
De vertaling van visie naar inrichting was de 

kern van het mooie gesprek met directeur 

Danielle Maas van KC Muiderkring en 

marketing & communicatie manager Ronald Burgers 

van Presikhaaf Schoolmeubelen. Danielle: “Het 

gebouw is voor 525 kinderen gebouwd en we zijn 

in een half jaar tijd van 220 naar 330 leerlingen 

gegroeid met deels een nieuw team met 14 mensen. 

Het kindcentrum is van ‘s morgens tot ‘s avonds in 

gebruik en het plein kan ook door de buurtbewoners 

gebruikt worden. Puur formeel zijn we geen IKC, 

maar ik ben wel directeur van zowel onderwijs als 

opvang en ben verantwoordelijk voor het beleid en 

het pedagogische klimaat. Dus eigenlijk zijn we heel 

integraal.”

UNITONDERWIJS
Danielle verder: “Hier stond ooit een kruitfabriek en 

daarom werd ook voor het kindcentrum een indus-

triële vorm gekozen. Het is een groot en open gebouw 

in drie lagen en ziet er niet uit als een schoolgebouw. 

We wilden graag grote ruimten die we efficiënt en 

vooral ook dubbel kunnen gebruiken. De teamkamer 

is ook kookruimte voor de kinderen, het atelier wordt 

overdag voor onderwijs en na schooltijd door de BSO 

gebruikt. Ons concept is unitonderwijs; waarbij we 

nauw samenwerken. We hebben vier units; waarbij 

unit 1 voor de peuters op de begane grond ligt, unit 

2 voor de kleuters op de begane grond en de eerste 

verdieping en unit 3 en 4 voor de hogere groepen op 

de eerste en tweede verdieping. Op de eerste ver-

dieping liggen ook het atelier en het kinderrestaurant 

en op de tweede verdieping de bibliotheek. Elk kind 

heeft een eigen thuisgroep of nis, maar gedurende de 

dag kom je in meerdere groepen, afhankelijk van het 

thema of niveau. Leerlingen hebben veel bewegings-

vrijheid, omdat ze gedurende de dag veel van plek 

en activiteit wisselen. Dat sluit veel meer aan bij het 

natuurlijke gedrag van de kinderen.”

RONDE VORMEN
Danielle: “De kinderen beginnen in de thuisgroep 

met een eigen leerkracht die ook de gesprekken met 

Het kindcentrum oogt industrieel, maar het meubilair binnen is merendeels rond en geeft kinderen 
het gevoel dat ze erbij horen en elkaar kunnen zien. De kleurstellingen in het gebouw zijn rustig en 
warm, zij dragen bij aan de fijne en open sfeer.
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Directie KC Muiderkring met in het midden Danielle Maas



samenwerking tussen de klant aan de ene kant en 

onze interieurontwerpers,  inrichtingsspecialist en 

customer service medewerker aan de andere kant. 

We zijn er meerdere keren geweest en het ziet er 

fantastisch uit.” 

Danielle tenslotte: “We merken dat ouders zo’n 

gevarieerde ruimte ook leuk vinden, omdat hun 

kind niet de hele dag achter hetzelfde tafeltje zit 

met dezelfde leerkracht er voor. De kleur van het 

meubilair sluit aan bij het industrieel karakter van 

het gebouw. Dat betekent dat frames en de stoelen en 

tafels zwart zijn. De kinderen brengen kleur; dat hoeft 

echt niet met felgekleurde meubels.” 

Kijk voor meer informatie en inspiratie op  

www.schoolmeubelen.com.

de kinderen en ouders voert. De uitstraling in inrich-

ting en meubilair zijn voor alle units gelijk. Centraal 

in de thuisgroep is de kring in de vorm van ronde 

bankjes die alle kinderen het gevoel geeft dat ze erbij 

horen en elkaar kunnen zien. De ronde elementen 

vind je in elke thuisgroep terug en dat geeft een ge-

voel van veiligheid en huiselijkheid. De kleuters zitten 

op een ronde bank en de units daarboven werken 

met ronde tafels en bankjes. Op de leerpleinen zie 

je een scala van mogelijkheden, kinderen kunnen in 

treinbanken zitten, in een groepje werken of alleen 

op een stilteplek. We hebben deskbikes en beweeg-

krukken. Dat maakt dat kinderen een keuze moeten 

maken; waar en met wie ga ik aan de slag.”

DE BEHOEFTE CENTRAAL
Ronald: “Je vindt hier veel type meubels uit ons 

assortiment. We ontwerpen vanuit de pedagogische 

vraag, waarbij we voor verschillende activiteiten 

typen meubilair hebben.” “De selectie voor meubilair 

voor unitonderwijs is lastig, omdat je nog niet 

zeker weet hoe het in de praktijk gaat werken,” 

reageert Danielle; “in de keuze voor een dynamische 

inrichting probeer je je in te leven in het gedrag van 

de kinderen en medewerkers. Kinderen vinden het 

fijn om een stoeltje te hebben met een rugleuning; 

zodat ze even achterover kunnen leunen of met 

hun voeten kunnen bengelen, maar dat doen ze 

niet de hele dag. De kinderen van unit 3 vinden de 

beweegkrukken leuk, maar de jongste kinderen 

vallen er steeds af. Je moet ook in het gebruik 

groeien. De Set-up in Circles bankjes vindt iedereen 

bijvoorbeeld weer fantastisch. Ronald: “Het begint 

met de visie en hoe je die vertaalt naar activiteiten en 

de inrichting van ruimten. Hier beginnen kinderen 

in een kring en waaieren vervolgens uit over de 

hele etage om opdrachten uit te voeren. Onze 

ontwerpstudio heeft voor elke unit een basistekening 

gemaakt en van daaruit ga je samen aan de slag. 

We kijken ook goed naar de sfeer van de organisatie 

en de omgeving van het gebouw. Het is een nauwe 

“Op de leerpleinen zie je een scala van 
mogelijk heden, kinderen kunnen op trein
banken of beweegkrukken zitten, in een 
 groepje werken of alleen op een stilteplek”
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