebouw zich zou willen richten. Een kwaliteit 

die ook heel gunstig is voor een pedagogiek als Reggio 

Emilia, want de natuur is een aspect van de wereld die 

graag betrokken mag zijn bij de ontdekkingsreis van 

een kind en waar ze veel van kunnen leren. Als eerste 

conceptelement van opvoedende architectuur moet 

het gebouw de natuur benutten en zich daar naartoe 

openen.

Het contrast tussen natuur en bebouwing is op de 

plek van het plangebied zo groot dat het nodig is 

om dat te verweven in het gebouw. De scheiding die 

daarvoor moet zorgen wordt gevormd door een stevig 

non-transparant deel van het gebouw dat zowel de 

orthogonaliteit van het TU/e-terrein volgt als dat het de 

mogelijkheid biedt aan de rest van het gebouw om zich 

te openen naar de natuur. Dat restdeel zal een duidelijke 

transparante gevel krijgen, zodat het op die manier de 

natuur binnenhaalt. Het piazza, als prominente ruimte 

op een prominente plek, opent zich als een deur naar 

het groen, waardoor het op die plek echt een wordt met 

de natuur.





 | Reggio’s Architectuur  Een nieuw kinderdagverblijf

3.2 Richting geven

Hoe kun je met architectuur de kinderen helpen of 

sturen in het exploreren van de binnenwereld en hoe 

kun je met architectuur mee helpen in het opvoeden? 

Dat zijn de twee vragen die nog beantwoord moeten 

worden in dit deelconcept. Richting geven is hierbij 

het sleutelwoord. De relatie van de groepsruimtes 

met de speelhal en de groepsruimtes onderling is de 

belangrijkste ruimtelijke relatie in het gebouw. Kinderen 

moeten ten alle tijden het gevoel krijgen dat die 

interactie bestaat en werkt en moeten dus gestimuleerd 

worden om als die stimulans er is ze naar de speelhal 

gaan en vice versa. De architectuur van de ruimte kan 

hier een doorslaggevende rol spelen door met haar 

ontwerp hieraan richting te geven.

Constructie

Zoals al eerder is geconcludeerd, in hoofdstuk 2.1 (p62), 

speelt een grote open ruimte waarin de secundaire 

ruimtes zijn georganiseerd een aanzienlijke rol bij een 

gunstige pedagogische inslag. De constructie die het 

geheel stabiel houdt kan daarin een grotere rol spelen  

dan het in eerste instantie doet. Grote ruimtes worden 

overspannen door vakwerkspanten of -liggers als men 

een open kolomloze ruimte een noodzaak vindt. In dit 

geval is het de voornaamste reden dat de constructie 

richting kan geven door haar aanwezigheid in omvang en 

dimensie. De flenzen zijn daarin uitermate interessant, 

omdat die, in tegenstelling tot de diagonalen, alleen 

een horizontale richting hebben1. Als de flenzen 

worden geaccentueerd door ze in materiaalgebruik te 

verschillen van de diagonalen kunnen ze werken als 

1 Vakwerkenspanten of -liggers hebben boven en 

onderflenzen, met daar tussen diagonale en verticale liggers. 
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richtinggevende elementen.

Het piazza heeft in dit concept onder andere een 

verspreidende rol (hoofdstuk 1.6, p52) en dit is 

ruimtelijk  beschreven door de ruimte waar het zich 

naar verspreidt mee te laten groeien in hoogte, als het 

ware een omgekeerde trechterwerking. Dit heeft ook 

consequenties voor de constructie, omdat deze nu 

ook groter wordt naar mate de ruimte groter wordt. Om 

de consequentie om te zetten naar een geïntegreerd 

aspect van de ruimte, is er de volgende ingreep nodig, 

een hoekverdraaiing van de spanten.

Een hoekverdraaiing om de as waar de vakwerkspanten 

samen komen zorgt ervoor dat de ervaring van de 

spanten en dan in het bijzonder de flenzen groter wordt. 

Tevens heeft de verspreidende rol die het piazza heeft 

door die hoekverdraaiing visueel vorm gekregen.

Verlaging speelhal

Naast de constructie is er nog een ander onderdeel 

van de ruimte dat richting kan geven aan het onderzoek 

van de kinderen. De speelhal als doel van de richting 

is de ruimte die met dat doel zich moet onderscheiden. 

Meer dan het louter als deel van de grote ruimte doet. 

Daarom is een verlaging van dit deel van de ruimte het 

tweede richtinggevende aspect. Dit heeft daarnaast 

nog een aantal pedagogische voordelen. Door de 

verlaging creëer je een ruimte die zowel transparant is 

als dat het voor overzicht zorgt. (hoofdstuk 2.1, p62). 

Tevens is het een ruimte die uitermate geschikt wordt 

voor de pedagogische uitvoering, omdat het omringd 

wordt door een aaneengesloten stuk wand. Deze wand 

kan perfect dienen als middel om de verschillende 

speelhoeken te maken. (hoofdstuk 1.5, p48).

3.2 Richting geven
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4.1 Context



Plattegrond

1 Peuterspeelhal

2 Babyspeelhal 

3 Piazza

4 Verticale groepsruimtes

5 Peuter groepsruimtes

6 Baby groepsruimtes

7 Buitenruimte

8  Entree

9 Atelier

10 Kantoor/personeelsruimte

11 Slaapruimtes
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4.1 Context

In navolging van het eerste conceptelement van 

opvoedende architectuur opent het gebouw zich over 

de volle west- en noordzijde naar de natuur, door 

middel van een transparante gevel van glas. De zuid 

en oostgevels hebben daarintegen een gesloten 

uitstraling, en volgen grotendeels de orthogonale 

lijnen van het TU-terrein. Hierdoor blijft de verbinding 

bestaan, ook al richt het gebouw zich meer naar het 

Dommeldal dat het terrein omringt. 

Piazza

Het piazza heeft een belangrijke functie in het gebouw. 

Zoals het concept vertelt, is het piazza de centrale ruimte 

van waar de verspreiding door het gebouw begint. De 

ruimte is verbonden met alle andere ruimtes van het 

gebouw, maar ook met de ruimte buiten het gebouw. 

Waar de groepsruimtes en de slaapruimtes beperkte 

toegang verlenen tot de buitenruimte, brengt het 

Piazza de kinderen, door een gevel die open kan over 

een grote lengte, dichter bij de natuur. Zo wordt naast 

het gegeven dat de natuur optimaal bij het gebouw 

betrokken wordt ook de mogelijkheid geschapen dat 

bepaalde (baby + peuter)groepen samen iets binnen 

en buiten kunnen gaan ondernemen. De volwassenen 

toiletten en de receptie bevinden zich ook in deze 

ruimte.

84

Plattegrond van het piazza: p 85

Horizontale doorsnedes over het gebouw met haar context: 

p 86 & 87
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 | Reggio’s Architectuur  Een nieuw kinderdagverblijfOntwerp86





 | Reggio’s Architectuur  Een nieuw kinderdagverblijf

4.2 Interactie groepsruimte met speelhal

De belangrijkste interactie tussen ruimtes in een 

kinderdagverlijf is die van de groepsruimte en de 

speelhal. Daar vindt ook de interactie van kinderen 

onderling plaats. Twee punten uit het concept zorgen 

daarvoor, namelijk: De grote ruimte waarin de speelhal 

ligt met de groepsruimtes daaraan verbonden en twee: 

De verlaging van de speelhal, zodat de kinderen deze 

ruimte in de grote ruimte kunnen onderscheiden en 

stimulans krijgen daarheen te gaan.

De peuterspeelhal

Deze speelruimte ligt 500mm lager dan de 

groepsruimtes en aangrenzende ruimtes. De balustrade 

die de twee werelden scheidt is 640mm breed, 400mm 

hoog en heeft een railing op 850mm hoogte met 

daartussen een glasscherm. Peuters zien de wereld 

op een andere hoogte dan volwassenen dat doen. Met 

deze afmetingen kunnen peuters zowel de speelruimte 

in kijken als dat ze veilig in beide ruimtes rond kunnen 

lopen. Ook kan de balustrade door de breedte en 

hoogte dienst doen als zitvlak voor de kinderen, met de 

railing als rugleuning.

De balustrade is in de speelhal in totaliteit 900mm 

hoog. Vierjarigen worden gemiddeld 1150mm lang, 

wat betekent dat dit een ideale hoogte is wat betreft de 

omkadering, waarbij 

1) De groepsruimtes nog goed zichtbaar zijn. 

2) De verlaging van de speelhal nog acceptabel 

is en bereikt kan worden via kleine hellingsbanen.

Tevens kan de balustrade/wand goed gebruikt worden 

als zijnde deel van de speelhoek, zoals al in het 

concept is uiteengezet en te zien is op de illustraties. 

Het is afgewerkt met horizontale houten planken 

met waar nodig een sparing voor een opbergkast of 
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bijvoorbeeld voor het creëren van een intieme/eigen 

plek. Ook de vloer van de speelruimte is aangepast aan 

de verschillende soort speelplekken die er gecreëerd 

zijn. Zo heeft water-/zand speelplek bijvoorbeeld een 

houten afwerkvloer, terwijl bij het atelier voor een 

makkelijk in het gebruik zijnde betonnen vloer met 

gladde afwerklaag is gekozen.

De babyspeelhal

De babyspeelhal ligt 200mm lager dan de rest van de 

ruimtes eromheen. Omdat baby’s zich motorisch nog 

moeten ontwikkelen lijken de babygroepsruimte en 

de speelhal qua beleving en zonering op elkaar. Het 

verschil is dat de speelhal groter is en daardoor meer 

mogelijkheden biedt aan activiteiten. Om de speelhal 

te onderscheiden van de rest van de ruimte, maar ook 

in verband met het bewaren van het overzicht is deze 

ruimte verlaagd. (hoofdstuk 2.1, p62)

Net als bij de peuters zorgt de grote speelhal ervoor dat 

baby’s met elkaar in contact komen, van elkaar leren en 

samen dingen kunnen ondernemen.

Zonering

In een organisatie waarbij de speelruimte wordt verdeeld 

in een groepsruimte en een speelhal is het logisch om 

daar een zonering in drukke en rustige plaatsen toe te 

passen. De groepsruimtes zijn dan ideaal als rustige 

ruimte waarbij de speelhal zich richt op de drukkere 

bezigheden. Ook in de speelhal wordt daarin een 

nuancering aangebracht. Hoe verder verwijdert van het 

piazza hoe drukker de bezigheden mogen worden.

Het atelier heeft wat dat betreft dus een drukke 

bezigheid en ligt het verste verwijderd van het piazza.

4.2 Interactie groepsruimte met speelhal
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4.2 Interactie groepsruimte met speelhal

De groepsruimtes

In deze rustige ruimtes van het gebouw komen de 

kinderen samen als ze de dag gaan beginnen en als 

ze bijvoorbeeld gaan eten. Het contact met buiten 

wordt gemaakt door middel van een groot raam op 

kinderhoogte (400 tot 1000+peil) met een aluminium 

lijst die om het kozijn heen zit, met de gedachte dat 

kinderen daar ook op kunnen zitten en naar buiten 

kunnen kijken. In het kozijn zit in het midden een deur 

die voor de kinderen de mogelijkheid verschaft om naar 

buiten te kunnen. Baby’s hebben die mogelijkheid niet, 

omdat zij altijd onder begeleiding naar buiten gaan en 

het grootste deel van de dag slapen.

De groepsruimtes zijn verbonden aan een bufferzone 

die tussen de speelhal en de groepsruimtes in ligt en 

gebruikt wordt als overgangs ruimte.

96 Ontwerp





 | Reggio’s Architectuur  Een nieuw kinderdagverblijf98 Ontwerp





 | Reggio’s Architectuur  Een nieuw kinderdagverblijf

4.3 Voorzieningen

Tussen de groepsruimtes bevinden zich de 

voorzieningen. Dit is zowel een efficiënt gebruik van de 

ruimte als dat het pedagogisch verantwoord is.

Sanitaire ruimte

De kinderen die al zindelijk zijn of beginnen te worden  

kunnen, met of zonder begeleiding, ontdekken in de 

sanitaire ruimte. In samenwerking met de pedagogiek 

is gekozen voor een open sanitaire ruimte die slechts 

aan drie kanten door muren is omsloten. De kleine 

toiletjes zijn subtiel afgeschermd, maar het andere 

interieur is vanaf alle ruimtes te zien en te bereiken. Bij 

de voorzieningen tussen de verticale groepen is ook de 

verschoontafel deel van de sanitaire ruimte. Een goed 

ventilatie systeem moet de grote ruimte vrijhouden 

van  de nare lucht die de kinderen daar produceren. 

De gehele ruimte is afgewerkt met blauw tegelwerk. De 

blauwe kleur is duidelijk en zorgt voor herkenning bij 

de kinderen. Het tegelwerk maakt het schoonmaken 

makkelijker, aangezien het vanzelfsprekend niet altijd 

schoon blijft.

Keuken

De keuken ligt in het verlengde van de sanitaire ruime 

en is deel van de balustrade. Dit is gedaan in verband 

met het overzicht dat je behoudt in zowel de speelhal 

als de groepsruimte, als men bezig is een maaltijd te 

bereiden in de keuken. De keukenkastjes zijn van hout 

en het tafelblad is van steen.
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4.4 Constructie

In het conceptdeel “Opvoedende architectuur” 

(hoofdstuk 3.2, p74) is al aan bod geweest dat in 

de vleugels gebruikt gemaakt gaat worden van 

vakwerkspanten of -liggers om de grote overspanning 

te maken. Ook kwam eruit dat op het punt waar er 

twee spanten samenkomen ze een aantal graden om 

dat punt draaien. Tevens zijn de flenzen van een ander 

materiaal dan de verticale en diagonale delen.

Omdat de vleugels waarin de vakwerkconstructie staat 

steeds groter worden in lengte, breedte en hoogte wordt 

de vakwerkconstructie per stramien ook groter in lengte 

en hoogte. Dit betekent dat er voor elk vakwerkdeel 

een andere configuratie nodig is van verticalen en 

diagonalen. 

Hout en staal zijn de verschillende materialen die gebruikt 

zijn. Staal voor de flenzen en hout voor de diagonalen 

en verticale delen. De flenzen worden steeds langer 

als gevolg van de grotere overspanning die ze moeten 

maken, dus is staal uitermate geschikt om daaraan te 

voldoen. Het hout is overgedimensioneerd in breedte 

en diepte (150x300mm) en verandert alleen in lengte 

per vakwerkspant. Dit is gedaan om eenheid te creëren 

tussen de verschillende vakwerkspanten die in grootte 

en breedte dus steeds verschillend zijn. Om stabiliteit 

te garanderen zijn er tussen de verschillende spanten 

staalkabels gespannen die het moment, die de spanten 

door de hoekverdraaiing willen maken, opnemen.

Dak

Het dak is samengesteld uit aluminium sandwichpanelen  

die door het aluminium een relatie aangaan met de 

aluminium omlijsting van de kozijnen. Daarnaast zorgt 

het voor rust in de algehele compositie, doordat er een 

balans ontstaat met de drukte van de houten gevel.
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4.5 Gevelbeeld

Er zijn twee gevelbeelden te typeren. Het ene gevelbeeld 

is rustig transparant en het andere gevelbeeld is druk 

en non-transparant. De een wil zich openen en de ander 

wil zich juist afsluiten.

Het hoofdconcept van de “drukke” gevel is het 

afsluiten van het gebouw van de bebouwing op het 

TU-terrein, om daarmee plaats te maken voor de rest 

van het gebouw om zich te openen naar de natuur. De 

verdere filosofie achter de gevel vertelt dat door de 

willekeurigheid van de verschillende gekleurde en niet 

gekleurde gevelpanelen een solide, sculpturale gevel 

wordt gecreëerd die daardoor de scheiding visualiseert, 

maar met zijn speelsheid ook doet opvallen. Meer 

nog zorgt het voor herkenning bij bezoekers. Wat 

verder opvalt zijn de grote raampartijen die door het 

aluminium een relatie aangaan met het rustige dak en 

daardoor juist aandacht krijgen, maar ook voor balans 

zorgen in de drukte. Elke chaos heeft orde nodig en 

zeker bij gebouwen, waar alles bepaalde afmetingen 

hebben en moet passen binnen een bepaald stramien, 

is orde nodig. De mate van willekeurigheid moet aan 

banden worden gelegd, zonder dat de filosofie erachter 

verloren gaat. De panelen zijn daarom verdeeld in drie 

verschillende soorten breedtes en drie verschillende 

soorten lengtes en drie verschillende soorten kleuren. 

Om deze afmetingen in een raster te passen die op zijn 

beurt past in het stramien is gekozen voor een bepaald 

opbouwsysteem. De kleinste maat in lengte past twee 

keer in de middelste maat in lengte en de middelste 

maat past twee keer in de grootste maat. Ditzelfde 

geldt uiteraard voor de breedtematen. Zo krijg je een 

structuur van houten planken die zowel een willekeurig 

patroon weergeven, maar ook zijn geordend in een 

raster.
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Dak-geveldetail

Stalen koker 200x200mm

Stalen hoofdconstructie, U-ligger 

300x150x20mm

kozijnlijst van hout, met aluminium 

afwerklaag

Houten gevelbekleding, varierend in 3 

lengte en breedtematen.

Houten stijlen 28x40mm

Waterkerende dampdoorlatende folie

Stijl en regelwerk, 140x38mm,

met isolatie, 100mm.

Houten kozijn, 114x67mm

Aluminium sandwichdak, Aluform 

Alutherm, 90x80x125mm

Geluidswerend houten plafond.
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4.6 Daglichttoetreding

Zeker bij gebouwbreedtes van 30 meter moet er 

extra rekening gehouden worden met voldoende 

daglichttoetreding. In dit ontwerp opent het gebouw zich 

naar het noorden en dat betekent dat veel van het glas 

aan de noordkant van het gebouw zit. Dit is natuurlijk 

ongunstig voor de daglichttoetreding, aangezien de 

zon zich van oost naar west verplaatst en daarmee de 

zuidkant belicht.

De oplossing is hier gevonden in daglichttoetreding via 

het dak. Het dakdeel dat boven de voorzieningen en 

de slaapruimtes loopt is opengebroken en voorzien van 

kozijnen met glas. Verder zijn de oost-, zuid- en west-

kant van het gebouw op plekken voorzien van ramen 

die zorgen voor een beetje daglicht. Het concept laat 

niet veel transparantie toe in die gevelkanten, want 

die gevels moeten ervoor zorgen dat het gebouw zich 

afsluit van het terrein.

Slaapruimte

Wettelijk is vastgelegd dat slaapruimtes in direct contact 

moeten staan met de buitenruimte. Ze mogen dus niet 

inpandig ontworpen worden. Dit geeft ontwerptechnisch 

wat moeilijkheden, maar is het ook een probleem?

In Scandinavië is het heel gebruikelijk dat kinderen veel 

van de natuur leren en daarom spenderen ze veel van hun 

kinderopvangtijd buiten. Als het weer het toelaat slapen 

ze zelfs zo veel mogelijk in de buitenlucht. Het blijkt dat 

dit niet alleen het geval is bij Scandinavische kinderen, 

maar dat elk kind graag in de buitenlucht vertoeft 

tijdens de grote rustmomenten. Het komt dus goed uit 

dat de slaapruimtes grenzen aan de buitenruimte, wat 

in dit ontwerp ook zo is gedaan, met daarnaast ook 

de mogelijkheid om de slaapkamerdeuren naar buiten 

te openen, zodat de kinderen tevens die ervaring van 

buitenslapen krijgen.
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4.7 Dagprogramma

Hoe ziet een dag in de nieuwe Tuimelaar er dan uit. Hier 

volgt een dagprogramma die kinderen samen met de 

leiding kan vormen.

08:00  Kinderen en ouders komen binnen, waarna er 

in het Piazza afscheid wordt genomen. Sommige ouders 

brengen de kinderen helemaal tot aan de groepsruimte. 

08:30 Uiteindelijk is de groep compleet in de 

groepsruimte en vertellen ze elkaar in een kring welke 

dingen ze bezighielden. Ze zingen liedjes en als laatste 

is het tijd voor het drinken van een sapje met fruit(hap) 

en/of koekje. Enkele kinderen zullen ook moeten 

plassen en verschoond moeten worden.

09:30  Nadat de kinderen bij elkaar zijn gekomen 

in de groepsruimte is het tot 12:00 vrij om te gaan 

ontdekken. Het grootste deel rent gelijk naar de 

speelhal om te kijken wat er deze dag weer klaar ligt 

aan materiaal. Sommige kinderen blijven liever rustig 

in de groepsruimte waar een boek wordt voorgelezen. 

Een groepje wordt gevormd en dat aan de slag gaat 

op de bouwplaats om een auto te maken. Omdat de 

dag ervoor bij een paar kinderen de interesse was 

gewekt om een auto te maken, hebben de leraressen 

voordat de dagactiviteit begon geschikt materiaal op 

de bouwplaats neergelegd. Daarmee kunnen ze nu 

experimenteren.

11:00  De kleinste baby’s krijgen de fles, terwijl de 

peuters door blijven spelen in de speelhal. Een aantal 

peuters van de andere groepen zien hoe enthousiast 

een groep aan de slag is in de werkplaats en gaan een 

kijkje nemen. 

12:00  In de keuken is de lunch gemaakt en de 

kinderen gaan in de groepsruimte aan tafel dit 

gezamenlijk op te eten.
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12:30  Het is tijd voor een sanitaire stop. Een van de 

leraressen loopt mee en helpt waar nodig het groepje 

dat moest plassen.

13:00  De helft van de peuters is rond deze tijd moe 

en gaat rusten. Een deel doet dat in de slaapruimte, 

maar andere kinderen vinden het fijn om dat gewoon 

in de groepsruimte te doen. Baby’s hebben hun eigen 

ritme  daarin. De andere helft gaat met verschillende 

groepen via het Piazza en onder begeleiding naar 

buiten voor de buitenactiviteit.

15:00  De kleinste baby’s krijgen rond deze tijd de 

fles en/of een groentehapje, terwijl de peuters steeds 

verder komen met het tekenen van de auto en het 

bouwen van de wielen van papier en karton.

16:00  Na dat ploeteren in de speelhallen is het 

tijd voor een gezond tussendoortje. Er wordt Yoghurt 

gedronken en fruit gegeten.

16:30  De laatste plas- en verschoonronde.

17:00  Voor de kinderen die nog trek hebben is er 

eventueel nog sap om te drinken met soepstengel of 

koekje.

18:30 De ouders zijn klaar met werken en halen de 

kinderen rond dit tijdstip op. Daarbij wachten ze in het 

Piazza op hun kinderen.

4.7 Dagprogramma
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