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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Speelgoed opbergen!
Speelgoed is iets waar kinderen met veel plezier mee spelen maar wat voor 
ouders vaak voor hoofdbrekens zorgt.  
Hoe berg je speelgoed op zodat de kinderen er overdag makkelijk bij kunnen 
maar er ‘s avonds rust is in hun kamer? 

STAP #1 
Sorteren is het sleutelwoord.  
Dat is dan ook waarmee je mag beginnen, sorteer al het speelgoed soort bij soort.  

STAP #2 
Kijk vervolgens eens of er echt nog met alles gespeeld wordt.  
Is je kind inmiddels te groot geworden voor bepaald speelgoed? Wellicht kun je iemand anders er 
nog gelukkig mee maken.  
Wanneer dat niet het geval is kan het weg. 

STAP #3 
Nu heb je alleen nog het speelgoed waar ook daadwerkelijk nog mee gespeeld wordt.  
 
Het is nu vooral belangrijk om te bepalen hoeveel ruimte je per soort nodig hebt om dit op te 
bergen. Hierbij is het zinvol om ook vanuit de optiek van je kind(eren) te denken. Als volwassene 
heb jij wellicht de motoriek en motivatie om Legoblokjes in elkaar te drukken voordat je ze in de 
opbergbox doet, kinderen hebben echter meestal de neiging om ze zo, los, in de box te gooien.  
Daar is helemaal niets mis mee, ze ruimen het tenminste op. Je hebt dan echter wel wat meer 
opbergruimte nodig.  

STAP #4 
Waar ga je het speelgoed opbergen? Wanneer je het in een kast opbergt kan een doorzichtige box 
handig zijn zodat je in een oogopslag ziet wat erin zit.  
Komt de opbergbox in een hoek van je woonkamer te staan dan kun je erover nadenken om een 
ondoorzichtige box te kopen, wellicht in een kleur die mooi bij je inrichting past.   
Aangezien je meestal meerdere soorten speelgoed hebt en dus meerdere opbergboxen gaat 
gebruiken is het handig als deze stapelbaar zijn.  
Labels met daarop geschreven wat erin zit zijn dan onmisbaar. 
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STAP #6 
Pak je opbergboxen erbij of ga ze aanschaffen. 

STAP #7 
Doe het speelgoed soort bij soort in een opbergbox en plak er al dan niet een label op.  
Voor kleinere kinderen kan dat een label zijn met daarop een plaatje van de inhoud.  

STAP #8 
Plaats de opbergboxen op een plek waar ze voor jou goed staan maar waar vooral de kinderen er 
goed bij kunnen.  

STAP #9 
Misschien wel de allerbelangrijkste stap om je huis een beetje opgeruimd te houden: Laat 
kinderen hun speelgoed direct opruimen wanneer ze klaar zijn met spelen hiermee.   
Bijvoorbeeld: Klaar met spelen met de Lego en wil het kind met iets anders gaan spelen? Eerst 
Lego opruimen, dan spelen met het andere speelgoed!  
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Opgeruimd Jezelf Zijn = 100% Jezelf Zijn!

Speelgoed opbergen! (2)

STAP #5 
Speelgoed in een kast heeft niet altijd een opbergbox nodig.  
Er is speelgoed dat wellicht ‘alleen’ is of een formaat heeft wat niet in een opbergbox past. Creëer 
hiervoor ruimte in je kast.  

Alleen met schriftelijke toestemming van Opgeruimd Jezelf Zijn mag dit Stappenplan vermenigvuldigd en gedeeld worden.
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