
(KAMPEN) BOUWEN MET KLEUTERS. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Jacobus en Korneel, aannemers van alle werken, zijn elkaars tegenpool. Toch zijn ze vrienden. Ze zijn niet zo handig, maar 

telkens als alles dreigt in de soep te lopen, komt het toch nog goed! 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be   
Houten latten, doeken, kartonnen buizen, dozen, drankbakken, plakband, touw, scharen, behangpapier, behanglijm, grote 

kwasten, oude stofjes ... 

SPEELIMPULSEN           

Echte kampen: Ook met kleuters kan je kampen maken met houten latten, doeken, dozen, touw, plakband, ... Verzamel 

misschien een aantal dikke kartonnen buizen waar ze tapijten op rollen. Dat is - verzaagd in kleinere stukken - zeer dankbaar 

bouwmateriaal. Ook oude drankbakken zijn zeer handig. In het begin zal je als begeleider veel impulsen moeten geven. Het 

is dan ook niet gemakkelijk voor kleuters om met houten latten en doeken een kamp te bouwen. Breek het kamp 's avonds 

niet af, de volgende dag zullen de kleuters enthousiast verder bouwen. Ze worden er steeds beter in! Ga mee in de 

ideeën die de kleuters aanbrengen. Zo vertelde een speelplein dat toen de begeleiding dozen had dicht gekleefd als 

bakstenen, de kleuters voorstelden om de dozen te vullen met zand voor de stevigheid. Met stokken en oude lakens kan je 

ook tenten maken. Plak een 8-tal stokken op 15 cm van het uiteinde stevig aan elkaar, zet ze open en hang er je doeken op. 

Ook met een klamboe kan je mooie effecten bereiken.                                                                                       Auto-

onderdelen: Met een paar echte auto-onderdelen (een deur, een stuur, een bumper, een dashboard, ... en ander 

bouwmateriaal kan je een knappe auto in elkaar steken.                                                                                                                                    

Kartonville: Ook uit oude kartonnen dozen kan je speelhuizen en misschien zelfs een heus speeldorp maken. Vraag aan 

electrozaken of een winkel waar ze (motor)fietsen verkopen om oude grote dozen bij te houden voor jullie. Of rij eens rond 

als het papier en karton wordt buitengezet. Kleuters kunnen met deze speelimpuls allerlei kanten uit: sommige kleuters 

stouwen hun huis helemaal vol met alles wat ze vinden, andere kleuters gebruiken het huis als kooi voor hun tijger of leggen 

er hun knuffel te slapen. Nog andere kleuters maken een keuken, gaan bij elkaar op bezoek of geven een feest. Wat ook 

gewoon leuk is, leg even het materiaal bij elkaar en observeer wat ze er juist mee doen. Geef impulsen als ze vastzitten. 

Behangen: Je kan de kartonnen speelhuizen ook behangen. Verzamel een heleboel rollen behangpapier. Je kan de kinderen 

ook zelf het behangpapier laten versieren. Laat de kleuters stukken behang kiezen uit de winkel, kleuters scheuren of 

knippen grote stukken. Daarna testen ze stukken behang op het huis door ze met papiertape al eens vastplakken. Maak 

behanglijm in verschillende emmers met een bodemwater, kleuters laten roeren en poeder toevoegen (bv. met zeef om 

klonters te vermijden). Je kan behanglijm eventueel kleuren met een scheutje verf. Het huis kan zowel vanbinnen als 

vanbuiten behangen worden. Lijm met verfrol, spons, behangborstels of handen uitsmeren, met een kam inkepingen en 

groeven maken in de lijm. Om sneller te drogen: werk buiten in de zon of laat de kleuters met een haardroger drogen. Met 

oude stofjes kunnen bijpassende gordijnen aangeplakt worden. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Speel actief mee. Geef de kleuters veel 'technische' hulp, maar laat zoveel mogelijk ideeën van hen komen. Geef hen 

stimulerende tussenkomsten/impulsen om hen verder na te laten denken. “Hoe maken we deze kartonnen aan elkaar”, “Hoe 

kunnen we dat doen en wat zouden we nodig kunnen hebben.”  Ruim ook niet te snel op. Kleuters werken graag verder aan 

hun constructie en worden er steeds handiger in. Laat kleuters zelf eerst proberen hoe en wat. Wanneer het helemaal af is 

kan je er steeds ook een foto van maken en deze ophangen in je lokaal of in een terugblik boekje.  

Voor oudere kleuters: geeft hun een notitieboekje of een groot bladpapier, waar ze eventueel op kunnen schetsen en hun 

plannen op maken. (Wanneer ze hier nood aan hebben.) 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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