
     Robhoc kindermeubelen 
 
Weinig ruimte in je klas hoeft geen probleem te zijn. Robhoc biedt een concrete en fijne 
oplossing! Met Robhoc kun je in een mum van tijd je klas omtoveren tot lege ruimte voor 
eigen invulling of tot beweegruimte! Lees hier wat Robhoc kan betekenen in een kleine 
ruimte! 

 
We horen het vaak: “het is zo vol in de klas”, “ik heb niet 
genoeg ruimte voor activiteiten”. Veel leerkrachten kampen 
met een ruimteprobleem in de klas. De meubelen zijn slecht 
verplaatsbaar en zodra de kring moet worden opgezet moeten 
tafels worden verplaatst. Het blijft schipperen met de ruimte. 
Met Robhoc is de oplossing dichtbij. Robhoc is een lijn 
schoolmeubelen voor kinderen in de voorschoolse- en 
basisschoolleeftijd tussen 18 maanden en 12 jaar oud. 
Stapelbaar, verrijdbaar, voor meerdere doeleinden geschikt en 
in een handomdraai om te toveren tot een opbergplek, 

beweegplek, leerplek, speelplek en zelfs een opstelling voor een ouderavond of een feest! 
Met Robhoc kun je echt alle kanten op en de oplossing voor meer ruimte in jouw klaslokaal 
is nu heel dichtbij. 
 
Inhoud: 
Wat is Robhoc? 
Waaruit bestaat Robhoc? 
Wat kun je met Robhoc? 
Tover de ruimte met Robhoc om tot speel- en beweegruimte 
Eenvoudig op te bergen, ook voor kinderen 
Robhoc biedt ook oplossingen voor geluidsoverlast 
 
 
Wat is Robhoc? 
Robhoc is in oorsprong een in hoogte verstelbaar stapelbaar zitelement. De krukjes zijn 
geschikt voor kinderen vanaf 18 maanden tot 12 
jaar en zijn af te stellen op de lengte van het kind. 
Een echte meegroeistoel dus. De krukken zijn 
eenvoudig stapelbaar (ook voor de kinderen zelf) en 
daardoor eenvoudig op te bergen of om te bouwen 
tot gym (beweeg)- en speelconstructie. Ook berg je 
een klaslokaal in mum van tijd op. Het kost je slechts 
2 vierkante meter (24 kinderen). 

• We merken dat veel leerkrachten op zien 
tegen opruimen van meubelen met 
kinderen. Vooral omdat er vaak ongelukken mee gebeuren. Robhoc is zo gemaakt dat 



juist kinderen de meubelen kunnen stapelen. Eenvoudig zetten zij (natuurlijk onder 
toezicht) de elementen met een riem met 
klittenband vast. Robhoc werkt echt eenvoudig. 
Een nadeel is dat er wel echt even gecontroleerd 
moet worden dat de elementen stevig zijn 
bevestigd. De stoeltjes zijn licht, veilig en 
eenvoudig te verplaatsen. 

• De kruk zonder rugleuning biedt veel voordelen. 
Deze houding maakt dat kinderen niet in de 
‘lummelhouding’ zakken en dus alerter de dag 
door komen omdat een juiste rechte zithouding 
spieren juist versterkt en de bloedsomloop stimuleert.  

• Voor kinderen van ongeveer 1,5 tot 3 jaar met een zithoogte van 22 tot 26 cm is de 
ontwikkeling van de lendenspieren bij zitten op een stoel zonder rugleuning gunstig 
gebleken. Onder 1,5 jaar is in de laagste stand een rugsteun leverbaar. 

 (Bron: Niedersächsisches Kultusministerium) 
 
Waaruit bestaat Robhoc? 
Robhoc bestaat uit in hoogte verstelbare krukken, verrijdbare tafels in diverse maten en 
hoogten, spelelementen zoals een glijbaan, slack-line, evenwichtsbalk en meer, diverse 
handige opzetelementen zoals een werkbank voor kindergereedschap, en een aanzetstuk 
voor kinderen in een rolstoel. 

• Met de opzetstukken voor de tafels slaat Robhoc een 
spijker op zijn kop. Voor kinderen die (tijdelijk) gebruik 
maken van een rolstoel is ruimte belangrijk, maar ook 
een fijne plek om te zitten. De uitsparing van het 
tafelopzetstuk maakt dat het kind prettig wordt 
omgeven door de tafel waardoor het ergonomisch 
aanzet tot een juiste zithouding. De overige 
opzetstukken zijn handig voor het opruimen en 
sorteren van allerlei gereedschappen. Ook is de 
oplossing van de papierrol en de plek voor alle kleur en tekenmaterialen een 
uitkomst! 

• De tafels zijn verrijdbaar (wielen kunnen worden geblokkeerd) en passen met 4 stuks 
precies onder elkaar. Eenvoudig verplaats je dus vier tafels met 24 stoelen naar elke 
plaats in de ruimte. 

 
Wat kun je met Robhoc? 

Met Robhoc kun je jouw klaslokaal mobiel indelen.  Alle 
stoelen zijn stapelbaar. Een veilige hoogte is 4 stoelen op 
elkaar. Alle tafels zijn verrijdbaar en onder elkaar te 
schuiven. Dus een klaslokaal met 4 tafels en 24 stoelen is 
eenvoudig op te stapelen en weg te rijden in een hoek en 
kost je maar 2 vierkante meter aan ruimte. Ruimte te over 
dus voor spelactiviteiten. Maar ook daar heeft Robhoc een 
oplossing voor. Want Robhoc bouw je met de extra 
elementen eenvoudig om tot gymlokaal en meer! 



 
Tover de ruimte met Robhoc om tot speel- en beweegruimte 
De elementen van Robhoc zijn zoals gezegd stapelbaar. 1, 2 of 3 krukken op elkaar met een 
tafelblad, maakt een werkplek, een presentatietafel of een statafel voor ouderavonden of 
feesten. Stapel de krukken trapsgewijs en verbindt ze met de speelelementen. Op die 
manier maak je direct een beweegplek. Ook ideaal voor in je gymlokaal. 

• ROBHOC is ontworpen door de Duitse Jorg Bünger en de meubellijn heeft het 
kwaliteitszegel:  “besonders entwicklungsförderend” (vooral ontwikkelings 
bevorderend). Hij ontwierp de meubellijn voor de kinderopvanglocatie van zijn eigen 
kinderen.  

• Het grootste deel van de dag zijn 
kinderen in beweging. Daarom staan 
te veel meubelen in de groepsruimte 
in de weg. De wettelijke 3 m² per 
kind wordt kostbaar in beslag 
genomen door meubelen in plaats 
van circuits om te klimmen en te 
klauteren. Dit laatste stimuleert een 
gezonde holistische ontwikkeling van 
het skelet, de spieren, de 
bloedsomloop en de 
ademhalingswegen. De mogelijkheid 
tot beweging stimuleert de fysieke 
vaardigheden. 

 
 
Eenvoudig op te bergen, ook voor kinderen 
Zoals gezegd berg je Robhoc eenvoudig op. Wil je echt de ruimte vrij hebben dan kun je een 
klaslokaal van 24 zitelementen en 4 tafels kwijt op 2 vierkante meter. De spelonderdelen 
hebben een plek aan de muur. 

• Stapel 24 stoelen op in stapels van 4, zet ze op de tafels en rijd in de hoek. Zo 
eenvoudig werkt het echt! 

 
 
Robhoc biedt ook oplossingen voor geluidsoverlast 
Ben je op zoek naar een oplossing voor te veel geluid in 
je klas? Houten blokken op tafel, gerammel en geratel? 
De tafelbladen kunnen worden voorzien van 
geluiddempend materiaal en toch blijft het mogelijk te 
tekenen en te kleuren. Bovendien zijn de tafelbladen 
verkrijgbaar in diverse zachte kleuren, dus is ook het 
witte tafeloppervlak verleden tijd. Met de 
geluiddempende panelen kun je eenvoudig het geluid 
in je klas terugbrengen naar een warm en aangename sfeer zonder harde geluiden. Ideaal 
om aan te brengen in de bouw en techniek hoek.  



• Veelal wordt voor het dempen van geluid gebruik 
gemaakt van geluiddempende panelen die hoog 
worden opgehangen aan de muur of zelfs het 
plafond. Echter het pingpong effect is juist op de 
hoogte van de kinderen hetgeen betekent dat juist 
daar de geluiddemping effectief moet zijn. Robhoc 
biedt panelen met wasbare overtrekken in vele 
kleuren en kleurstellingen en prints die het geluid 
terugbrengen met maar liefst 90%. Bovendien zijn 
Robhoc panelen betaalbaar en kwalitatief 
uitstekend. Een adviseur komt graag langs voor een 
advies passend bij jouw ruimte en wensen. 

 
 
Robhoc, kwaliteit uit Europa 

• Robhoc wordt 100% vervaardigd in Duitsland en gemaakt van natuurlijk 
berkenmultiplex "FSC" en "PEFC" gecertificeerd materiaal. Met instructies voor 
gereedschap en montage.  

• Oppervlakken gecoat transparant. 
• Alle Robhoc elementen worden plasticvrij verzonden.  
• Robhoc biedt 10 jaar garantie 
• 20 jaar garantie op reserveonderdelen 

 
 
Referentie: 
“kinderstoelen hoeven geen rugleuning te hebben als kinderen zelf rechtop kunnen zitten. 
Stoelruggen stimuleren een "lummelhouding" en dat kan een averechts effect hebben.” 
(Bron: Gemeentelijke vereniging voor jeugd en sociale zaken Baden-Würtemmberg. KVJS-gids. Uitrusting van peuterfaciliteiten. Vanaf 
januari 2013, pagina 7) 

 
Omdat kinderen in hun jeugd permanent hun spierstelsel, coördinatie en motoriek 
ontwikkelen, moet het meubilair deze inspanningen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld 
worden bereikt door hellende vlakken, trappen, wippen, schommels, glijbanen, treden, holle 
ruimtes, stevige krukken zonder rugleuningen, hangende stoelen, schommelstoelen en 
hangmatten. Aangezien zitten op stoelen eerder gedrag van volwassenen is, moeten we 
kinderen de mogelijkheid bieden om het grootste deel van de dag op hun favoriete en een 
ontwikkeling bevorderende manier door te brengen. Dat is constant in beweging: liggend, 
kruipend, zittend, staand etc…. 
(Bron: Gemeentelijke vereniging voor jeugd en sociale zaken Baden-Würtemmberg. KVJS-gids. Uitrusting van Kleinkindeinrichtungen. Vanaf 
januari 2013, pagina 12) 

 
Lees hier het complete Deskundig rapport in het Duits over het verkrijgen van het 
kwaliteitszegel "met name het bevorderen van de ontwikkeling" van de BAG 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Hür Haltungs -und bewegungsförderung e.v.) voor de 
kinderkruk "robhoc". Of lees hieronder de vrije vertaling. 



 
Deskundig rapport: 
De Robhoc van Jörg Bünger, eigenaar van Aspekt schreinerarbeiten e. K., is in zijn 
basisontwerp een meegroeiende, stapelbare kinderkruk. Met functionele details en 
bijbehorende accessoires kan het ook worden gebruikt als een veelzijdig spel- en 
bewegingsapparaat. De kruk is gemaakt van natuurlijk berkenmultiplex. Tussen twee zijden 
zijn twee zittingen en een frame bevestigd met imbus schroeven. De zithoogte kan worden 
versteld door de bestaande perforatie op 27, 31 en 35 cm en kan worden gestapeld en dient 
tevens als zitplaats voor volwassenen. Gestapeld kan de Robhoc worden opgeslagen om 
ruimte te besparen en binnen korte tijd worden opgeruimd. 
 
Het productidee Robhoc streeft naar veelzijdigheid. Dit betekent dat de krukjes niet alleen 
als zitmeubel kunnen worden gebruikt, maar ook multifunctioneel of als speel- en 
bewegingsmateriaal kunnen worden gebruikt met slechts een paar extra materialen. De 
krukken kunnen worden gestapeld, zodat trappen en torens worden samengesteld. Kinderen 
construeren fantasierijke combinaties en creëren zo een verscheidenheid aan uitdagende 
bewegingsmogelijkheden zoals balanceren, klimmen, laagspringen. Verbonden lengte 
elementen, kunnen de krukken worden gebruikt voor verschillende balanceerafstanden. Een 
helling kan worden opgehangen. De knikkerbaan of Gummitwist zijn andere manieren om 
Robhoc te gebruiken. Het is ook mogelijk om afbeeldingen en panelen te klemmen tussen de 
stoelen of een poppenkast of theater te maken. 
 
Beoordeling van de intentie, speelwaarde en vereistenprofiel: 
Robhoc biedt door de flexibele mogelijkheden als het spel- en bewegingselement een 
speciale manier voor het uitoefenen van elementaire motorische activiteiten zoals klimmen, 
klauteren, springen, glijden en balanceren. Door de verschillende combinatiemogelijkheden 
van krukken en extra elementen, kunnen de hoogte en breedte van torens, trappen en 
balansniveaus vrij door de kinderen worden gekozen of worden ontworpen met de steun 
van een pedagogische kracht. Dit creëert een verscheidenheid aan bewegingsmogelijkheden 
in diverse moeilijkheidsgraden.  
Vooral kinderen in de voorschoolse en basisschool leeftijd vinden veel psychomotorische 
uitdagingen waarin ze gedifferentieerde ervaringen kunnen opdoen met hun verschillende 
vaardigheden. Het gevarieerde gebruik bevordert ook hun verbeeldingskracht en creativiteit. 
Een vereiste voor de risico- en risicotolerantie van de kinderen is met name de variabele in 
hoogte-balanceerafstand, die eventueel aanvullend kan worden verrijkt met een helling. Op 
deze manier kunnen opwindende bewegingslandschappen ontstaan, die door veel kinderen 
tegelijkertijd kunnen worden ervaren. Daarbij oefenen zij ook hun sociale vaardigheden, 
zoals wederzijds overleg tijdens de uitvoering van de fysieke activiteiten of de noodzakelijke 
communicatie tijdens de constructie van de elementen. Door wederzijdse observatie leren 
de kinderen van elkaar of worden ze zelfs aangemoedigd om deel te nemen aan nieuwe 
motorische uitdagingen. Ze ervaren zo hun persoonlijke mogelijkheden en grenzen. 
Afhankelijk van de individuele bereidheid om risico's te nemen en de belangen van het spel, 
worden de Robhoc-elementen samengevoegd. Dus de Balanceerplank kan gebruikt worden 
tijdens kruipen of lopen en van de helling glijden of om met speelgoedauto’s te rijden. 
Kinderen kunnen springen van 3 hoog gestapelde krukken of veranderen deze in een 
poppentheater of een toonbank voor fantasie- en rollenspel. Cognitieve vaardigheden, zoals 
de planning en organisatie van bouwconstructies, alsook het anticiperen op, bespreken en 



implementeren van groepsdynamische acties, worden getraind in het omgaan met Robhoc. 
Door hun speciale constructie en de daarmee beoogde combinatiemogelijkheden nodigen 
de elementen niet alleen uit tot veelzijdige bewegingsmogelijkheden, maar inspireren ze ook 
tot veel fantasierijke speloplossingen bij kinderen. Bewegingspatronen en spelopties zijn niet 
vooraf bepaald, maar kunnen door de kinderen in vrij spel zelf worden ontworpen en 
gevarieerd. 
  
 
Beoordeling van ontwerp, hantering, veiligheid: 
Vanwege het lage gewicht kan Robhoc door kinderen worden gedragen, opgetild en 
gestapeld. Zelfs de kleintjes kunnen duwen, trekken en draaien. Niettemin, het is stabiel en 
robuust. De verbindingen door inbusbouten garanderen ook een lange levensduur van het 
product, vooral in vergelijking met gelijmde elementen. De randen zijn afgerond en voldoen 
aan alle vereiste veiligheidsvoorschriften. Gestapelde elementen zorgen voor veilig klimmen 
en springen. De stabiliteit kan worden verhoogd door de spanning van de riemen. 
 

 
 
  
OpzijnPlek.nl, onderdeel van ImmenZ vof levert duurzaam spel-, speel- en 
ontwikkelingsmateriaal aan particulieren en instellingen waar het opgroeiende kind een plek 
inneemt. Denk daarbij aan scholen, kinderopvang e.a. Daarbij is OpzijnPlek BeNeLux agent 
voor RobHoc. Vanuit de groothandel levert ImmenZ, waar OpzijnPlek deel van uitmaakt 
diverse merken aan retail Europees en BeNeLux breed. 


