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1.	Inleiding.	

	

20	jaar	geleden	is	het	alweer	dat	ik	op	deze	school,	Openbare	Jenaplanschool	De	Lichtstraat	
te	Vught,	een	vaste	aanstelling	kreeg.	Wat	was	ik	blij.	Ik	had	een	keus:	of	werken	op	
basisschool	De	Schalm	te	Vught	of	op	De	Lichtstraat.	Mijn	keus	had	ik	snel	gemaakt.	De	
Lichtstraat	had	mijn	hart	gestolen.	Ik	had	daar	al	een	jaar	ingevallen	in	een	kleutergroep	en	
zelfs	in	een	bovenbouwgroep,	waar	ik	het	ontzettend	naar	mijn	zin	had	gehad.	Terwijl	ik	
vond	dat	een	bovenbouwgroep	helemaal	niet	bij	mij	paste.	Waarom	ik	deze	keus	toen	heb		
gemaakt,	is	dat	het	Jenaplanconcept	mij	aansprak.	De	kinderen	zaten	met	3	groepen	bij	
elkaar	en	leerden	veel	van	en	met	elkaar.	Het	kind	stond	centraal	en	de	leerkrachten	wilden	
het	beste	voor	ieder	kind.	Ik	vond	de	kinderen	ook	veel	socialer,	leken	gelukkiger	en	kwamen	
met	veel	meer	plezier	naar	school.	In	die	20	jaar	is	er	veel	veranderd	in	het	onderwijs	en	ook	
bij	ons	op	school.	Sinds	ik	de	Jenaplanopleiding	doe,	ben	ik	weer	helemaal	in	het	
Jenaplanonderwijs	gedoken	en	heb	er	over	gelezen	in	het	boek	Jenaplan	school	waar	je	leert	
samenleven	en	in	het	boek	Der	kleine	Jena-Plan.	Door	ook	op	verschillende	Jenaplanscholen	
te	hebben	mogen	kijken,	zag	ik	dat	er	op	andere	scholen	anders	gewerkt	wordt	dan	bij	ons	
op	school.	Er	zijn	overeenkomsten	maar	ook	verschillen.	In	die	kleutergroepen	mogen	de	
kinderen	nog	meer	vrij	kiezen	en	wordt	er	echt	vanuit	de	kinderen	gewerkt.	Ook	zijn	de	
hoeken	met	meer	verschillende	soorten	materialen	ingericht	of	zijn	er	hoeken	
gecombineerd.	Leuk	om	dit	te	zien	en	ik	heb	ideeën	opgedaan	om	eventueel	in	te	zetten	in	
onze	eigen	school	en	groep.	Wat	mij	vanuit	het	boek	het	meest	aanspreekt	zijn	de	
Jenaplankernkwaliteiten.	Daarin	staat	precies	beschreven	hoe	je	volgens	het	
Jenaplanconcept	kan	werken	in	je	groep.	Volgens	deze	kwaliteiten	zou	ik	meer	willen	gaan	
werken	in	de	groep.	Terug	naar	wat	belangrijk	is	in	het	Jenaplanonderwijs.	Met	deze	
kernkwaliteiten	wil	ik	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	meer	stimuleren	op	een	manier	die	
goed	bij	jonge	kinderen	past.	Hoe	kan	ik	dat	het	beste	doen?	Dat	is	voor	mij	op	het	moment	
de	belangrijkste	vraag.		
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3.	De	Jenaplankernkwaliteiten.		

Om	de	Jenaplanschool	meer	herkenbaar	te	maken	zijn	er	voor	de	Nederlandse	scholen	
basisprincipes	opgesteld.	Deze	basisprincipes	zijn	in	de	negentiger	jaren	ontwikkeld	door	
Kees	Both	en	Kees	Vreugdenhill.	In	de	basisprincipes	vind	je	het	antwoord	op	de	vraag:	
“Waarom	doen	we	wat	we	doen,	zoals	we	het	doen?”	De	basisprincipes	vormen	de	waarden	
van	het	Jenaplanonderwijs,	die	vervolgens	samen	te	vatten	zijn	in	de	zgn.	
kwaliteitskenmerken.	Op	waardenniveau	moet	een	Jenaplanschool	daar	aan	te	herkennen	
zijn.		

In	het	Jenaplanconcept	staan	relaties	centraal.	Om	het	belang	van	de	relaties	te	
onderstrepen	heeft	de	NJPV	Jenaplankernkwaliteiten	geformuleerd.	Het	zijn	drie	
categorieën	waarbij	het	kind	het	uitgangspunt	is	en	steeds	de	relatie	van	het	kind	met	
zichzelf,	de	anderen	en	met	de	wereld	beschreven	wordt.	Wat	ik	voor	de	kinderen	heel	
belangrijk	vind:	de	kinderen	meer	bij	een	thema	betrekken,	waardoor	het	meer	een	thema	
wordt	van	de	groep,	komt	in	deze	kernkwaliteiten	terug.		

3.1	De	eerste	4	Jenaplankernkwaliteiten	gaan	over	de	relatie	van	het	kind	met	zichzelf.	Je	
zou	kunnen	zeggen	hoe	goed	het	kind	zichzelf	kent.	Het	“ik”	staat	centraal.		

Kinderen	moeten	zichzelf	leren	kennen.	Je	leert	jezelf	kennen	door	de	ander.	Je	hebt	de	
ander	nodig	om	verder	te	komen.		Je	talenten	zie	je	pas	goed	in	een	groep.	Het	is	belangrijk	
dat	ieder	kind	trots	op	zichzelf	en	op	een	ander	kan	zijn.	Zo	leer	je	elkaar	waarderen	en	ben	
je	uiteindelijk	trots	op	de	stamgroep.	Kinderen	leren	dan	ook	dat	je	met	elkaar	meer	bereikt	
dan	ieder	voor	zich.	Ieders	talenten	worden	gebruikt	in	de	groep.	Als	stamgroepleider	speel	
je	hier	een	belangrijke	rol	in.	Je	zult	voor	een	rijk	aanbod	moeten	zorgen.	Als	
stamgroepleider	moet	je	kinderen	uitdagen,	prikkelen,	verleiden	om	te	ontdekken,	te	
experimenteren	en	te	onderzoeken.	Daarvoor	zijn	respect	en	vertrouwen	essentieel,	maar	
ook	hoop,	perspectief	en	realisme.		

Iedere	stamgroepleider	zou	regelmatig	de	groep	en	de	kinderen	twee	vragen	moeten	
stellen:	‘wat	wil	je	leren?’en	‘van	wie	wil	je	dat	leren?’	Deze	twee	vragen	maken	dat	
kinderen	verantwoordelijkheid	krijgen	en	leren	nemen.	Kinderen	worden	op	deze	manier	
betrokken	bij	hun	eigen	ontwikkeling.	Kinderen	‘moeten‘	ook	iets	leren	en	daarom	is	het	
belangrijk	dat	je	als	stamgroepleider	de	doelen	van	het	leerproces	duidelijk	maakt.	Dat	wat	
ze	onder	de	knie	moeten	krijgen,	moet	helder	zijn.	Dit	alles	moet	je	wel	in	een	
tijdsperspectief	zien.	Het	denken	in	doelen	is	cruciaal	op	een	Jenaplanschool;	vertel	als	
stamgroepleider	steeds	vaker	wat	de	kinderen	moeten	leren	in	plaats	van	wat	ze	moeten	
doen.		
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De	prestatie	van	de	stamgroep	en	van	het	individuele	kind	moet	steeds	in	het	licht	staan	van	
de	ontwikkelingsgeschiedenis	van	de	stamgroep	en	van	het	individuele	kind.	Ieder	mens	is	
immers	uniek	en	bezit	zijn	eigen	talenten.	Wat	voor	de	één	een	hele	prestatie	is,	kan	voor	de	
ander	heel	gewoon	zijn.	Je	gebruikt	de	talenten	en	de	ontwikkelingsgeschiedenis	van	ieder	
kind	om	zijn	resultaat	te	beoordelen.	Zo	kun	je	ook	de	vooruitgang	benadrukken	met	als	doel	
de	resultaten	te	verhogen.	Betrek	bij	het	beoordelen	de	stamgroep	of	een	individueel	kind.	
Hierbij	is	niet	alleen	de	opbrengst,	het	product,	belangrijk,	maar	ook	de	weg	naar		de	
opbrengst:	het	proces.		

Je	eigen	handelen	moet	je	steeds	onder	de	loep	nemen.	Nadenken	over	of	je	het	wel	goed	
doet	of	dat	het	beter	kan.	Je	moet	kritisch	op	jezelf	zijn	en	dat	moeten	kinderen	leren.	
Daarmee	werk	je	aan	inzicht	in	jezelf	en	in	je	persoonlijkheid.	Om	inzicht	in	jezelf	te	krijgen	
moet	je	niet	alleen	reflecteren	maar	ook	evalueren.	Wanneer	de	kwaliteiten	en	de	talenten	
van	ieder	groepslid	duidelijk	zijn,	kan	de	hele	groep	profiteren	van	deze	eigenschappen.		

3.2	De	tweede	groep	Jenaplankernkwaliteiten	gaan	over	de	relatie	van	het	kind	met	de	
ander.	Het	‘wij’	staat	hier	centraal.		

Goede	relaties	met	groepsleden	maken	een	stamgroep	tot	een	(h)echte	groep.	De	
stamgroepleider	heeft	daarbij	een	specifieke	taak.	Hij/zij	zal	energie	moeten	steken	in	de	
onderling	relaties	van	de	stamgroepleden.	De	stamgroep	moet	uitgroeien	tot	een	effectieve	
en	veilige	groep.	Door	te	werken	met	leeftijdsheterogene	groepen	bevorder	je	het	
inlevingsvermogen	van	kinderen	omdat	ze	elk	jaar	een	andere	positie	in	de	groep	innemen.	
Het	leren	van	en	met	elkaar	gaat	dan	makkelijker.	Het	is	heel	vanzelfsprekend	dat	je	iets	wel,	
of	niet	kunt	in	een	stamgroep.	Elkaar	helpen	ligt	voor	de	hand.		

Samenwerken	is	in	het	Jenaplanonderwijs	belangrijk.	Samen	bereik	je	meer	dan	ieder	apart.	
Voor	samenwerken	is	veiligheid	en	respect	nodig.	Bij	voldoende	veiligheid	in	je	groep	is	leren	
geen	wedstrijd.	Iedereen	mag	het	doen	op	zijn	eigen	manier	en	in	zijn	eigen	tempo.	Om	
samenwerken	te	stimuleren	moet	je	leren	helpen,	moet	je	leren	een	hulpvraag	te	stellen	en	
leren	hulp	te	aanvaarden.	Achteraf	is	het	goed	om	het	helpen	te	evalueren.	

We	willen	dat	ieder	kind	zich	thuis	voelt	op	een	Jenaplanschool.	Iedereen	moet	welbevinden	
ervaren.	Ook	moet	iedereen	tot	zijn	recht	komen,	iedereen	moet	serieus	genomen	worden.	
Iedereen	wordt	gezien	als	een	lid	van	de	leef-werkgemeenschap	dat	er	toe	doet.	Iedereen	
levert	dan	ook	een	bijdrage	aan	een	goed	samenleven	op	school.	Harmonieus	samenleven	
begint	met	het	creëren	van	ruimte	in	de	stamgroep	voor	het	meebeslissen.	Daarvoor	is	de	
stamgroepleider	de	verantwoordelijke	en	initiatiefnemer.	De	stamgroepleider	zorgt	ervoor	
dat	kinderen	actief	meedoen	in	de	groep	en	hakt	knopen	door,	maar	doet	dat	steeds	in	het	
belang	van	de	groep.	Hij	inventariseert	steeds	weer	opnieuw	de	meningen	van	de	
groepsleden.		
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3.3	De	laatste	jenaplankernkwaliteiten	gaan	over	de	relatie	van	het	kind	met	de	wereld.	
De	wereld	staat	centraal.		

De	meest	moderne	methode	is	de	actualiteit	zelf.	Die	actualiteit	leidt	makkelijk	tot	grote	
interesse	en	intrinsieke	motivatie;	tot	echt	en	betekenisvol	leren.	Je	kunt	gebruik	maken	van	
de	kleine	en	de	grote	actualiteit.	Als	stamgroepleider	bedenk	je	steeds	‘kunnen	de	kinderen	
dit	doen	of	moet	ik	dit	doen?’	Alles	wat	kinderen	doen	is	leren	en	dat	geldt	ook	voor	het	
ophangen	van	het	kinderwerk,	het	opruimen	van	de	kasten,	het	rondleiden	van	nieuwe	
ouders,	het	oplossen	van	ruzies	of	het	helpen	bij	het	leren	van	andere	kinderen.	Als	
stamgroepleider	moet	je	de	kunst	ontwikkelen	om	actuele	gebeurtenissen	te	gebruiken	om	
er	betekenisvol	onderwijs	van	te	maken.	Stamgroepleiders	moeten	kunstenaars	worden	in	
het	stellen	van	activerende	vragen;	echte	vragen,	die	stimuleren	om	actief	te	worden.	
Petersen	sprak	over	het	organiseren	van	pedagogische	situaties.	Situaties	waar	de	
stamgroepleider	met	een	bepaalde	bedoeling	,	de	kinderen	‘verleidt’	om	als	totale	persoon	
actief	te	zijn.	Natuurlijk	is	het	niet	mogelijk	om	altijd	maar	levensechte	situaties	te	
gebruiken.	Er	zijn	prachtige	methodes	die	kunnen	helpen	onderwijs	te	realiseren.	Zorg	er	wel	
voor,	dat	je	de	methodes	ziet	als	hulpmiddel.	Op	een	Jenaplanschool	weet	de	
stamgroepleider	goed	wat	de	kinderen	in	de	stamgroep	allemaal	moeten	leren	(doelen).	Zo	
kun	je	je	leerstof	overal	vandaan	halen.		

In	de	school	leren	we	kinderen	de	verantwoordelijkheid	voor	de	omgeving	op	te	pakken.	Dat	
kan	alleen	maar	door	doorlopend	het	gesprek	met	elkaar	te	voeren	over	hoe	wij	met	elkaar	
willen	dat	ons	klaslokaal	eruit	ziet,	hoe	we	de	gezamenlijke	ruimtes	inrichten,	gebruiken	en	
onderhouden.	De	stamgroepleider	moet	er	voor	zorgen	dat	hij	de	kinderen	nadrukkelijk	
betrekt	bij	het	proces.	Op	die	manier	wordt	de	verantwoordelijkheid	overgedragen	van	de	
stamgroepleider	naar	de	groep.	Al	werkend	met	de	groep	ontstaan	er	afspraken	en	regels,	
die	samen	worden	opgesteld.	De	groepsruimte	moet	een	plek	zijn	waar	iedereen	zich	zo	
goed	mogelijk	kan	ontwikkelen.	De	leeromgeving	kan	op	allerlei	manieren	vorm	krijgen.	Je	
leert	meer	als	je	er	regelmatig	op	uittrekt.	Maak	gebruik	van	het	aanbod	in	je	directe	
omgeving.		

De	kracht	van	de	Jenaplanschool	is	de	stamgroep.	De	school	richt	zich	niet	op	een	optimale	
individuele	ontwikkeling,	maar	erkent	dat	je	als	mens	steeds	mens	bent	met	andere	mensen.	
Het	leren	samen	leven	en	samen	leren	staat	centraal.	We	leren	onszelf	kennen	door	de	
ander.	We	erkennen	dat	we	de	ander	nodig	hebben	voor	de	eigen	ontwikkeling.	Dat	wordt	
vormgegeven	door	met	de	stamgroep	te	werken	aan	onderwerpen	en	thema’s	waarvoor	de	
groep	grote	interesse	heeft.	Deze	thema’s	komen	uit	kringgesprekken	en	uit	persoonlijke	
ervaringen	van	groepsleden.	Het	is	de	taak	van	de	stamgroepleider	om	nieuwsgierig	te	zijn	
naar	de	interesses	van	de	groepsleden,	deze	aan	te	wakkeren	en	te	gebruiken	als	startpunt	
voor	verdere	studie	en	verdieping	d.m.v.	activerende	didactiek;	ontdekken,	experimenteren	
en	onderzoeken.	Als	je	ouder	wordt,	heb	je	steeds	meer	gereedschap	nodig	om	je	in	die	
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wereld	te	kunnen	manifesteren.	Dat	gereedschap	krijg	je	aangereikt	in	cursussen.	Cursussen	
zijn	het	meest	succesvol	als	leerlingen	begrijpen	welk	persoonlijk	voordeel	ze	hebben	als	ze	
het	aangebodene	leren.	Het	is	aan	de	stamgroepleider	om	zo	veel	mogelijk	duidelijk	te	
maken	wat	je	kunt	doen	met	hetgeen	je	in	cursussen	leert.	Als	je	de	cursussen	binnen	de	
stamgroep	organiseert,	is	het	eenvoudiger	om	stamgroepwerk	en	cursuswerk	aan	elkaar	te	
verbinden.	Het	is	eenvoudiger	stamgroepwerk	en	cursussen	met	elkaar	te	verbinden	als	je	
vanuit	doelen	werkt.	Het	onderwijs	wordt	levend	als	je	leerdoelen	kunt	koppelen	aan	
actualiteit.	De	actualiteit	is	de	modernste	methode!	Probeer	steeds	de	nieuwsgierigheid	
voor	de	wereld	van	nu	aan	te	wakkeren.		

Bij	Peter	Petersen	is	de	pedagogische	situatie	het	centrale	thema.	De	pedagogische	situatie:	
een	van	leven	tintelende	groep	kinderen	vol	met	vragen	rond	een	groepsleider,	die	de	groep	
met	een	pedagogische	bedoeling	zodanig	organiseert,	dat	elk	lid	van	de	groep	wordt	
geprikkeld,	gedreven	om	als	totale	persoon	actief	te	zijn.	Het	is	dus	meer	een	taak	van	de	
stamgroepleider	om	alle	kinderen	te	activeren	dan	het	verzorgen	van	instructie,	het	geven	
van	lessen.	Als	je	het	lukt	om	kinderen	vanuit	een	intrinsieke	motivatie	te	laten	werken,	dan	
bereik	je	het	meest.	Daarbij	is	het	wel	belangrijk	dat	je	vanuit	een	duidelijke	bedoeling	
werkt.	Stamgroepleiders	houden	zich	vooral	bezig	met	de	vraag;		’wat	moet	ik	doen	om	
ervoor	te	zorgen	dat	de	kinderen	geactiveerd	worden?’		Dat	zal	je	het	beste	lukken	als	je	je	
groep	goed	kent,	als	je	weet	op	welke	manier	je	jouw	groep	kunt	motiveren,	als	je	weet	
welke	belangstelling,	welke	hobby’s	de	kinderen	in	je	groep	hebben.	We	willen	in	een	
Jenaplanschool	actief	lerende	kinderen	zien:	het	moet	een	werkplaats	zijn	waar	op	allerlei	
manieren	geleerd	wordt.	Bij	het	werken	moet	de	stamgroepleider	de	groep	goed	volgen,	
signalen	opvangen.	Als	je	merkt	dat	de	aandacht	minder	wordt,	moet	je	zorgen	voor	een	
andere	activiteit.	Het	moment	van	overgaan	naar	een	andere	activiteit	hangt	dus	veel	meer	
af	van	de	spanningsboog	van	de	groep	dan	van	de	klok.	Zo	ontstaat	een	dagindeling,	waarin	
het	ritme	van	de	groep	bepaalt	of	activiteiten	langer	of	korter	duren.	Else	Petersen	heeft	
onderzoek	gedaan	naar	basisbehoeften	van	kinderen.	Ze	heeft	4	behoeften	genoemd	die	
belangrijk	zijn	voor	de	kinderlijke	ontwikkeling:		

Kinderen	hebben	behoefte	aan	beweging																																																																																																	
Kinderen	hebben	behoefte	aan	consequente	leiding																																																																		
Kinderen	hebben	behoefte	aan	alleen	werken																																																																						
Kinderen	hebben	behoefte	aan	samen	werken	

Rekening	houden	met	deze	behoeften	zorgt	ervoor	dat	het	onderwijs	in	je	groep	goed	
verloopt.	Zorg	niet	alleen	voor	ritmiek	in	de	tijd	waarin	activiteiten	plaats	vinden	maar	ook	in	
de	vorm.	Denk	hierbij	aan	coöperatieve	werkvormen.	In	de	eerste	12	levensjaren	verdwijnen	
80%	van	de	verbinden	in	je	hersenen,	omdat	ze	niet	gebruikt	worden.	Dat	betekent	dat	
mogelijkheden	verdwijnen	als	we	ze	niet	benutten.	Daarnaast	is	leren	een	ingewikkeld	
proces.	Hersenonderzoek	toont	meer	en	meer	aan	dat	het	van	het	grootste	belang	is	om	als	
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totaal	persoon	actief	te	zijn.	Iets	wat	Petersen	bijna	110	jaar	geleden	ook	beweerde.	Het	is	
goed	om	aan	te	sluiten	bij	de	interesses	van	de	kinderen.	Door	aan	te	sluiten	bij	de	
belevingswereld	van	de	kinderen	maken	we	het	onderwijs	levend.	Motiveren	is	niet	moeilijk	
meer,	wanneer	je	als	stamgroepleider	aansluit	bij	de	leefwereld	van	de	kinderen.	Kinderen	
hebben	volop	vragen,	zeker	in	de	onderbouw.	Door	deze	vragen	op	te	pakken	is	het	mogelijk	
om	in	plaats	van	een	schoolse	school,	een	leef-werkgemeenschap	te	realiseren.	Wanneer	de	
juf	of	meester	van	maandagochtend	tot	vrijdagmiddag	steeds	maar	weer	oplegt	wat	de	
kinderen	moeten	doen,	krijg	je	een	groot	motivatieprobleem.	Kinderen	krijg	je	dan	vooral	
aan	het	werk	door	extrinsieke	motivatie;	beloningen.	Op	Jenaplanscholen	proberen	we	echt	
te	luisteren	naar	kinderen	en	hun	leefwereld	te	leren	kennen	en	te	gebruiken	als	vertrekpunt	
van	het	doen	en	laten.	Dit	betekent	dat	het	denken	in	doelen	bij	Jenaplanonderwijs	een	
must	is.	Met	datgene	wat	de	kinderen	moeten	leren	in	je	hoofd,	kun	je	deze	doelen	
makkelijker	aan	de	orde	stellen	bij	spelende	thema’s	in	jouw	stamgroep.	Op	die	manier	ben	
je	als	stamgroepleider	flexibel.	In	Jenaplanonderwijs	worden	de	kinderen	gestimuleerd	om	
hun	eigen	vragen	en	eigen	interesses	uit	te	werken,	ga	met	je	vragen	aan	de	slag.	Probeer	
achter	de	antwoorden	te	komen	en	ontdek	onmiddellijk	nieuwe	vragen.	Die	houding	moet	
door	de	stamgroepleider	gestimuleerd	worden.	Dat	gaat	het	beste	als	de	stamgroepleider	
ook	zelf	nieuwsgierig	is.	Door	niet	onmiddellijk	met	een	antwoord	de	vraag	van	het	kind	
dicht	te	plamuren,	groeit	de	nieuwsgierigheid.	Zo	nemen	de	kinderen	zelf	makkelijker	
initiatieven	om	met	z’n	allen	een	leeravontuur	aan	te	gaan.	Kinderen	moeten	wel	
ondersteuning	krijgen	van	de	stamgroepleider.	Ze	moeten	leren	een	leeravontuur	aan	te	
gaan.	Daarbij	is	naast	het	enthousiast	maken	ook	een	plannetje	heel	handig.	Dit	werkplan	is	
niet	het	doel,	maar	een	hulpmiddel.	Het	plan	kan	zo	gewijzigd	worden.	Het	werkplan	is	ook	
nodig	om	goed	te	reflecteren.	Is	alles	goed	gelopen	zoals	afgesproken?	Is	het	project	
geslaagd?	Zijn	de	doelen	gehaald?	Het	werken	vanuit	vragen	en	interesses	van	kinderen	zien	
we	op	een	Jenaplanschool	het	makkelijkst	terug	in	het	stamgroepwerk	(wereldoriëntatie).	
Hierdoor	realiseer	je	‘levend’	onderwijs,	verbonden	met	het	echte	leven	in	plaats	van	
‘schooltje	spelen’.	

3.4		Wat	vind	ik	zo	goed	aan	de	Jenaplankernkwaliteiten?	

Het	mooiste	van	de	Jenaplankernkwaliteiten	is	dat	het	echt	uitgaat	van	het	competente	
kind.	Kinderen	leren	zichzelf	kennen	en	waarderen.	Ze	leren	waar	ze	goed	in	zijn	en	wat	ze	
nog	moeten	leren.	Kinderen	worden	betrokken	bij	hun	eigen	ontwikkeling	en	hier	hebben	ze	
ook	recht	op,	want	ieder	kind	is	anders	en	mag	dit	ook	zijn.	Ze	leren	door	reflecteren	en	
evalueren	inzicht	te	krijgen	in	zichzelf.	Omdat	de	kinderen	op	een	Jenaplanschool	in	een	
driejarige	stamgroep	zitten,	leren	ze	gemakkelijk	elkaar	iets	uit	te	leggen	en	te	helpen.	De	
kinderen	werken	veel	samen	en	zo	leren	ze	dat	je	samen	meer	bereikt	dan	alleen.		Wat	ik	
het	allerbelangrijkste	vind	is	dat	er	gebruik	gemaakt	wordt	van	de	modernste	methode,	de	
actualiteit	zelf.	Wat	leidt	tot	echt	en	betekenisvol	leren.	De	kinderen	worden	gestimuleerd	
om	hun	eigen	vragen	en	interesses	uit	te	werken.		
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4.	Probleemomschrijving.		

Wij	werken	op	school	het	hele	jaar	door	met	thema’s.	Deze	thema’s	worden	in	het	begin	van	
het	schooljaar	vastgelegd.	Ook	werken	we	met	JEELO,	een	methode	voor	wereldoriëntatie.	
Daaruit	behandelen	we	per	jaar	4	thema’s,	dit	doen	we	schoolbreed.	Dan	werken	we	in	de	
onderbouw	nog	met	DORR	(dagelijks	observeren,	registreren,	rapporteren)	een	kleuter	
volgsysteem.	Daarin	houden	we	de	ontwikkeling	van	ieder	kind	bij	via	een	observatielijst	die	
is	afgestemd	op	de	doelen	binnen	de	leerlijnen.	Voordat	we	het	afgelopen	schooljaar	een	
paar	weken	verder	waren	had	ik	het	idee	dat	ik	in	een	sneltrein	was	beland.	Ik	had	amper	de	
tijd	gehad	om	rustig	even	met	de	klas	op	te	starten.	Ik	had	wel	met	de	kinderen	samen	
afspraken	gemaakt	en	die	hebben	we	in	de	klas	opgehangen.	De	kinderen	vonden	juist	deze	
afspraken	belangrijk	en	ik	merk	dat	er	vaak	naar	teruggepakt	wordt	als	het	nodig	is.	Doordat	
we	ze	samen	gemaakt	hadden,	zijn	het	de	afspraken	van	de	hele	groep	en	iedereen	probeert	
zich	er	zo	goed	mogelijk	aan	te	houden	en	ook	medeleerlingen	erop	te	wijzen.	Daarna	heb	ik	
in	een	bouwoverleg	aangegeven	dat	wij	te	veel	de	thema’s	zelf	bepalen	en	een	richting	op	
sturen.	Het	is	juist	belangrijk	dat	het	vanuit	de	kinderen	komt,	dan	zijn	ze	juist	meer	
betrokken	en	leeft	een	thema	ook	meer.	We	zouden	ook	meer	vanuit	de	beginsituatie	van	
de	kinderen	moeten	werken,	dus	hebben	we	afgesproken	dat	we	bij	een	thema	eerst	kijken	
wat	de	kinderen	al	weten	(woordweb)	en	wat	zij	zouden	willen	leren	(vragenblad).	Dit	doen	
we	nu	dan	ook	eerst	en	daarna	gaan	we	pas	in	overleg	hoe	we	het	thema	wat	meer	vorm	
kunnen	geven.	We	werken	dan	de	kernactiviteiten	van	de	basisontwikkeling	uit;	
spelactiviteiten,	constructieve	en	beeldende	activiteiten,	gespreksactiviteiten,	lees-
schrijfactiviteiten	en	reken-wiskunde	activiteiten.	Ook	bespreken	we	of	we	met	de	groepen	
ergens	naartoe	kunnen	gaan	of	dat	we	mensen	in	de	school	kunnen	halen,	die	wat	over	het	
onderwerp	kunnen	vertellen	of	laten	zien.	Daarna	gaan	we	aan	de	slag	in	de	groep.	De	
huishoek	wordt	veranderd,	mede	met	de	hulp	van	de	kinderen.	Daarin	betrekken	we	de	
kinderen.	Wat	willen	we	in	de	huishoek/themahoek?	Wat	voor	spullen	hebben	we	dan	
nodig?	Hebben	we	die	op	school	of	zou	iemand	die	voor	ons	hebben?	Als	we	ze	niet	op	
school	hebben	schrijven/typen	een	aantal	kinderen	een	brief	aan	de	ouders	om	zo	wat	meer	
spulletjes	te	verzamelen.	Ook	is	er	een	planblad	met	opdrachten,	waar	de	oudste	kinderen	
aan	kunnen	werken.	Zo	leren	ze	al	een	beetje	meer	plannen,	voordat	ze	naar	groep	3	gaan.	
De	doelen	worden	elke	week	netjes	in	DORR	gezet	en	behandeld	in	de	groep,	meestal	wel	
gecombineerd	met	het	thema.	We	doen	ons	uiterste	best	en	toch	zie	ik	bij	de	kinderen	niet	
altijd	die	twinkeling	in	hun	ogen	als	we	aan	een	thema	werken.	Ook	hoor	ik	regelmatig	dat	ze	
niet	zo’n	zin	hebben	in	een	bepaalde	opdracht.	Ze	willen	veel	liever	zelf	plannen.	Natuurlijk	
moeten	kinderen	ook	wel	iets	leren,	maar	leren	ze	meer	door	de	opdrachten	die	ze	voor	jou	
maken	of	leren	ze	meer	van	het	zelf	ontdekken	in	hun	eigen	spel?	Een	goede	vraag,	waar	ik	
wel	een	antwoord	op	zou	willen	hebben.	Daarom	heb	ik	het	boek	gelezen	‘vertrek	eens	
zonder	thema’	en	ben	ik	naar	een	inspiratiedag	van	Het	Kan	geweest;	‘kind	gericht	werken	in	
de	onderbouw’		
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4.1	Boek	vertrek	eens	zonder	thema.		

Ik	kwam	dit	boekje	toevallig	tegen	toen	ik	op	zoek	was	naar	boeken	over	ervaringsgericht	
onderwijs.	Het	is	maar	een	klein	boekje,	maar	er	staat	wel	heel	duidelijk	in	geschreven	
waarom	zij	het	zo	belangrijk	vindt	om	zonder	thema	te	werken	en	wat	nog	meer	belangrijk	is	
voor	de	optimale	ontwikkeling	van	de	kleuters.		

Het	vertrekpunt	van	kwaliteitsvol	kleuteronderwijs	is	de	betrokkenheid	van	de	kleuters	en	
het	aanbod	van	een	rijk	milieu	waarin	kleuters	kunnen	ontwikkelen	en	groeien.	Een	rijk	klas	
milieu	ontstaat	vanuit	observatie	van	je	kleuters,	vanuit	het	verkennen	van	talenten.	Een	rijk	
milieu	geeft	prikkels	voor	de	optimale	ontwikkeling	van	elk	kind;	daagt	uit	en	doet	kinderen	
tijd	vergeten	bezig	zijn.	Daarvoor	moet	je	de	kleuters	kennen,	daarvoor	moet	je	zien	wie	er	
in	de	groep	zit,	wat	hen	boeit,	waar	zij	aan	toe	zijn,	waar	hun	zone	van	naaste	ontwikkeling	
ligt.	Op	basis	van	deze	kennis	kun	je	hun	klas,	hun	hoeken	‘rijker’	inrichten.	De	focus	ligt	op	
‘hoge	betrokkenheid’	van	elk	kind.	Waarbij	hoge	betrokkenheid	intens	en	grensverleggend	
bezig	zijn	is.		

Kwaliteitsvol	kleuteronderwijs	valt	of	staat	met	de	stamgroepleider.	Hij/zij	is	degene	die	
waakt	over	het	welbevinden	en	de	betrokkenheid	van	de	kleuters.	Hij/zij	is	de	voor	een	
uitnodigende	klas	inrichting	zorgt,	het	materiaal	aanbod	verbetert,	het	activiteitenaanbod	
gevarieerd	maakt	en	afstemt	op	de	kleuters.	Maar	vooral	is	hij/zij	degene	die	het	verschil	
maakt	in	de	(kwaliteitsvolle)	interactie	met	de	kleuters.		

Tijdens	een	periode	zonder	thema	krijg	je	als	stamgroepleider	meer	ruimte	tot	interactie	en	
meespelen	met	je	kleuters.	Om	deze	momenten	zo	‘sterk’	mogelijk	in	te	vullen	is	een	goede	
leerkrachtstijl	essentieel.	Tijdens	periodes	zonder	thema	kun	je	bewust	tijd	maken	om	de	
relaties	tussen	de	kleuters	te	verkennen	en	te	verbeteren.	Maar	ook	om	relaties	met	je	
kleuters	te	verstevigen.	Tijdens	het	observeren	van	relaties	tussen	kleuters	kun	je	ook	
ontdekken	wie	eerder	de	ondernemer	is,	de	leider,	de	volgzame,	de	creatieve,	de	stille	
denker,	de	probleemoplosser…door	af	en	toe	je	aanbod	eens	los	te	laten	creëer	je	een	sfeer	
‘waarin	alles	mag	en	niets	moet’	een	sfeer	waarin	je	kunt	genieten	van	meespelen	met	je	
kleuters	en	tijd	kunt	maken	voor	de	individuele	gesprekjes.		

Om	de	exploratiedrang	en	zelfstandigheid	van	je	kleuters	maximaal	kansen	te	bieden,	kun	je	
ze	meer	vrij	initiatief	geven.	Laat	je	kleuters	mee	participeren	in	de	uitbouw	van	je	aanbod	
en	de	uitbouw	van	hun	eigen	spel.	Verken	samen	met	je	kleuters	de	verschillende	hoeken,	
kijk	en	luister	naar	wat	zij	nodig	hebben	voor	hun	verdere	ontwikkeling.	Niet	alle	hoeken	
moeten	voortdurend	verrijkt	worden	vanuit	een	thema.	Vertrek	vanuit	observatie	van	
betrokkenheid	en	spel	van	je	kleuters	om	te	beslissen	of	je	een	hoek	al	dan	niet	zal	verrijken.	
Weet	ook	dat	het	voortdurend	wisselende	thematisch	aanbod	in	de	verschillende	hoeken	
gepaard	gaat	met	een	terugval	van	de	zelfstandigheid	van	sommige	kleuters.	Als	
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stamgroepleider	moet	je	steeds	opnieuw	je	kleuters	leren	om	aan	de	slag	te	gaan	met	het	
nieuwe	aanbod.		

Het	uitwerken	van	een	thema	is	en	blijft	voor	kleuters	zinvol.	Heel	wat	stamgroepleiders	
sturen	hun	aanbod	zelf	en	hierdoor	laten	ze	weinig	of	geen	inbreng	van	de	kleuters	toe.	
Resultaat	hiervan	is	lage	betrokkenheid	en	minder	ruimte	tot	ondernemingszin	en	zelfsturing	
bij	kleuters.	Het	uitwerken	van	een	thema	kan,	maar	niet	zonder	je	kleuters	mee	te	
betrekken	in	de	uitwerking	ervan.	We	willen	voor	een	optimale	ontwikkeling	van	onze	
kleuters	immers	zoveel	mogelijk	kansen	bieden	tot	hoge	betrokkenheid	en	dan	moeten	we	
tijd	maken	om	naar	hen	te	kijken	en	te	luisteren.		

	

Na	het	lezen	van	het	boek	wordt	heel	duidelijk	wat	belangrijk	is	voor	goed	kleuteronderwijs:		

										Rijke	leeromgeving																								relaties	tussen	kleuters	verkennen	en	verbeteren	

Hoge	betrokkenheid																	tijd	voor	individuele	gesprekjes												ken	je	kleuters																		

Goede	leerkrachtstijl											verkennen	van	talenten												kijken	en	luisteren	naar	je	kleuters	

										observatie																											meespelen	met	je	kleuters												vrij	initiatief	geven				

	laat	de	kleuters	mee	participeren	in	de	uitbouw	van	je	aanbod	en	de	uitbouw	van	hun	eigen	
spel	

Wat	ik	al	wilde	voor	het	lezen	van	het	boek	was	dat	mijn	kinderen	meer	gemotiveerd	aan	
een	thema	zouden	werken.	Na	het	lezen	van	het	boek	heb	al	wel	wat	antwoorden	gekregen	
op	de	vragen	die	ik	had.	Bij	ons	staan	de	thema’s	voor	een	jaar	al	vast	en	toch	wil	ik	graag	
dat	de	kinderen	gemotiveerd	aan	de	thema’s	werken.		Ik	wil	graag	de	kinderen	meer	
betrekken	bij	een	thema.	Het	moet	een	thema	van	de	kinderen	en	de	stamgroepleider	
worden	en	niet	een	opgelegd	thema	van	mij.	Dan	blijven	er	toch	nog	wel	wat	vragen	over:	

Hoe	kan	ik	de	kinderen	meer	betrekken	bij	een	thema?	

Hoe	doe	je	dat	als	de	thema’s	voor	een	groot	deel	al	vast	liggen?	

De	kinderen	werken	meer	voor	ons	dan	voor	zichzelf,	hoe	kan	ik	dat	veranderen?	

Hoe	zorg	ik	dat	de	hoeken	rijkelijk	zijn	ingericht?		

Hoe	verbeter	ik	de	hoeken?		Hoe	verbeter	ik	het	materiaal	aanbod?	

Hoe	zorg	ik	er	goed	voor	dat	kinderen	zich	ontwikkelen?	

Hoe	kan	ik	alle	kinderen	zien	als	er	ook	een	heleboel	moet	en	af	moet?	
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4.2		Kindgericht	werken	in	de	onderbouw.		

Doordat	ik	nog	veel	vragen	over	had,	ben	ik	in	november	2016	naar	de	inspiratiedag	van	HET	
KAN	geweest.	Deze	inspiratiedag	werd	verzorgd	door	Ingrid	Nagtzaam	en	Anite	van	Oijen.		
Zij	werken		met	10	ankerpunten.	10	ankers	om	houvast	te	bieden	aan	het	daadwerkelijk	
kindgericht	werken	in	het	onderwijs.		

Wat	gun	jij	kinderen?	Een	belangrijke	vraag	bij	kindgericht	werken.		

De	10	ankers:	

1.	uitgaan	van	3	pedagogen:	Reggio	Emillia,	van	wie	leert	een	kind	

	het	kind	en	de	ander;	kinderen	leren	van	en	met	elkaar.	Door	met	andere	kinderen	te								
werken	zien	de	kinderen	overeenkomsten	en	verschillen.	Deze	leren	ze	te	herkennen	en	te	
waarderen.	Belangrijk	hierbij	is	ook	het	presenteren	aan	elkaar	na	een	werkperiode,	
daardoor	kunnen	de	kinderen	de	ervaringen	van	de	andere	kinderen	meenemen.		

de	volwassene:	Neem	de	tijd	om	je	kleuters	te	leren	kennen;	waar	zijn	ze	in	geïnteresseerd?	
Wat	weten	ze	al?	Waar	hebben	ze	hun	kennis	vandaan?	Leef	je	in	in	de	kinderen.	Jij	moet	als	
volwassene	ervoor	zorgen	dat	er	voorwaarden	en	mogelijkheden	geschept	worden	
waardoor	de	kinderen	zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen.	Kijk	naar	de	wereld	met	het	kind.	
Bevraag	vragen.	Je	moet	weten	wanneer	je	je	kunt	bemoeien	met	het	spel	van	de	kinderen.	
Je	hoeft	niet	altijd	iets.		Je	hebt	kennis	van	de	doelen	nodig,	waardoor	je	kunt	aansluiten	op	
de	ontwikkeling	van	de	kinderen.	Luister	en	observeer	goed	en	heb	echte	aandacht	voor	de	
kinderen	in	je	groep.		Speel	mee	en	ga	lekker	bij	ze	zitten.		

de	ruimte:	Richt	je	omgeving	zo	betekenisvol	mogelijk	in	om	kinderen	uit	te	dagen.	Zorg	
voor	uitdagend	materiaal.	Zorg	dat	ze	in	een	hoek	een	uur	kunnen	spelen.	Wat	er	ligt	is	erg	
belangrijk.	De	ruimte	en	het	materiaal	moeten	de	kinderen	stimuleren	tot	leren	en	spel.	

	

2.	kennis	over	ontwikkeling.	

Jonge	kinderen	leren	context	gebonden.	Het	is	dus	belangrijk	dat	kinderen	in	betekenisvolle	
situaties	zelf	mogen	ontdekken.	Om	de	kinderen	verder	te	kunnen	brengen	in	hun	
ontwikkeling	en	meer	los	te	kunnen	laten,	moet	je	de	doelen	en	de	leerlijnen	kennen.	Dan	
pas	kun	je	doelgericht	denken	en	werken	en	dan	kun	je	meer	genieten	van	de	kinderen.	Het	
is	belangrijk	je	af	te	vragen	hoe	je	inzicht	in	de	doelen	krijgt,	dan	pas	kun	je	je	dit	realiseren.	
Vaak	is	het	zo	dat	jonge	kinderen	worden	getraind	en	helaas	slaan	ze	dan	stappen	over. 
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3.	een	uitdaging	in	plaats	van	een	opdracht.	

Leg	problemen	voor,	prikkel	ze,	laat	ze	experimenteren	en	laat	ze	zelf	oplossingen	bedenken.	
Geef	ze	tijd,	ruimte	en	criteria.	Om	de	ontwikkeling	en	de		betrokkenheid	van	de	kinderen	te	
vergroten	stel	je	jezelf	steeds	de	vraag:	waarom	zou	een	kind	dit	voor	mij	willen	doen?	Dan	
kom	je	dichterbij	de	leefwereld	van	de	kinderen.	Leg	ook	aan	de	kinderen	uit	waarom	je	de	
dingen	doet	die	je	doet.		

	4.	procesgericht	in	plaats	van	productgericht.	

Het	proces,	hoe	je	tot	het	product	komt,	is	belangrijker	dan	het	product.	Kinderen	moeten	
de	gelegenheid	krijgen	om	via	verschillende,	passende	stappen	zelf	een	proces	te	doorlopen	
en	zo	te	komen	tot	een	eigen	product.	Belangrijk	is	als	ze	iets	gaan	maken,	ze	het	dan	eerst	
in	het	echt	mogen	zien,	plaatmateriaal	erover	mogen	bekijken	en	er	tekeningen	over	mogen	
maken.		Pas	dan	groeit	hun	zelfvertrouwen.	Leg	eventueel	een	fototoestel	in	de	klas	zodat	
de	kinderen	het	eigen	proces	vast	kunnen	leggen.		

5.	documenteren.		

Maak	het	proces	zichtbaar.	Hang	de	werkjes	van	de	kinderen	op	en	zet	er	samen	op	hoe	het	
proces	verliep.	Zo	leer	je	anderen	procesgericht	i.p.v.	productgericht	te	kijken	en	elke	stap	
hierin	te	waarderen.	Door	tijdens	het	werken	met	de	kinderen	te	praten	over	hun	werk,	kun	
je	hen	beter	begeleiden	en	helpen	bij	het	bijstellen	van	het	leerproces.	Ben	trots	op	de	
stappen	die	de	kinderen	zetten,	daardoor	vergroot	je	hun	zelfvertrouwen.	Door	alleen	naar	
het	product	te	kijken,	denkt	het	kind	dat	hij	/zij	aan	bepaalde	eisen	moet	voldoen.		

6.	uitgaan	van	het	competente	kind.	

Kinderen	zijn	leergierig,	nieuwsgierig	en	open.	Nieuwe	kennis	en	vaardigheden	openen	voor	
hen	direct	nieuwe	perspectieven	naar	meer.	Dat	maakt	ze	eerder	actieve	producenten	dan	
passieve	consumenten	van	kennis.	Ze	weten	en	kunnen	al	veel,	veel	meer	dan	waar	wij	
vanuit	gaan.	Leer	ze	op	zichzelf	en	andere	kinderen	te	vertrouwen	en	zelf	keuzes	te	maken,	
dan	kun	je	als	stamgroepleider	je	richten	op	het	stimuleren	van	de	ontwikkeling	van	de	
kinderen.		

7.	inspelen	op	kinderen.		

Laat	kinderen	gaan	en	kijk	wat	ze	doen.	Schuif	je	plannen	aan	de	kant	en	kijk	wat	er	leeft.	
Speel	in	op	het	spel	en	de	beleving	van	de	kinderen.	Geef	initiatieven	van	kinderen	de	
ruimte.	Hierdoor	ontwikkelen	de	kinderen	verschillende	essenties;	ondernemen,	plannen,	
reflecteren,	samenwerken,	verantwoorden,	zorgen	voor,	creëren,	communiceren,	
respecteren	en	presenteren.	
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8.	kijken	achter	het	gedrag	van	kinderen.	

Kijk	altijd	wat	er	achter	het	gedrag	zit!	Hoe	een	kind	zich	gedraagt	heeft	een	reden,	zoek	uit	
waarom.	Als	je	negatief	reageert,	dan	kan	het	kind	nog	meer	onmacht	ervaren.	Vraag	Wat	
doe	je?	of	wat	ben	je	aan	het	doen?	Op	een	neutrale	toon.	Geef	het	kind	de	kans	om	zijn	
verhaal	te	doen.		

9.	De	verwondering	van	kinderen	in	ere	houden.	

Leer	de	nieuwsgierigheid	van	kinderen	niet	af!	Kinderen	hebben	de	meest	prachtige	vragen.	
Kijk	mee	en	bevraag	hun	vragen.	Heb	respect	voor	de	vragen	van	de	kinderen.	Laat	zelf	
verwondering	zien.	Wanneer	wij	steeds	bepalen	wat	de	kinderen	moeten	leren,	zou	het	
kunnen	gebeuren	dat	de	kinderen	zich	niet	meer	geroepen	voelen	te	vertellen	wat	hen	
bezighoudt	en	wat	zij	willen	leren.	Stem	het	aanbod	dus	af	op	de	kinderen	en	sluit	aan	bij	
hun	belevingswereld.		

10.	vraag	het	de	kinderen.		

Leer	je	kinderen	kennen	door	naar	ze	te	kijken	en	te	luisteren.	Neem	alledaagse	problemen	
serieus	en	bespreek	deze	direct	met	de	kinderen.	De	kinderen	komen	met	oplossingen.	Door	
de	kinderen	zelf	oplossingen	te	laten	bedenken	voelen	ze	zich	meer	verantwoordelijk	voor	
de	uitvoering	ervan.	Ze	leren	hierdoor	echt	samen	te	leven	in	een	betekenisvolle	situatie.	
Wat	doe	jij	wat	de	kinderen	eigenlijk	hadden	kunnen	doen?	Is	een	goede	vraag	om	telkens	
over	na	te	denken.		

	

Wat	gun	ik	de	kinderen?	

- Een	groep	waarin	iedereen	zichzelf	mag	en	kan	zijn.	Iedereen	hoort	erbij	en	geeft	om	
elkaars	welbevinden.		

- Een	stamgroepleider	die	echt	betrokken	is	bij	wat	er	leeft	bij	de	kinderen.	Zij/hij	geeft	de	
kinderen	ruimte	om	zelf	met	vragen,	ideeën	en	initiatieven	te	komen.		

- Een	stamgroepleider	die	kijkt	naar	wat	de	kinderen	wel	zijn	en	wel	kunnen	i.p.v.	alleen	te	
kijken	naar	wat	ze	nog	niet	zijn	en	kunnen,	zodat	het	zelfvertrouwen	van	de	kinderen	
groeit.		
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4.3	Verhalend	ontwerpen.		

In	de	laatste	bijeenkomst	van	de	Jenaplanopleiding	hebben	we	het	gehad	over	verhalend	
ontwerpen.	We	mochten	zelf	ervaren	hoe	het	was	om	hiermee	aan	de	slag	te	gaan.	Eenmaal	
daarmee	bezig	was	ik	erg	betrokken,	ik	vond	het	een	leuke	manier	om	anders	met	
informatie	om	te	gaan.	Ook	was	ik	nieuwsgierig	geworden	naar	hoe	het	verder	zou	gaan.	Ik	
mocht	zelf	dingen	bedenken,	mijn	creativiteit	en	fantasie	mocht	ik	de	vrije	loop	laten	gaan.	
Ik	was	de	ontwerper,	degene	die	zelf	mocht	bepalen.		Doordat	ik	moest	samenwerken	met	
medestudenten	werd	ik	gedwongen	te	overleggen	en	afspraken	te	maken.	Ook	al	kreeg	je	
informatie	vooraf	toch	had	ik	het	idee	dat	ik	het	samen	met	mijn	medestudenten	zelf	
bedacht	had.	Een	leuk	idee	om	in	de	praktijk	uit	te	proberen	om	te	zien	hoe	betrokken	de	
kinderen	dan	zijn.	Ik	denk	heel	betrokken	doordat	ze	het	idee	krijgen,	net	zoals	ik,	dat	het	
allemaal	uit	henzelf	komt.		

Nadat	we	het	uitgeprobeerd	hadden	tijdens	deze	bijeenkomst,	heb	ik	er	ook	nog	over	
gelezen.	Ik	vind	het	interessant	te	weten	wat	er	over	gezegd	wordt.	Dit	is	wat	ik	erover	
gevonden	heb:	

In	een	verhalend	ontwerp	verlopen	de	leeractiviteiten	als	een	verhaal.	Een	verhaal	dat	door	
de	leerlingen	zelf	voor	een	groot	deel	wordt	ingevuld	of	afgemaakt.	Kenmerkend	is	de	grote	
betrokkenheid	van	de	leerlingen	en	de	samenhang	tussen	de	verschillende	vakken	in	zinvolle	
contexten.	Leerlingen	worden	aangesproken	op	wat	ze	kunnen	en	krijgen	ruimte	voor	het	
nemen	van	initiatieven	en	eigen	beslissingen.	Bij	de	uitwerking	van	een	verhaal	wordt	er	
gebruik	gemaakt	van	de	ervaringen	van	de	kinderen	en	de	antwoorden	op	de	sleutelvragen	
worden	door	de	kinderen	zelf	bedacht.	Vaak	komen	ze	erachter	dat	hun	eigen	ervaringen	en	
kennis	tekort	schieten	en	komen	ze	op	het	idee	om	informatie	op	te	gaan	zoeken.		Hoewel	
het	voor	de	kinderen	lijkt	alsof	zij	de	les	en	het	verhaal	bepalen,	speelt	de	stamgroepleider	
een	belangrijke	rol.	De	stamgroepleider	zorgt	dat	er	een	leeromgeving	ontstaat	die	de	
kinderen	uitnodigt	tot	activiteiten,	hij/zij	biedt	structuur	waar	nodig,	bedenkt	een	duidelijk	
plot	of	intrige,	zorgt	ervoor	dat	de	lessen	planmatig	verlopen,	dat	er	een	inhoudelijke	
voorbereiding	is	en	maakt	gebruik	van	sleutelvragen.	Sleutelvragen	zijn	vragen	waar	de	
stamgroepleider	zelf		op	dat	moment	geen	antwoord	op	weet.	Deze	vragen	dagen	de	
kinderen	uit	om	zelf	antwoorden	te	bedenken.	Bij	goede	sleutelvragen	is	vaak	meer	dan	één	
antwoord	mogelijk.	Deze	antwoorden	zorgen	weer	voor	nieuwe	vragen.		

De	vijf	belangrijke	componenten	van	Verhalend	Ontwerpen	zijn:		

1.	de	verhaallijn,	deze	vormt	de	rode	draad	van	het	project	

2.	de	episodes,	de	verhaallijn	is	onderverdeeld	in	episodes	en	hierbinnen	worden	de	
kinderen	actief	
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3.	de	sleutelvragen,	vragen	waarop	de	stamgroepleider	op	dat	moment	ook	geen	antwoord	
op	weet	

4.	de	incidenten,	helpen	om	de	samenhang	tussen	de	episodes	vast	te	houden	

5.	het	wandfries,	alles	wat	de	leerlingen	maken,	wordt	hierop	in	een	chronologische	
volgorde	opgehangen.	Dit	is	handig	om	zo	het	verhaallevend	te	houden.		

 
Wat	ik	vooral	zo	goed	vind	aan	verhalend	ontwerpen	is	de	grote	betrokkenheid	van	de	
kinderen.	Dit	komt	vooral	doordat	zij	er	veel	van	zichzelf	in	kwijt	kunnen.	Er	is	veel	ruimte	
voor	de	inbreng	van	de	kinderen.	Daarnaast	is	wat	de	kinderen	bedenken	belangrijk	voor	het	
verloop	van	het	verhaal.	Er	is	samenhang	tussen	de	verschillende	vakken	en	er	wordt	
uitgegaan	van	wat	de	kinderen	al	weten.	Ze	worden	gestimuleerd	iets	te	doen	met	deze	
voorkennis.	 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Enkele	reacties	van	de	kinderen	bij	het	verhalend	ontwerpen:		

“Het	is	mooi	geworden!”	

	“We	mochten	alles	zelf	verzinnen!”		

“je	kan	superleuke	dingen	maken	als	je	het	zelf	mag	bedenken.”	

“We	hadden	even	geen	inspiratie,	toen	hebben	we	met	de	elkaar	overlegd	en	nagedacht	
en	daardoor	kregen	we	ideeën.”							

	“we	hebben	gezellig	samengewerkt.”	
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4.4		De	fiets	van	Jansen.	

Wereldoriëntatie	is	het	hart	van	het	Jenaplanonderwijs.	Kenmerkend	is	het	ervaren,	
ontdekken,	en	onderzoeken,	met	veel	aandacht	voor	de	grote	en	kleine	actualiteit.		

Het	didactische	model	‘de	fiets	van	Jansen’	gaat	uit	van	de	nieuwsgierigheid	van	de	
kinderen.	De	kinderen	bepalen,	samen	met	de	stamgroepleider,	de	inhoud	van	
wereldoriëntatie.	‘De	fiets	van	Jansen’	geeft	je	bij	een	thema	een	prima	kapstok	en	zorgt	
voor	overzicht.	Het	bestaat	uit	een	aantal	fasen	die	worden	gevolgd	door	de	kinderen.			
	
	

 

Tijdens	een	thema	begin	je	in	de	kring	om	te	zien	hoeveel	de	kinderen	al	over	het	
onderwerp	weten,	of	om	de	kinderen	te	prikkelen.	Dit	is	het	voorwiel.	Tijdens	het	thema		
worden	de	kinderen	gecoacht		door	de	groepsleider	(ketting),	zodat	de	kinderen	stevig	in	
het	zadel	zitten.	De	kinderen	eindigen	het	thema	met	een	presentatie	(achterwiel),	waarbij	
de	kinderen	de	gevonden	resultaten	presenteren,	ervaringen	kunnen	vertellen	en	eventueel	
het	proces	bespreken.	Aan	het	eind	van	het	thema	hebben	de	kinderen	(als	alles	goed	is	
gegaan)	hun	bagagedrager	goed	volgepakt	en	weten	veel	over	het	thema.	

Ik	vond	dat	wat	ik	las	over	‘de	fiets	van	jansen’	en	vooral	de	uitwerking	van	de	fasen,dat	die	
meer	gericht	zijn	op	de	Middenbouw	en	de	Bovenbouw.	Dus	ben	ik	verder	gaan	zoeken	op	
internet.	Ik	kwam	in	contact	met	Jomp	Beudeker,	zij	is	stamgroepleider	op	een	
Jenaplanschool	in	Schagen.	Zij	gebruiken	de	fiets	van	Jansen	in	de	praktijk	in	de	
kleutergroep.	Ze	gebruiken	wel	de	fasen,	maar	die	zien	er	soms	dan	wat	anders	uit	dan	het	
standaard	model.	Hieronder	beschrijf	ik	hoe	zij	de	fiets	van	Jansen	inzetten.	Ik	heb	er	hele	
leuke,	creatieve	ideeën	gezien,	die	ik	wel		in	de	praktijk	zou	willen	gaan	inzetten.		
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Fasen	van	de	fiets	van	Jansen:	

Trap	1	Prikkelen.		

Prikkelen	via	een	spelimpuls	met	uitdagend	materiaal,	een	voorwerpkring,	een	toneelstuk,	
een	lied,		een	dans,	een	prentenboek	of	een	brief.	De	brief	kan	het	begin	zijn	van	verhalend	
ontwerpen.	De	prikkel	kan	ook	uit	de	kinderen	zelf	komen,	daar	anticipeer	je	op	als	
stamgroepleider.	Denk	hierbij	bijvoorbeeld	aan	een	worm,	die	ze	vinden	tijdens	het	
buitenspelen.	Als	de	kinderen	geprikkeld	zijn	voor	het	onderwerp,	heeft	het	project	meer	
kans	op	slagen.	

	

De	kinderen	vinden	een	worm	er	wordt	een	wormenbak	ingericht.	De	bak	gaat	de	groep	in	en	
krijgt	een	plek	bij	de	ontdekhoek.		

Samen	met	de	stamgroepleider	worden	er	leervragen	
opgesteld.	De	informatie	wordt	opgezocht	in	boeken	of	op	
internet.		Bij	de	ontdekhoek	kun	je	allerlei	materiaal	
neerleggen	zoals;	microscoop,	loepen,	veiligheidsbrillen,	
pincetten,	handschoenen	en	insectenpotjes.		

	

Maak	van	de	
ontdekhoek	een	vaste	
hoek,	zodat	er	
gedurende	het	
schooljaar	
verschillende	
onderwerpen	aan	bod	
kunnen	komen.	

	

	

	

	

Na	de	prikkeling	inventariseer	je	in	de	kring	wat	de	kinderen	zelf	al	weten	over	het	thema	of	
onderwerp.	Je	maakt	een	woordspin	of	een	mindmap.	De	woorden	kun	je	ook	door	de	
kinderen	beeldend	laten	weergeven	en	laten	typen	of	stempelen.	Als	stamgroepleider	zorg	
je	ervoor	dat	de	belangrijke	woorden	op	het	bord	komen	staan.	Tijdens	het	thema	kan	de	
woordspin	of	mindmap	nog	groeien.	Je	kunt	ook	een	verteltafel	maken	n.a.v.	de	prikkeling.	
Dit	is	vooral	goed	voor	het	stimuleren	van	de	taalontwikkeling	en	het	vergroten	van	de	
woordenschat.			
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Trap	2	leervragen.		

Na	het	maken	van	de	woordspin	of	de	mindmap,	schrijf	je	de	vragen	op	die	de	kinderen	
hebben	over	het	thema	of	onderwerp.	Dit	worden	‘leervragen’	genoemd.	Deze	leervragen	
hang	je	op	in	de	groep.	Bij	een	thema	over	kleding	zouden	dat	de	volgende	vragen	kunnen	
zijn:	Waar	wordt	kleding	van	gemaakt?	Waarom	noemen	ze	een	spijkerbroek	een	
spijkerbroek	als	je	geen	spijkers	ziet?	Hoe	start	je	zelf	een	kledingwinkel?Wat	heb	je	
daarvoor	nodig?		

	

De	kinderen	willen	graag	een	kledingwinkel	in	
hun	eigen	groep.	Er	wordt	besproken	wat	er	
nodig	is	voor	het	maken	van	de	kledingwinkel.	
Spullen	worden	gevraagd	aan	de	ouders	en	
door	de	kinderen	meegebracht.	Door	het	
meebrengen	van	een	hoed,	willen	de	kinderen	
ook	een	hoedencollectie	gaan	samenstellen.	
Een	hoedenontwerpster	komt	vertellen.			

	

Om	tijdens	het	project	of	thema	te	zorgen	voor	betrokkenheid	en	een	rijke	leeromgeving	
voor	de	kinderen,	is	een	verhalend	ontwerp	een	mooie	aanvulling.	Je	gaat	dan	stapsgewijs	
door	het	thema	en	kinderen	begrijpen	goed	wat	ze	aan	het	doen	zijn,	omdat	het	een	
logische	opbouw	heeft.		

Trap	3	wie	gaat	wat	doen?	

De	kinderen	gaan	zelf	aan	de	slag.	Als	stamgroepleider	zorg	je	voor	de	
zelfverantwoordelijkheid	van	de	kinderen	voor	het	proces	en	product,	de	betrokkenheid	en	
het	goede	verloop	van	de	samenwerking.	De	kinderen	werken	in	de	verschillende	hoeken;	
huishoek,	bouwhoek,	ontdekhoek	en	in	het	atelier.	Deze	hoeken	worden	samen	met	de	
kinderen	omgetoverd	tot	hoeken	die	passen	binnen	het	thema.	De	kinderen	werken	aan	de	
tafels,	maar	ook	buiten,	tijdens	het	buitenspel.		

	

	

	

	

	

	

																					
De	kinderen	werken	alleen,	samen,	met	een	groepje	of	met	de	hele	stamgroep	aan	het	thema.		
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Trap	4	verslagrijpheid.		

Ieder	kind	heeft	een	eigen	ik-boek.	Hierin	komen	producten	waar	de	kinderen	trots	op	zijn,	
zoals	bijvoorbeeld	een	foto	of	een	tekening.	De	foto’s	worden	gemaakt	van	activiteiten	waar	
de	kinderen	zelf	graag	een	foto	van	willen	hebben.	De	foto’s	worden	gemaakt	door	een	kind	
uit	de	groep	of	de	stamgroepleider.	Hiervoor	is	een	digitale	camera	aanwezig.	Elk	kind	heeft	
ook	een	fotomap	op	de	g-drive.		

Trap	5	presentaties.	

Een	presentatie	kan	op	verschillende	manieren,	zoals	bijvoorbeeld	door	middel	van	een	
weeksluiting.	Deze	weeksluiting	kan	alleen	voor	de	onderbouw	zijn	of	voor	de	hele	school.	
De	kinderen	werken	vaak	naar	een	tentoonstelling	toe.	De	kinderen	vertellen	zelf	met	trots	
over	hun	eigen	producten.	Ook	geven	de	kinderen	uit	groep	2	een	presentatie	in	de	eigen	
groep	waarbij	de	ouders	aanwezig	mogen	zijn.	Elk	kind	komt	eerst	bij	de	stamgroepleider	
voor	een	kindgesprek.	Tijdens	een	kindgesprek	wordt	er	gevraagd	waar	de	kinderen	trots	op	
zijn,	waar	ze	hulp	bij	nodig	hebben	en	van	wie	ze	die	hulp	het	liefst	willen	hebben,	wat	ze	
graag	samen	doen	en	hoe	de	kinderen	verder	willen.	Daarna		mogen	ze	kiezen	met	wie	ze	de	
presentatie	samen	willen	doen,	dan	wordt	besproken	wat	het	onderwerp	gaat	worden.	Van	
dit	onderwerp	wordt	een	presentatieboek	gemaakt,	waarin	het	proces	zichtbaar	wordt	met	
foto’s	en	tekeningen	van	de	voorbereiding.	Uiteindelijk	presenteren	ze	hun	onderwerp	voor	
de	groep	in	het	bijzijn	van	hun	ouders.	De	onderwerpen	zijn	erg	divers	van	een	raket	van	
blokken	tot	een	kijkdoos	over	paarden.		

Trap	6	vastleggen.	

Een	belangrijk	onderdeel	van	de	fiets	van	Jansen	is	het	vastleggen.	De	kinderen	blikken	terug	
op	het	project	of	thema.		Ze	geven	aan	wat	ze	hebben	geleerd,	wat	ze	van	het	resultaat	
vonden	en	of	ze	het	makkelijk/moeilijk	of	leuk/niet	leuk	vonden.	Voor	het	vastleggen	werd	
eerst	het	ik-boek	en	de	jaarstick	gebruikt.	Elk	kind	heeft	nu	ook	een	groeimap	met	
daarin(voor	de	kinderen	uit	groep	2):	een	eindverslag	geschreven	door	de	stamgroepleider	
aan	het	einde	van	het	1e	jaar,	het	kindgesprek	met	de	antwoorden	op	de	vragen,	een	
fotoblad	met	9	foto’s	van	elk	kind	over	de	periode	van	augustus	t/m	maart,	een	
presentatieboek	met	een	verslag	van	de	stamgroepleider	over	de	presentatie	voorzien	van	
twee	foto’s	en	een	korte	beschrijving	van	de	5	Jenaplanessenties.		
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Ondernemen:	‘jouw	initiatief	is	welkom’	 Ruimte	voor	beschrijving	per	kind.	

Creëren:	‘alles	is	mogelijk’																																																																																																																												

Presenteren:	‘laten	zien	wie	je	bent’	 	

Communiceren:	‘jouw	mening	telt’	 	

Respecteren:	‘zijn	wie	je	bent’	 	

	

	

	

	

	

	

Vastleggen	op	een	jaarstick.	Een	jaarstick	is	een	kartonnen	koker,	die	door	elk	
kind	in	het	begin	van	het	schooljaar	voorzien	is	van	een	persoonlijk	tintje.	Bij	elk	
thema	wordt	er	iets	op	bevestigd	wat	de	inhoud	symboliseert.	Denk	bijvoorbeeld	
aan	een	kartonnen	huisje	bij	het	thema	ik	woon,	als	je	gebouwd	hebt	mat	dozen	
van	karton.	Zo	maak	je	voor	de	kinderen	‘het	jaar	rond	’zichtbaar.		

	

	

Wat	ik	leuk	vind	om	te	gebruiken	in	mijn	eigen	praktijk:	

- Het	maken	van	een	ontdekhoek,	daar	kunnen	de	kinderen	dan	elke	keer	weer	andere	
dingen	onderzoeken.		

- Verteltafel	rond	een	prentenboek,	aansluitend	bij	het	thema.		

- Het	werken	uitbreiden	tijdens	het	buitenspel.		

- Zorgen	voor	een	camera	in	de	klas,	zodat	de	kinderen	ook	zelf	foto’s	kunnen	maken.	Bij	
ons	in	de	groep	vragen	de	kinderen	regelmatig	om	een	foto	te	maken	van	hun	product,	
nu	doe	ik	dat	nog	zelf.		

- Presentatie	laten	geven	over	iets	waar	ze	trots	op	zijn	of	waar	ze	iets	over	willen	
weten/leren.	Deze	presentatie	werken	ze	dan	uit	in	de	groep,	het	proces	wordt	dan	ook	
zichtbaar.		
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Mocht	je	met	een	onderwerp	of	thema	werken	in	je	groep	houdt	dan	wel	de	volgende	
punten	in	de	gaten:	

- Zorg	dat	de	vakken	in	elkaar	overlopen.		

- Leer	de	kinderen	echt	kijken.	

- Bedenk	waar	de	diepgang	zit.		

- Vraag	de	kinderen	wat	zij	willen	weten.		

- Neem	de	verwondering	van	de	kinderen	serieus.	

- Bevraag	de	vragen,	geef	niet	meteen	antwoord.		

- Met	coöperatieve	spelletjes	leer	je	de	kinderen	samen	te	werken	

- Laat	de	ideeën	(thema’s)	uit	de	kinderen	komen,	stimuleer	een	vraag	en	de	rest	komt	
vanzelf.	

- Vraag	het	de	kinderen	en	bedenk	het	met	de	kinderen!	

- Observeer	de	kinderen	en	stel	op	het	juiste	moment	uitdagende	vragen.		

- Heb	zicht	op	de	doelen	die	je	wilt	bereiken.	Bespreek	de	leerdoelen	met	de	kinderen.		

- Er	moet	ruimte	zijn	voor	de	vragen	van	kinderen.		

- Proces	is	belangrijker	dan	het	product.		
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5.	verslag	onderzoek.	

In	dit	hoofdstuk	ga	ik	mijn	onderzoek	toelichten	en	uitwerken.	Allereerst	wil	ik	aangeven	hoe	
ik	het	liefst	met	de	kinderen	zou	willen	werken	n.a.v.	wat	ik	gelezen	en	gehoord	heb.	Ik	wil	
werken	volgens	de	Jenaplankernkwaliteiten	en	daar	vooral	uithalen	wat	ik	heel	belangrijk	
vind.	In	het	begin	van	het	schooljaar	wil	ik	zonder	thema	eerst	mijn	kinderen	leren	kennen	
door	ze	te	observeren,	mee	te	spelen	en	zo	hun	talenten	leren	verkennen.	Daarnaast		wil	ik	
dat	de	kinderen	zelf	ook	leren	ontdekken	waar	ze	goed	in	zijn	en	wat	ze	nog	moeten	leren.	
Deze	kwaliteiten	zetten	we	dan	in,	zodat	iedereen	voordeel	kan	hebben	van	de	kwaliteiten	
van	de	anderen.	Zo	leren	de	kinderen	ook	dat	je	samen	verder	komt	dan	alleen.	Tijdens	de	
eerste	periode	wil	ik	ook	graag	investeren	in	de	relaties	tussen	de	kinderen	en	de	relatie	met	
mij	als	stamgroepleider.	Ik	wil	er	een	(h)echte	groep	van	maken.	De	kinderen	moeten	zich	er	
veilig	voelen.	Samen	met	de	kinderen	maak	ik	de	groepsafspraken,	door	ze	samen	te	maken	
zijn	het	afspraken	van	de	hele	groep	en	zullen	de	kinderen	zich	er	beter	aan	houden.	Ook	
vind	ik	het	heel	belangrijk	dat	de	kinderen	zich	kunnen	ontwikkelen	op	hun	eigen	niveau	en	
in	hun	eigen	tempo.	Dat	ze	fouten	mogen	maken	en	dat	de	kinderen	weten	dat	dit	bij	het	
leerproces	hoort.	Leren	moet	geen	wedstrijd	zijn.		Tijdens	het	werken	wil	ik	ze	stimuleren	
om	nieuwe	dingen	te	doen,	nieuwe	ervaringen	op	te	doen.	Dit	vooral	tijdens	hun	eigen	spel.	
Kinderen	zijn	zelf	heel	energiek,	vindingrijk,	ondernemend	en	creatief.	Als	je	ze	de	vrijheid	
geeft	zelf	te	spelen	dan	komen	daar	de	mooiste	dingen	uit	en	dan	bedoel	ik	niet	alleen	hoe	
iets	eruit	ziet	na	afloop.	Ze	ontdekken	dingen	in	het	proces	en	wat	mij	dan	opvalt	is	dat	ze	al	
best	veel	weten.	Op	wat	ze	al	weten	en	kunnen	wil	ik	graag	doorgaan,	door	ze	uit	te	dagen		
en	ze	zo	een	stap	verder	te	brengen	in	hun	ontwikkeling.	Mocht	er	een	instructie	nodig	zijn,	
dan	wil	ik	die	geven	in	de	hoeken	tijdens	het	spel.	Deze	instructie	is	alleen	belangrijk	voor	de	
kinderen	die	er	op	dat	moment	mee	bezig	zijn.	In	de	evaluatiekring	kunnen	de	kinderen	
laten	zien	wat	ze	ontdekt	en	geleerd	hebben	tijdens	hun	spel,	zodat	ook	de	andere	kinderen	
hiervan	kunnen	leren.	Wat	ik	het	belangrijkste	vind	is	uitgaan	van	de	actualiteit,	omdat	dit	
leidt	tot	grote	interesse	en	intrinsieke	motivatie;	tot	echt	en	betekenisvol	leren.	De	vragen	

die	er	ontstaan	of	al	zijn	op	een	vragenmuur	zetten	en	
van	daaruit	gaan	werken.	Zo	kan	er	eventueel	een	thema	
ontstaan.	Het	kan	ook	een	onderwerp	zijn	waar	je	het	
even	met	de	kinderen	over	hebt	en	dan	weer	los	moet	
laten,	omdat	het	niet	leeft	bij	de	kinderen.		Ik	wil	de	
kinderen	betrekken	in	het	leerproces	en	met	hen	samen	
de	hoeken	inrichten.	Als	ik	met	een	thema	werk	dat	niet	
uit	de	kinderen	is	gekomen,	wil	ik	de	kinderen	er	bij	
betrekken	en	vanuit	hun	kijk	op	dat	thema	gaan	werken.	
Ik	wil	ze	begeleiden	tijdens	het	spel	en	ze	de	ruimte	
geven	om	met	eigen	initiatieven	en	ideeën	te	komen.	Na	
afloop	kunnen	de	kinderen	presenteren	wat	ze	allemaal	

geleerd	hebben	en	dit	kan	op	verschillende	manieren.		



25	

	

5.1	de	hoeken	en	activiteiten.		

Ik	wil	graag	gaan	onderzoeken	hoe	ik	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	meer	kan	stimuleren	
op	een	manier	die	het	beste	bij	hen	past.		

Als	eerste	ben	ik	gaan	kijken	wat	de	kinderen	zelf	het	leukste	vinden	om	te	doen.	Waar	zie	ik	
die	intrinsieke	motivatie	het	meest?	Ik	ben	de	hoeken	en	activiteiten	die	wij	op	het	planbord	
hebben	staan	eens	onder	de	loep	gaan	nemen.	Ik	heb	een	soort	enquête	gedaan	met	mijn	
groep	kinderen.	Er	lagen	3	gekleurde	vellen	papier	op	de	grond;	rood-oranje-groen.	“Hé,	een	
stoplicht”	zei	een	kind	uit	de	klas.	Ja	inderdaad,	ik	had	dit	zelf	nog	niet	gezien.	We	hebben	
het	even	over	het	stoplicht	gehad;	wat	doe	je	bij	rood,oranje	en	groen?	Ze	wisten	dit	goed	te	
vertellen.	Nou	wil	ik	dit	stoplicht	gaan	gebruiken	om	te	kijken	of	jullie	het	leuk	vinden	in	een	
bepaalde	hoek	of	om	met	sommige	materialen	te	werken.	Wat	zou	rood	betekenen	denken	
jullie?	“dat	je	het	niet	leuk	vind”.	En	groen?	“dat	je	het	wel	leuk	vind!”	en	oranje	dan?	“dat	je	
het	soms	wel	en	soms	niet	leuk	vind	om	mee	te	spelen.”	Ook	hierbij	zie	je	dus	dat	de	
kinderen	het	zelf	kunnen	invullen.		
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Dit	was	wat	er	uit	mijn	onderzoekje	kwam.	Er	waren	op	het	moment	van	onderzoeken	24	
kinderen	in	de	klas,	13	meisjes	en	11	jongens.		

																																																																	Rood																								oranje																															groen	

																																																														(niet	leuk)					(soms	wel/	soms	niet	leuk)								(leuk)	

Tekenen																																																						1																														7																																								16	

Bouwhoek																																																			8																														5																																								11	

Huishoek																																																					8																														3																																								13	

Zandtafel																																																					4																														4																																								16	

Puzzelen																																																				12																													4																																										8	

Kleien																																																											4																												13																																									7	

Bakken	(constructiemateriaal)																8																														2																																								14	

Poppenkast																																																	8																														4																																								12	

Knutselen																																																				3																												10																																								11	

Werkje	uit	de	kast																																					9																														7																																										8	

	

	

Wat	mij	erg	opviel	was	dat	de	er	maar	1	jongen	koos	voor	de	huishoek	en	ook	bij	de	
poppenkast	waren	het	de	meeste	meisjes.	De	bouwhoek	en	bakken	werden	door	de	jongens	
gekozen.		Wel	heel	erg	rolbepalend.	De	kinderen	konden	wel	goed	aangeven	waarom	ze	
kozen	voor	rood,	oranje	of	groen.	Hieronder	geef	ik	de	belangrijkste	redenen	weer.		

Tekenen:		

Rood:	“ik	vind	het	niet	zo	leuk,	omdat	ik	het	niet	zo	goed	kan.”	

Oranje:	“als	ik	iets	moet	tekenen,	vind	ik	het	niet	zo	leuk.	Als	ik	zelf	mag	kiezen	wat	ik	teken,	
dan	vind	ik	het	wel	leuk.	Soms	weet	ik	niet	hoe	ik	iets	moet	tekenen.”	

Groen:	“je	kan	leuke	dingen	verzinnen	en	erbij	schrijven.	Vooral	tekenen	voor	iemand	die	
jarig	is,	is	leuk.	Ik	weet	altijd	wat	ik	kan	tekenen.”	
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Bouwhoek:		

Rood:	“de	bouwhoek	is	altijd	al	vol,	als	ik	wil	plannen.	Ik	weet	niet	wat	ik	moet	bouwen.	Er	
zitten	altijd	jongens	in.”	

Oranje:	“ik	vind	het	alleen	leuk	met	vriendinnen,	als	er	al	jongens	in	zitten	dan	vind	ik	het	
niet	leuk.	Soms	weet	ik	niet	wat	ik	kan	bouwen.”	

Groen:	“je	kan	grote	dingen	bouwen,	waar	je	zelf	in	kan	zoals	een	kasteel,	een	huis	of	een	
toren.	Domino	met	grote	blokken.	Hoge	muren	bouwen	en	eroverheen	springen.		

Huishoek:		

Rood:	“koken	is	niet	leuk	en	er	staan	alleen	maar	meisjesspullen	in	zoals	hoge	hakken,	baby’s	
strijkbout.	Knuffels.	Er	gaan	altijd	meisjes	in,	dan	wil	ik	er	niet	meer	in.”	

Oranje:	“soms	moet	je	iets	zijn	wat	je	niet	wilt	zijn,	zoals	bijvoorbeeld	mama.	Soms	wordt	er	
ruzie	gemaakt	om	de	spulletjes.		

Groen:	“gezellig	met	je	vriendjes	en	vriendinnetjes	spelen.	Doen	alsof	je	een	huisdier	krijgt,	
nep	koken,	verkleden	en	op	hoge	hakken	lopen.	Ik	kan	een	hondje	zijn,	papa	en	mama	
spelen,	tafeldekken	en	op	kinderen	passen.”	

Zandtafel:	

Rood:	“Ik	vind	er	niks	aan,	mijn	kleren	en	handen	worden	vies	en	je	moet	vegen.	Ik	weet	niet	
wat	ik	in	de	zandtafel	moet	doen.	Meestal	zitten	er	kinderen	van	andere	klassen	bij	en	dat	
vind	ik	niet	leuk.”	

Oranje:	“soms	zit	de	zandtafel	al	vol	als	ik	er	in	wil,	dat	is	jammer.	Ik	vind	het	leuk	om	met	
mijn	vriendinnen	erin	te	spelen.	Je	kunt	er	leuke	figuren	in	maken,	maar	ik	vind	het	niet	leuk	
als	mijn	trui	dan	vies	word.”	

groen:	“Je	kunt	er	vele	verschillende	dingen	doen	zoals	taarten	maken,	zandkastelen	
bouwen,	een	toren	maken,	tekeningen	maken	in	het	zand,	iemand	foppen,	scheppen	en		
spelen	met	hard	en	zacht	zand.		
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Puzzelen:		

Rood:	“Sommige	puzzels	zijn	te	moeilijk.	Ik	ken	ze	allemaal	al,	ze	zijn	makkelijk.	Als	ik	het	
moet	vind	ik	het	niet	leuk.	Het	duurt	zo	lang.”	

Oranje:	“Sommige	puzzels	zijn	te	moeilijk	en	sommige	te	makkelijk.	Heel	moeilijk	is	niet	leuk,	
als	je	die	moet	doen.”	

Groen:	“van	de	moeilijke	puzzels	kun	je	iets	leren.	Puzzelen	is	niet	moeilijk,	maar	makkelijk	
en	leuk.”	

Kleien:		

Rood:	“er	zitten	zo	weinig	spullen	bij.	Ik	kan	er	niet	zo	goed	iets	van	maken.	Het	gaat	snel	
kapot	en	dat	is	jammer.	Je	kan	het	ook	niet	bewaren,	dan	wordt	de	klei	hard.”	

Oranje:	“een	slakje	is	moeilijk	om	te	maken,	een	bolletje	niet.	Wat	je	maakt	gaat	snel	kapot.	
Met	vriendjes	kleien	is	leuk	en	gezellig.”	

Groen:	“je	kan	er	elke	keer	iets	anders	van	maken	zoals	pannenkoeken,	sneeuwpoppen,	
kleine	bolletjes,	grote	bolletjes,	eten	en	dieren.	Je	kunt	gezellig	met	je	vrienden	en	
vriendinnen	kletsen	ondertussen.”	

Bakken	(constructiemateriaal):	

Rood:	“er	zitten	vaak	jongens	in.	Ik	weet	niet	wat	ik	dan	moet	maken.	Ik	kan	niet	bouwen.”	

Oranje:	“soms	weet	ik	niet	wat	ik	kan	maken/doen	en	soms	wel.		Soms	heb	ik	even	genoeg	
gebouwd.	Ik	vind	alleen	de	little	pony’s	leuk.	Voorbeelden	zijn	niet	leuk,	zelf	verzinnen	is	
leuker.”	

Groen:	“je	kan	er	alles	van	maken	wat	je	maar	wilt.	Je	kunt	dingen	bedenken,	die	bouwen		
en	er	dan	mee	spelen.	Ik	kan	goed	dingen	bouwen.	Het	zelf	verzinnen	vind	ik	het	leukst.”	

Poppenkast:		

Rood:	“je	kan	alleen	maar	met	de	poppen	spelen.	Verhalen	verzinnen	vind	ik	niet	zo	leuk.	Ik	
weet	niet	wat	ik	dan	moet	spelen.”	

Oranje:	“soms	weet	ik	niet	wat	ik	moet	spelen	en	soms	bedenk	ik	wel	iets.	Het	is	af	en	toe	
moeilijk,	want	dan	weet	ik	niks	te	bedenken.	In	de	poppenkast	mogen	maar	2	kinderen,	dus	
is	die	snel	vol.”	

Groen:	“je	kan	verhaaltjes	spelen,	die	je	zelf	verzonnen	hebt.	Je	kunt	de	gordijntjes	dicht	
doen	en	weer	open.	Je	kunt	ook	achter	de	poppenkast	spelen	met	de	poppen.	Leuke,	
grappige	verhaaltjes	verzinnen.	We	hebben	leuke	poppen	om	mee	te	spelen.”	
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Knutselen:		

Rood:	“gewoon	saai,	ik	kan	niks	verzinnen.	Je	moet	veel	opruimen.			

Oranje:	“ik	kies	liever	zelf	wat	ik	maak.	Opdrachten	vind	ik	niet	altijd	leuk.	Als	er	meisjes	in	
zitten	wil	ik	liever	niet.	Alleen	als	ik	zelf	kan	kiezen	wat	ik	maak,	dan	vind	ik	het	leuk.”	

Groen:	“leuk	om	dingetjes	te	maken	van	papier	of	iets	anders	zoals	bijvoorbeeld	
schatkaarten.	Spannend,	je	weet	niet	hoe	het	eruit	komt	te	zien.”		

Werkje	uit	de	kast:		

Rood:	“moeilijke	werkjes	zitten	er	bij.	Ik	vind	het	saai	om	te	doen.	Sommige	werkjes	zijn	niet	
leuk.”	

Oranje:	“sommige	werkjes	zijn	leuk	en	sommige	werkjes	zijn	moeilijk.”	

Groen:	“je	kan	er	goed	en	veel	van	leren,	als	je	later	groot	wordt	dan	weet	je	veel.	De	
kralenplanken	zijn	leuk,	daar	kan	je	veel	van	leren.	Je	kan	goed	leren	rekenen	als	je	dat	niet	
kan.”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.2	Conclusie	van	het	onderzoek.	

Dit	is	waarom	de	kinderen	een	aantal	hoeken	of	activiteiten	niet	leuk	vinden	om	te	doen	in	
de	klas	en	ze	deze	dus	ook	niet	kiezen	tijdens	het	plannen:	In	de	huishoek	staan	alleen	
meisjesspullen.	In	de	bouwhoek	en	in	de	bakken	zitten	vaak	jongens	en	dan	willen	de	
meisjes	er	niet	bij.	Vaak	weten	de	kinderen	(vooral	de	meisjes)	niet	wat	ze	kunnen	bouwen	
of	maken.	Tekenen	en	knutselen	vinden	ze	leuk	als	ze	zelf	mogen	bepalen	wat	ze	maken,	
opdrachten	vinden	ze	vaak	niet	leuk.	Werkjes	uit	de	kast	vinden	ze	vaak	te	moeilijk	en	
daardoor	niet	zo	leuk	om	te	maken.		
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Bij	het	kleien	is	het	jammer	dat	het	product	snel	kapot	gaat	en	je	het	niet	kan	bewaren.	Bij	
de	poppenkast	is	het	soms	moeilijk	om	een	verhaal	te	verzinnen.	Puzzelen	is	niet	leuk	als	het	
moet	en	de	puzzel	te	moeilijk	is.	Van	de	zandtafel	kun	je	vies	worden	en	als	er	ook	kinderen	
uit	de	andere	klas	in	zitten	dan	is	het	niet	gezellig.		

	

5.2.1.	Oplossingen	die	we	samen	bedacht	hebben	om	de	hoeken	aantrekkelijker	te	maken.		

Nadat	we	gesproken	hebben	over	het	feit	waarom	enkele	hoeken	of	activiteiten	niet	
interessant	genoeg	zijn	om	in	te	werken	of	te	spelen,	hebben	we	gesproken	over	wat	we	
kunnen	veranderen	om	het	wel	interessant	te	maken.	Dit	voornamelijk	met	betrekking	tot	
de	bouwhoek	en	de	huishoek.		

De	kinderen	willen	in	de	bouwhoek	graag	meer	spullen	dan	alleen	blokken.	Zoals	
bijvoorbeeld	doeken,	gekleurd	papier,	planken,	hout,	karton,	buizen,	centimeters,	
grasmatjes,	doeken,	verkleedkleren	en	poppetjes.	Ook	voorbeelden	zijn	nodig	om	ideeën	te	
krijgen.	Daarna	hebben	we	het	nog	gehad	over	het	aantal	kinderen	dat	in	de	bouwhoek	
mogen.	Normaal	zijn	dat	er	twee,	maar	volgens	de	kinderen	kunnen	er	makkelijk	4	kinderen	
in.	Er	moet	dan	wel	goed	overlegd	worden	over	wat	gemaakt	gaat	worden.	Je	maakt	
afspraken	met	elkaar.		

De	huishoek	moet	uitgebreid	worden	met	meer	spullen	voor	jongens,	zoals	kleren	en	
schoenen,	een	kantoor	met	computer	of	een	werkbank,	maar	ook	doeken	en	dekens	om	
hutten	te	bouwen.	In	de	huishoek	spelen	normaal	3	kinderen,	dat	vinden	de	kinderen	goed.	
De	huishoek	zou	wel	wat	groter	mogen.		

Ik	heb	materialen	verzameld	om	te	kijken	of	zo	het	spel	gaat	veranderen	en	om	te	kijken	of	
de	hoeken	zo	meer	aantrekkelijk	worden	om	in	te	spelen.	Ik	heb	me	nu	vooral	gericht	op	de	
bouwhoek,	omdat	het	anders	niet	haalbaar	was.	Wat	ik	verzameld	heb	zijn	grasmatjes	met	
bloemetjes,	Playmobil	poppetjes,		dieren,	kleine	steentjes,	centimeters,	stukken	Novilon	(50	
bij	50),	stukken	hout	(verschillende	maten),	stukken	laminaat	(verschillende	maten)en	
gordijnstof.			

	

5.2.2.	Wat	ik	verwacht	door	het	inzetten	van	meer	verschillend	materiaal	in	de	bouwhoek.	

Ik	verwacht	dat	de	kinderen	heel	enthousiast	zijn	over	de	spullen	die	ik	verzameld	en	
gekocht	heb	.	Dat	ze	nu	heel	graag	in	de	bouwhoek	willen	spelen,	ook	als	ze	aangegeven	
hebben	dit	niet	leuk	te	vinden.	Normaal	gesproken	liggen	in	de	bouwhoek	blokken	(Haagse	
set)	met	wat	klein	materiaal	(poppetjes,	dieren	en	auto’s).	Als	de	kinderen	uit	mijn	groep	in	
de	bouwhoek	kunnen	plannen,	dan	bouwen	ze	vaak	alleen	met	de	blokken.	Met	het	kleine	
materiaal	wordt	weinig	tot	niks	gedaan.		
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5.3	Spelen	in	de	bouwhoek	met	meer	materiaal.	

	Ik	heb	in	de	grote	kring	aan	de	kinderen	laten	zien	wat	ik	allemaal	meegebracht	heb.	De	
kinderen	zijn	erg	enthousiast	en	willen	allemaal	wel	in	de	bouwhoek.	4	kinderen	kunnen	er	
in,	daar	hebben	we	het	de	vorige	keer	over	gehad.	Er	gaan	2	jongens	en	2	meisjes	in.	Ze	
willen	samen	het	huis	van	Meret	en	Bart	gaan	bouwen.	Dat	zijn	de	2	kunstenaars	uit	het	
thema	waar	we	nu	aan	werken.	Ik	loop	langs	alle	activiteiten	en	zo	kom	ik	ook	bij	de	
bouwhoek.	Ik	zie	4	kinderen	erg	enthousiast	werken.	Wat	ik	zie	is	dat	1	kind	met	de	
playmobil	poppetjes	aan	het	spelen	is,	1	kind	is	een	geheime	plek	aan	het	bouwen	en	2	
kinderen	zijn	bezig	met	het	bouwen	van	het	huis.	De	muren	worden	gemetseld,	zij	weten	
hoe	dat	moet	en	waarom	dat	dat	beter	is	:	“Het	huis	is	dan	steviger.”		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ik	hoor	ze	praten	met	elkaar	over	het	huis.	De	muren	zijn	klaar,	nu	kan	het	dak	er	op.	De	2	
meisjes	pakken	de	platen,	maar	zien	dat	deze	te	klein	zijn.	Ze	hebben	er	meer	nodig,	maar	ze	
zijn	bang	dat	de	platen	doorzakken	in	het	midden	van	het	huis.	Dan	zegt	degene,	die	de	
geheime	plek	aan	het	bouwen	is:	“	je	moet	er	steunpilaren	onder	zetten”	en	hij	geeft	aan	
met	welke	blokken	hij	dat	zou	doen.		

	

De	platen	komen	nog	niet	op	het	huis,	want	
er	moet	eerst	gekeken	worden	hoeveel	
kinderen	er	in	het	huis	kunnen.	Ze	proberen	
of	ze	er	allemaal	in	passen.	Dit	lukt.	Ze	zijn	
trots,	hebben	dit	zelf	bedacht	en	gemaakt	
en	willen	graag	dat	ik	er	een	foto	van	maak.		
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5.3.1.	Conclusie	over	het	spelen	in	de	bouwhoek	met	meer	materiaal.	

De	kinderen	zijn	erg	enthousiast	en	willen	vlug	aan	de	slag.	Ze	verzinnen	zelf	dat	ze	het	huis	
van	Meret	en	Bart	willen	bouwen.	Dat	is	eigenlijk	het	enige	wat	ze	met	elkaar	overleggen.	
Daarna	zie	ik	2	kinderen	apart	spelen	en	2	kinderen	samen	het	huis	bouwen.	Het	huis	wordt	
gemetseld,	de	meisjes	weten	hoe	dat	moet	en	waarom	dit	zo	bij	huizen	wordt	gedaan.	Het	
huis	bestaat	uit	4	dichte	muren,	gemaakt	van	rechthoekige	blokken	en	een	paar	kleine	
vierkante	blokken.	Als	de	rechthoekige	blokken	op	zijn	dan	is	het	huis	ook	klaar.	Wel	zorgen	
ze	ervoor	dat	er	een	opening	komt,	zodat	de	mensen	naar	binnen	kunnen.	Ze	kijken	nog	
welke	stukken	zeil	in	het	huis	passen.	Sommige	stukken	leggen	ze	op	elkaar,	omdat	het	niet	
helemaal	past.	Dan	leggen	ze	er	grasmatjes	achter	en	het	huis	is	klaar.	Ze	kijken	of	ze	er	met	
z’n	vieren	in	passen	en	dat	kan.	Wat	ik	mis	is	het	overleg	over	hoe	ze	het	huis	gaan	bouwen.	
Het	huis	heeft	geen	ramen,	geen	indeling	en	nog	geen	dak.	Daar	ligt	dus	een	taak	voor	mij	
als	groepsleerkracht.		

	

5.4	spelen	in	de	bouwhoek	met	begeleiding	van	de	groepsleerkracht.	

Tijdens	de	volgende	werktijd	ga	ik	met	de	4	kinderen	uit	de	bouwhoek	aan	een	tafel	zitten.	Ik	
vraag	hen	hoe	ze	het	bouwen	van	het	huis	van	Meret	en	Bart	vonden.	Ik	krijg	allerlei	
antwoorden	zoals;	”	leuk,	het	is	een	mooi	huis	geworden,	het	heeft	ook	een	geheime	plek,	
de	poppetjes	zijn	leuk.”	Dan	vraag	ik	hoe	hun	huis	eruit	ziet.	“Er	zijn	4	muren,	we	hebben	
gemetseld,	er	is	een	opening	zodat	ze	naar	binnen	kunnen	en	er	liggen	grasmatjes.”	Dan	
vraag	ik	hoe	een	echt	huis	eruit	ziet.	Ze	noemen	allerlei	verschillende	dingen	op;	“het	is	
gemaakt	van	stenen,	er	zitten	ramen	in,	er	zit	een	dak	op,	het	heeft	een	schoorsteen,	een	
brievenbus,	een	deur	en	in	het	huis	zijn	verschillende	kamers	en	gangen,	er	is	een	wc,	een	
badkamer,	een	speelkamer,	een	keuken,	een	paar	slaapkamers	en	een	zolder.”	Toevallig	
gaat	één	van	de	kinderen	verhuizen	en	ze	vertelt	hoe	hun	nieuwe	huis	eruit	ziet.	Ook	vertelt	
ze	over	de	indeling.	Dit	komt	mooi	uit,	want	dat	is	net	waar	ik	het	met	de	kinderen	over	
wilde	hebben.	Het	huis	wat	ze	gebouwd	hebben	heeft	alleen	maar	muren.	“Dat	wordt	vast	
een	mooi	huis,”	zeg	ik	tegen	haar.	“Zouden	Meret	en	Bart	ook	zo’n	huis	willen?”	Ze	denken	
allemaal	van	wel.	“Zouden	jullie	dat	kunnen	maken?”	Ja,	dat	kunnen	ze	wel.	Wat	willen	jullie	

maken?		Ze	willen	verschillende	ruimtes	in	het	
huis	maken:	een	speelkamer,	een	keuken,	een	
tv-hoek,	een	w.c,	een	gang.	Ik	heb	wat	
plattegronden	meegenomen	en	daar	gaan	we	
over	in	gesprek.	Wat	zie	je?	Wat	is	de	grootste	
ruimte,	welke	de	kleinste?	Door	dit	gezien	te	
hebben	willen	ze	meteen	aan	de	slag.	Ze	
verdelen	de	taken	en	gaan	verder	met	bouwen.		
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Na	een	tijdje	kom	ik	weer	kijken	en	vraag	wat	ze	gemaakt	hebben.	Ze	hebben	wel	een	
keuken	en	een	speelhoek,	maar	ze	willen	eigenlijk	ook	nog	een	televisiekamer.	“Wat	is	het	
probleem?”	Vraag	ik.	“De	televisiekamer	kan	er	niet	meer	bij,	want	hij	kan	niet	bij	de	
voordeur.”	Ik	pak	nog	een	keer	de	plattegrond	erbij	en	vraag	ze	waar	ze	denken	dat	de	
voordeur	zit.	Uiteindelijk	hebben	ze	‘m	gevonden.	“Wat	zie	je	bij	de	voordeur	in	de	buurt	en	
wat	zit	er	bij	jullie	thuis	vlakbij	de	voordeur?”	“De	hal,	de	w.c.,	de	trap	en	de	kapstok.”	Wat	
zit	er	bij	jullie	voordeur?	“Niks,	een	leeg	hok.”	“En	waar	zit	jullie	w.c?”	“Is	dat	een	goede	
plek?”	“	Zouden	jullie	iets	kunnen	veranderen,	zodat	je	wel	een	televisiekamer	kunt	maken?”	
“Ja,	de	w.c	kan	bij	de	voordeur,	dan	houden	we	daar	(wijzen	in	het	huis	de	plek	aan	waar	ze	
nu	de	w.c	gebouwd	hebben)	plaats	over	om	een	televisiehoek	te	maken.”	Ze	veranderen	de	
w.c.	van	plek	en	maken	er	een	televisiehoek	bij.		De	benedenverdieping	is	klaar	en	ze	willen	
er	een	dak	op	maken.	Ik	vraag	ze	of	Meret	en	Bart	genoeg	licht	hebben	in	hun	huis	als	
dadelijk	het	dak	erop	ligt.	Ze	komen	tot	de	ontdekking	dat	er	geen	ramen	in	het	huis	zitten.	
“dan	halen	we	er	een	blok	uit”.	“Nee,	er	moeten	er	dan	2	uit,	dan	worden	de	ramen	groter	
en	hebben	ze	meer	licht.	“	Ze	gaan	het	voorzichtig	uitproberen.		Eerst	halen	ze	er	één	blok	

uit	en	dan	willen	ze	er	nog	een	uithalen,	dan	komen	ze	tot	de	
ontdekking	dat	het	blok	erboven	ook	eruit	zal	vallen.	Dus	ze	
overleggen	en	komen	tot	de	conclusie	dat	op	die	plaats	één	
blok	genoeg	is	om	iets	meer	licht	in	het	huis	te	krijgen.	Ze	
kunnen	wel	op	meerdere	plaatsen	één	blok	eruit	halen,	zodat	
ook	in	de	andere	kamers	wat	meer	licht	komt.	Zelf	hebben	ze	
thuis	ook	ramen	in	de	eetkamer,	de	huiskamer,	de	keuken	en	in	
de	w.c.		
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5.4.1.	conclusie	over	het	spelen	met	begeleiding	van	de	groepsleerkracht	in	de	bouwhoek.		

Door	te	gaan	kijken	tijdens	het	spelen,	door	vragen	te	stellen,	door	dingen	te	laten	zien,	door	
in	gesprek	te	gaan	met	de	kinderen	kunnen	ze	weer	verder	met	hun	bouwwerk	en	wordt	het	
meer	dan	alleen	een	gemetselde	muur.	Ze	leren	over	de	inrichting	van	een	huis;	de	grootte	
van	de	verschillende	kamers	en	op	welke	plek	deze	het	meest	voorkomen	in	een	huis.	Ze	
leren	oplossingen	bedenken	voor	problemen	die	ze	tegen	komen.	Ze	leren	meer	overleggen	
en	samenwerken.	De	kinderen	zijn	heel	betrokken	en	enthousiast	met	hun	werk	bezig	
geweest.	Ze	zijn	trots	op	het	eindresultaat.	Ze	willen	het	graag	aan	de	andere	kinderen	laten	
zien.	Ik	maak	een	foto	en	laat	het	in	de	klas	op	het	digibord	zien.	De	kinderen	mogen	
vertellen	hoe	ze	tot	dit	resultaat	zijn	gekomen.	De	andere	kinderen	luisteren	aandachtig	en	
zijn	vol	bewondering.			

Uit	onderzoek	blijkt	echter	wel	dat	volledig	onbegeleid	leren	niet	effectief	is.	
Zelfverantwoordelijk	leren	waarbij	tevens	begeleiding	wordt	gegeven	in	de	vorm	van	
instructie	of	andere	ondersteuning	laat	goede	resultaten	zien.	Kinderen	blijken	zelf	de	
voorkeur	te	geven	aan	onderwijs	waarin	de	stamgroepleider	begeleider	en	stimulator	is.														
(artikel	ik	moet	mag	naar	school	van	Sylvia	Schipper,	Linda	Spaanbroek	en	Loes	Nijland)	
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5.5.	Nog	meer	gelezen	over	spel.	

	Wat	bij	jonge	kinderen	meteen	opvalt,	is	dat	zij	behoefte	hebben	aan	spelen.	Tijdens	het	
spelen	bepalen	ze	zelf	wat	ze	gaan	doen,	waarmee,	hoe	en	met	wie.	Ze	bepalen	zelf	
wanneer	het	spel	begint,	stopt	en	of	het	nog	vervolgd	moet	worden.		De	manier	van	spelen	
wordt	gekenmerkt	door	de	aandacht	en	de	intensiviteit	waarmee	een	kind	speelt.	Deze	vorm	
van	leren	is	heel	belangrijk	voor	de	taal-	,	cognitieve,	motorische	en	sociale	ontwikkeling	van	
jonge	kinderen.	Ook	draagt	het	bij	aan	een	positief	zelfbeeld.	Door	te	spelen	leren	ze	wat	
hun	mogelijkheden	en	beperkingen	zijn.	Het	bevordert	zelfstandigheid	en	creativiteit.	Via	
spel	leren	kinderen	ook	veel	van	de	andere	kinderen	waarmee	zij	spelen.	Ze	kijken	elkaars	
gedrag	af	en	doen	hen	na.	Jonge	kinderen	leren	doordat	zij	tijdens	het	spelen	dingen	
selecteren	die	hen	verder	helpen	in	hun	ontwikkeling.	Helaas	is	het	onderwijs	vaak	gericht	
op	wat	kinderen	moeten	kennen	en	kunnen	voor	ze	naar	de	volgende	groep	mogen,	dat	het	
betrokken	spelen	wordt	verwaarloosd.	En	dat	terwijl	ze	zo	veel	zouden	kunnen	leren	van	een	
stamgroepleider	die	hun	spel	stimuleert.	Als	je	als	stamgroepleider	contact	met	de	kinderen	
hebt	tijdens	hun	spel,	dan	kun	je	erachter	komen	wat	hun	spel	zo	interessant	maakt	of	waar	
hun	motivatie	ligt.	Ook	kun	je	het	spel	begeleiden	in	de	richting	die	je	noodzakelijk	vindt.	
Begeleide	spelactiviteiten	bevorderen	de	ontwikkeling	van	de	kinderen	het	meest.	
Stamgroepleiders	die	helpen	spelen,	doen	er	alles	aan	om	de	actuele	ontwikkeling	van	jonge	
kinderen	uit	te	breiden	en	te	versterken.	Dit	doen	ze	door	spelactiviteiten	aan	te	moedigen	
die	de	kinderen	graag	doen,	al	kennen	en	waaraan	ze	al	goed	kunnen	meedoen.	En	ook	door	
nieuwe	activiteiten	te	introduceren.		

Wat	nog	heel	belangrijk	is	om	te	weten	als	stamgroepleider	is	dat	jonge	kinderen	heel	
moeilijk	kunnen	omgaan	met	klassikale	mondelinge	instructie.	Vaak	missen	deze	lesjes	een	
betekenisvolle	context	en	de	elementen	van	spel.	Jonge	kinderen	hebben	behoefte	aan	
direct	contact	met	de	stamgroepleider,	daarom	is	het	beter	instructie	te	geven	aan	een	klein	
groepje	of	aan	een	individueel	kind.	Door	aan	te	sluiten	bij	de	interesses	van	de	kinderen	
vergroot	je	de	betrokkenheid.		

Het	meespelen	is	nodig	omdat	niet	alle	kinderen	uit	zichzelf	kunnen	spelen	en	zich	door	het	
spel	optimaal	kunnen	ontwikkelen.	Je		kan	de	kinderen	tijdens	hun	spel	uitdagen	door	ze	
uitdagingen	te	geven,	daarmee		breng	je	ze	op	een	hoger	niveau	in	hun	ontwikkeling.	Je	
moet	als	stamgroepleider	goed	op	de	hoogte	zijn	van	de	doelen	en	de	leerlijnen	op	
verschillende	gebieden.	Kinderen	leren	en	ontwikkelen	door	activiteiten	die	hun	interesse	
hebben	en	waarin	ze	samen	met	anderen	betrokken	zijn.		Voor	jonge	kinderen	zijn	dat	
vooral	spelactiviteiten.	Ze	zijn	geïnteresseerd	in	de	dingen	om	hen	heen	en	in	wat	grote	
mensen	doen.	Door	dit	naspelen	van	de	echte	wereld	leren	ze	taal	gebruiken,	omgaan	met	
elkaar,	materialen	en	gereedschappen	te	gebruiken	en	symbolen	en	tekens	te	gebruiken.	
Spelen	is	erg	belangrijk	in	de		ontwikkeling	van	jonge	kinderen.	Het	belangrijkste	kenmerk	
van	spel	is	vrijheid.	Kinderen	bepalen	zelf	hun	spel.	Tijdens	het	spelen	leren	ze.		
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Spel	is	de	meest	natuurlijke	manier	van	leren.	Bij	goed	spel	gaan	kinderen	er	helemaal	in	op.	
Ze	zijn	dan	volledig	betrokken	bij	het	spel	en	op	elkaar.	Vanuit	hun	spel	kan	je	samen	met	de	
kinderen	de	hoeken	inrichten	en	uitbreiden,	kunnen	er	leersituaties	ontstaan	en	kan	er	
mogelijk	een	thema	ontstaan.	De	kinderen	zijn	dan	meer	gemotiveerd,	het	idee	komt	
namelijk	van	henzelf.		

	

 

 

 

 

 

 

       

 

             “Het	gebouw	is	41	lang”                     “Een	garage	met	wel	8	verdiepingen” 

 

De	kleuterfase	is	een	periode,	waarin	het	kind	zich	in	een	snel	tempo	ontwikkelt	en	waarin	
vooral	de	identiteitsontwikkeling	centraal	staat.	Als	je	het	kind	de	kans	geeft	om	zelfstandig	
handelingen	te	verrichten,	krijgt	het	kind	meer	gevoel	onafhankelijk	te	kunnen	zijn.	Het	is	
belangrijk	dat	je	als	stamgroepleider	nu	zorgt	voor	een	omgeving	waarin	het	kind	zich	als	
hele	persoonlijkheid	kan	ontwikkelen	en	waar	het	zelf	ontdekkingen	kan	doen.	Geef	het	kind	
de	vrijheid	om	eigen	ontdekkingen	met	de	ander	op	te	doen,	dan	draag	je	bij	aan	de	
ontwikkeling	van	zijn	eigen	ik.	Belangrijk	is	dat	het	kind	ervaart	dat	er	iemand	is	die	naast	
hem	staat,	die	hem	af	en	toe	een	beetje	wegwijs	maakt.	Maar	vooral	iemand	die	hem	de	
vrijheid	geeft	zichzelf	te	zijn	en	zijn	eigen	weg	te	volgen.	Iemand	die	het	kind	durft	los	te	
laten.	Een	mooie	uitdaging	voor	stamgroepleiders	in	de	onderbouw.		

Bij	coöperatieve	spelvormen	staat	het	plezier	van	samen	spelen	centraal.	De	kinderen	spelen	
met	elkaar	in	plaats	van	tegen	elkaar.	Ze	leren	veel	in	coöperatieve	spellen:	oplossingen	
bedenken,	delen,	naar	elkaar	luisteren,	creatief	denken	en	hun	fantasie	gebruiken.	De	sfeer	
in	de	groep	wordt	open	en	er	is	zichtbaar	plezier	en	een	hoge	betrokkenheid	bij	het	spel	en	
bij	elkaar.	Jonge	kinderen	genieten	van	samen	zijn	en	samen	dingen	doen.	Wanneer	er	
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regelmatig	coöperatieve	spellen	aangeboden	worden,	dan	bedenken	de	kinderen	uit	zichzelf	
allerlei	samenwerkingsactiviteiten.	Ook	gaan	ze	elkaar	meer	helpen.	De	zorg	voor	elkaar	en	
het	gevoel	van	eigenwaarde	groeien.	Kinderen	van	deze	leeftijd	houden	van	afwisseling,	
maar	willen	ook	graag	een	paar	spelletjes	die	ze	goed	kennen	steeds	opnieuw	spelen.	Zorg	
voor	afwisselend	actieve	en	rustige	spelletjes,	zodat	ze	kunnen	uitrusten	en	dan	weer	actief	
kunnen	zijn.	De	kinderen	hebben	veel	plezier	als	je	ze	meeneemt	in	belevingen.	Ze	kruipen	
graag	in	de	huid	van	een	ander.	Prikkel	de	fantasie,	wek	stemmingen	en	gevoelens	en	breng	
beelden	tot	leven.	Speel	met	de	energie	van	de	groep	en	speel	met	humor.			
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6.	Mijn	advies.	

Na	alles	wat	ik	gelezen	heb	en	uitgeprobeerd	heb	in	de	groep,	heb	ik	wel	een	idee	hoe	ik	zou	
willen	werken	in	de	groep.	Mijn	advies	naar	andere	stamgroepleiders	in	de	onderbouw	is	om	
eerst	de	kinderen	echt	te	leren	kennen	in	je	groep	door	mee	te	spelen	tijdens	verschillende	
activiteiten.	Door	mee	te	spelen	leer	je	hun	interesses	kennen	en	weet	je	wat	hen	motiveert	
om	deze	activiteiten	te	kiezen.	Tijdens	het	meespelen	kun	je	ze	uitdagingen	geven,	om	ze	zo	
verder	te	brengen	in	hun	ontwikkeling.	Maar	ook	instructies,	mocht	dat	nodig	zijn.	Door	de	
instructies	te	geven	tijdens	het	spel,	geef	je	het	aan	de	kinderen	die	er	op	dat	moment	aan	
toe	zijn.	Kijk	en	luister	naar	wat	de	kinderen	nodig	hebben	voor	hun	verdere	ontwikkeling	en	
breidt	eventueel	samen	de	hoeken	uit.	Zorg	ervoor	dat	de	kinderen	kunnen	ervaren,	
ontdekken	en	onderzoeken	en	heb	veel	aandacht	voor	de	grote	en	kleine	actualiteit.	Dan	zijn	
de	kinderen	betrokken	en	dat	leidt	tot	betere	prestaties	en	diepere	verwerking.	Geef	
initiatieven	van	de	kinderen	de	ruimte.	Sluit	aan	bij	hun	belevingswereld	en	houd	hun	
verwondering	in	ere.	Bevraag	vragen	met	vragen	en	laat	ze	zelf	oplossingen	bedenken	voor	
de	problemen	die	ze	in	de	klas	of	tijdens	het	werken	tegenkomen.	Creëer	spelmogelijkheden	
in	verschillende	situaties;	op	het	schoolplein,	in	de	speelzaal,	in	de	verschillende	hoeken,	in	
de	kring	en	tijdens	vieringen.	Een	paar	lappen,	grote	dozen,	een	beetje	zand	en	schelpen	
bieden	in	alle	eenvoud	speelmogelijkheden	en	kunnen	veel	bijdragen	aan	het	spel.	Maak	tijd	
voor	spel	en	geef	de	kinderen	ook	de	tijd	om	iets	af	te	maken	of	om	het	later	weer	op	te	
pakken.	Zorg	voor	variatie,	maar	ook	voor	geplande	en	spontane	spelmogelijkheden.	Zorg	
zelf	voor	nieuwe	impulsen	om	te	verbreden	en	te	verdiepen.	Laat	de	kinderen	spelen	in	
tweetallen,	kleine	groepen,	alleen,	met	oudere	of	jongere	kinderen,	met	volwassenen	en	
met	of	zonder	begeleiding.	Straal	als	stamgroepleider	uit	dat	er	geen	‘goed’	of	‘fout’	bestaat	
in	de	speelwereld.	Biedt	veel	verschillende	coöperatieve	spelvormen	aan.	Hierin	leren	ze	
zoveel.		

Wat	naar	mijn	mening	het	allerbelangrijkste	is	dat	je	uitgaat	
van	wat	de	kinderen	wel	zijn	en	wel	kunnen	zodat	het	
zelfvertrouwen	van	de	kinderen	groeit.	Kijk	naar	de	prestaties	
van	de	stamgroep	en	van	het	individuele	kind	in	het	licht	van	
de	ontwikkelingsgeschiedenis	van	de	stamgroep	en	het	
individuele	kind.	Ieder	mens	is	immers	uniek	en	bezit	zijn	
eigen	talenten.	Wat	voor	de	één	een	hele	prestatie	is	,	kan	

voor	de	ander	heel	gewoon	zijn.	Bespreek	dit	ook	met	de	groep,	zodat	de	kinderen	leren	
trots	te	zijn	op	de	stamgroep,	op	zichzelf	en	ook	op	een	ander.	Maak	keuzes	die	goed	zijn	
voor	de	stamgroep	en	voor	ieder	kind	en	laat	je	daarbij		niet	hinderen	door	de	planning	van	
een	methode.	Kies	voor	de	‘juiste’	leerweg.	Richt	je	bij	het	werken	op	het	proces	en	niet	op	
het	product.	Wanneer	je	met	de	kinderen	iets	gaat	maken,	stel	dan	aan	de	hand	van	‘tijd,	
ruimte	en	criteria’	de	kaders.	Geef	de	kinderen	de	gelegenheid	via	verschillende,	passende	
stappen	zelf	een	proces	te	doorlopen	om	tot	een	eigen	product	te	komen.		
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6.1.	Werken	met	thema’s	en	Jeelo.	

Zoals	je	al	eerder	hebt	kunnen	lezen,	werken	mijn	collega’s	en	ik	op	school	met	thema’s,	die	
voor	een	jaar	vastliggen.	Voor	wereldoriëntatie	hebben	we	Jeelo	aangeschaft.	Met	een	
thema	en	Jeelo	kun	je	prima	werken,	maar	niet	zonder	de	kinderen	erin	te	betrekken!	Dit	is	
heel	erg	belangrijk	wil	je	een	optimale	ontwikkeling	van	de	kinderen	bereiken.	Gebruik	Jeelo	
als	hulpmiddel.	Je	kunt	er	tips	en	ideeën	uit	halen	om	te	gebruiken	in	je	groep.	Zorg	dat	je	
weet	welke	doelen	je	wilt	bereiken	en	houd	deze	in	je	achterhoofd.	Tijdens	het	thema	kun	je	
de	doelen	nog	bijstellen.	Gebruik	naast	de	methode	ook	sites	en	weblogs	waar	je	de	meest	
creatieve	ideeën	en	werkvormen	kunt	vinden	en	de	kinderen	van	je	groep	kunnen	je	er	ook	
mee	helpen.		

Begin	een	thema	met	een	prikkeling	om	vragen	bij	de	kinderen	op	te	roepen.	Deze	prikkeling	
kan	van	alles	zijn;	een	prentenboek,	een	voorwerp,	een	toneelstuk,	een	lied,	een	dans	of	een	
brief.	Laat	de	kinderen	vertellen	wat	ze	al	weten,	maak	daar	een	woordspin	of	mindmap	van.	
Zorg	voor	een	rijke	leeromgeving	in	de	verschillende	hoeken	en	in	je	groep,	zodat	de	
kinderen	daar	kunnen	ervaren,	ontdekken	en	onderzoeken.	Zorg	voor	uitdagend	materiaal,	
wat	er	ligt	is	belangrijk.	De	ruimte	en	het	materiaal	moeten	de	kinderen	stimuleren	tot	spel	
en	leren.	Welke	vragen	hebben	de	kinderen	m.b.t.	het	thema?	Schrijf	ze	op	,	maar	bij	jonge	
kinderen	gaat	het	vooral	om	het	totaal	beleven	van	het	thema.	Je	kunt	wel	tot	een	vraag	
komen,	maar	dan	is	het	vooral	het	beleven	van	alles	rondom	die	vraag	in	de	hoeken.	Bedenk	
dus	echt	samen	met	de	kinderen	de	hoeken.	Laat	ze	in	die	hoeken	lekker	spelen	samen	met	
andere	kinderen.	Door	met	andere	kinderen	te	spelen	zien	ze	overeenkomsten	en	
verschillen,	deze	leren	ze	te	herkennen	en	te	waarderen.	Heel	belangrijk	hierbij	is	ook	het	
presenteren	aan	elkaar	na	een	werkperiode,	zo	leren	ze	van	de	ervaringen	van	anderen.		

Als	stamgroepleider	heb	je	ook	een	belangrijke	rol.	Zorg	dat	je	weet	waar	de	kinderen	in	
geïnteresseerd	zijn.	Leef	je	in	in	de	kinderen.	Jij	moet	ervoor	zorgen	dat	er	voorwaarden	en	
mogelijkheden	geschept	worden,	waardoor	de	kinderen	zich	optimaal	kunnen	ontwikkelen.		
Je	hebt	kennis	van	de	doelen	nodig,	waardoor	je	kunt	aansluiten	op	de	ontwikkeling	van	de	
kinderen.	Luister	en	observeer	goed	en	heb	echte	aandacht	voor	de	kinderen	in	je	groep.		
Speel	mee	en	ga	lekker	bij	ze	zitten.	Je	moet	wel	weten	wanneer	je	je	kunt	bemoeien	met	
het	spel	van	de	kinderen.	Je	hoeft	namelijk	niet	altijd	iets.		

Tip:	Verbind	tijdens	een	thema	of	project	de	hoeken	met	elkaar,	dit	kun	je	doen	door	de	
kinderen	vragen	te	stellen	tijdens	het	spelen.	Alles	wordt	dan	meer	één	geheel.		
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7.	Evaluatie	onderzoek.		

In	mijn	meesterstuk	heb	ik	gekeken	hoe	ik	de	ontwikkeling	van	kinderen	meer	kan	
stimuleren	op	een	manier	die	bij	jonge	kinderen	past.	Ik	heb	met	de	kinderen	uit	mijn	groep	
gekeken	welke	activiteiten	ze	leuk,	niet	leuk	en	soms	leuk/soms	niet	leuk	vinden.	Dit	heb	ik	
gedaan	om	te	kijken	wat	ze	van	de	bepaalde	activiteiten,	die	ze	zelfstandig	mogen	plannen,	
vinden.	Wat	mij	hierbij	vooral	opviel	was	dat	ze	bij	verschillende	activiteiten	aangaven	dat	
als	ze	zelf	mogen	bepalen	wat	ze	doen	ze	het	leuk	vinden,	maar	als	ze	een	opdracht	krijgen	
ze	het	niet	leuk	vinden.	Sommige	hoeken	moesten	volgens	de	kinderen	aantrekkelijker	
gemaakt	worden.		Hiervoor	hebben	de	kinderen	oplossingen	bedacht.	Ik	heb	zelf	gekozen	
om	de	bouwhoek	uit	te	breiden	met	de	ideeën	van	de	kinderen.	Ik	ben	langs	allerlei	winkels	
gegaan	om	spullen	te	verzamelen.	De	kinderen	waren	erg	enthousiast	en	wilden	nu	allemaal	
wel	in	de	bouwhoek	spelen.	Maar	met	alleen	extra	materiaal	ben	je	er	nog	niet.	Ik	zag	wel	
meer	betrokken,	nieuwsgierige	kinderen,	maar	nog		geen	vooruitgang	in	hun	ontwikkeling.	
Door	mee	te	spelen,	te	kijken	en	te	luisteren	naar	de	kinderen,	vragen	te	stellen	en	
uitdagingen	te	geven	zag	ik	een	verandering	bij	de	kinderen.	Ze	waren	nog	meer	gedreven,	
nog	meer	betrokken	bij	hetgeen	ze	aan	het	doen	waren.	Ze	namen	initiatieven,	bespraken	
problemen	met	elkaar	en	bedachten	hier	samen	oplossingen	voor.	Ze	leerden	kijken	naar	
een	plattegrond	van	een	beneden	verdieping	van	een	huis,	waardoor	ze	zelf	ook	het	huis	in	
verschillende	kamers	gingen	verdelen.	Uiteindelijk	waren	ze	allemaal	erg	trots	op	het	
resultaat	en	hebben	er	met	veel	passie	een	aantal	werktijden	aan	gewerkt.	Ze	hebben	in	de	
klas	op	het	digibord	hun	bouwwerk	laten	zien	en		vertelden	duidelijk	en	stap	voor	stap	hoe	
ze	tot	het	eindproduct	waren	gekomen.	Ik	heb	nog	verteld	wat	ik	gezien	had	en	wat	ik	zo	
goed	vond.	Daarbij	heb	ik	ook	uitgelegd	waarom	ik	het	zo	goed	vond.		

7.1.	wat	zeggen	de	kinderen	uit	mijn	groep?	

Ik	heb	de	kinderen	in	mijn	groep	nog	gevraagd	of	zij	weten	waarom	wij	een	Jenaplanschool	
zijn.	Hun	antwoorden	waren:	we	hebben	weekopeningen,	weekafsluitingen	en	
maandvieringen.	We	hebben	maatjesklassen	en	maatjes	in	de	eigen	groep.	We	werken,	
spelen,	gaan	op	uitstapjes,	zitten	in	de	kring	en	vieren	verjaardagen	en	hebben	juffendag.		
Groep	1-2	zit	bij	elkaar,	groep	3-4-5	zit	bij	elkaar	en	groep	6-7-8	zit	bij	elkaar.	We	doen	
verplichte	werkjes.	Deze	verplichte	werkjes	kwamen	ook	al	ter	sprake	bij	het	onderzoek	of	ze	
een	activiteit/hoek	wel	of	niet	leuk	vonden.	Die	verplichte	werkjes	klinken	erg	negatief,	als	
iets	wat	ze	moeten	doen.	Ik	wil	juist	dat	de	kinderen	betrokken	zijn	bij	de	activiteiten	en	dat	
ze	gemotiveerd	aan	het	werk	zijn.	Dat	betekent	dus	dat	ik	de	kinderen	hierbij	moet	
betrekken	of	op	een	andere	manier	iets	moet	aanbieden,	bijvoorbeeld	vanuit	het	spel.	Ik	heb	
de	kinderen	in	mijn	groep	ook	nog	gevraagd	hoe	zij	dingen	leren.	Hun	antwoorden	waren:		
“van	andere	kinderen,	ik	zie	wat	zij	doen	en	dan	doe	ik	het	na,	groep	2	leert	aan	groep	1,	een	
kind	leert	jou	iets	wat	hij	weet	en	jij	leert	hem	wat	jij	weet,	door	spelletjes	en	van	proberen	
kan	je	leren.”		
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7.2.	Het	vervolg.		

Na	het	onderzoek	en	wat	ik	in	de	opleiding	en	van	de	kinderen	uit	mijn	groep	heb	geleerd,	
wil	ik	weer	meer	gaan	werken	vanuit	de	kinderen.	Hen	betrekken	bij	mijn	aanbod	en	in	de	
uitbouw	van	hun	eigen	spel.	Samen	de	verschillende	hoeken	verkennen	en	kijken	en	
luisteren	naar	wat	zij	nodig	hebben	voor	hun	verdere	ontwikkeling.	Maar	ook	wil	ik	mijn	
eigen	leerkrachtgedrag	in	ogenschouw	nemen.	Meer	procesgericht	dan	productgericht	gaan	
werken.	Uitgaan	van	wat	de	kinderen	al	weten	en	kunnen	en	daarmee	verder	gaan	i.p.v.	
uitgaan	van	wat	ze	moeten	kennen	en	kunnen.	Allereerst	wil	ik	de	andere	hoeken	ook	met	
de	kinderen	gaan	verrijken,	zodat	ze	ook	in	die	hoeken	meer	betrokken	gaan	spelen.		

Dit	vind	ik	nog	een	punt	om	over	na	te	denken.	Zoals	ik	al	eerder	aangegeven	heb	leren	en	
ontwikkelen	kinderen	door	activiteiten	die	hun	interesse	hebben	en	waarin	ze	samen	met	
anderen	betrokken	zijn.		Voor	jonge	kinderen	zijn	dat	vooral	spelactiviteiten.	Als	je	weet	dat	
de	spelontwikkeling	van	kinderen	de	periode	van	vier	tot	acht	jaar	beslaat,	dan	mogen	er	in	
groep	3	de	hoeken	niet	ontbreken.	Die	hoeken	kunnen	onder	andere	een	functie	vervullen	in	
het	spelenderwijs	toepassen	en	verder	ontwikkelen	van	vaardigheden	die	de	kinderen	
methodisch	krijgen	aangeboden.	Als	ze	spelenderwijs	zaken	in	betekenisvolle	situaties	
kunnen	leren	toepassen	,	wordt	hiermee	ook	hun	leermotivatie	gevoed	en	komt	dit	het	leren	
van	nieuwe	dingen	ten	goede.	In	de	middenbouw	is	spel	vaak	nog	slechts	bijzaak	en	dat	is	
jammer.	Ik	denk	dat	het	de	overgang	van	de	kinderen	van	groep	2	naar	groep	3	wat	
makkelijker	zou	maken.		

	

7.3.	Tot	slot.		

Spelen	is	de	meest	wezenlijke	bezigheid	van	het	veilige	kind	met	een	wereld	die	nog	van	alles	
kan	blijken	te	zijn.																																																																															(M.J.	Langeveld)	

Hoe	kinderen	spelen	wordt	voor	een	groot	deel	bepaald	door	hoe	wij	hen	laten	spelen.	
Kinderen	spelen	niet	om	zich	te	ontwikkelen,	maar	ontwikkelen	zich	door	te	spelen.	Ze	
spelen	omdat	ze	het	leuk	vinden	en	zolang	ze	het	leuk	vinden.	De	kenmerken	van	goed	
spelen	zijn	makkelijk	te	herkennen.	Bij	goed	spelen	gaan	de	kinderen	een	uitdaging	aan.	Dit	
doen	ze	met	nieuwsgierigheid,	alertheid	en	interesse,	waardoor	ze	geboeid	of	
geconcentreerd	raken.	Ze	ervaren	dingen	door	ze	bewust	te	zien,	te	horen,	te	ruiken,	te	
proeven	of	te	voelen	en	wat	ze	daardoor	ontdekken	gaan	uitproberen.	Zo	ontwikkelen	ze	
vaardigheden	en	inzichten	waarmee	nieuwe	ervaringen	binnen	‘bereik’	komen.	Goed	spelen	
heeft	een	hoog	lukt	’t	gehalte.	Kinderen	zijn	grensverkennend	en	soms	grensoverschrijdend	
bezig.	Goed	spelen	is	altijd	spelen	met	eigen	mogelijkheden	en	daar	is	ruimte	voor	nodig,	die	
in	te	vullen	is	met	eigen	invalshoeken,	oplossingen	,	variaties,	falen	en	proberen.	In	de	
speelwereld	kunnen	de	kinderen	de	tijd	en	omgeving	vergeten.	Onze	reactie	heeft	invloed	
op	de	manier	waarop	kinderen	spelen.	Ze	spelen	met	de	mogelijkheden	die	ze	krijgen	met	
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de	bijbehorende	gevolgen	voor	hun	ontwikkeling.	Houding,	aanbod,	inspiratie	en	grenzen	
dragen	bij	aan	waar	kinderen	geïnteresseerd	in	zijn,	hoelang	ze	geboeid	blijven	en	welke	
ruimte	ze	krijgen	om	interesse	te	ontwikkelen.	Het	dalende	speelpeil,	de	toegenomen	
achterstanden,	maken	duidelijk	hoe	nodig	de	aandacht	voor	onze	mening	voor	spelen	is.		

In	de	bijlage	zit	een	tabel	met	allerlei	uitspraken	over	spelen,	die	je	kunt	gebruiken	om	te	
kijken	hoe	jij	over	spelen	denkt.	Leuk	om	de	uitkomsten	eens	te	vergelijken	met	je	collega’s.		
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9.Bijlagen.		

Hoe denk jij over spelen!? Reageer op de uitspraken in de eerste kolom. Zet je reactie in de tweede 
kolom en beschrijf in de derde een voorbeeld.  

  

Uitspraak		 Jouw	reactie		 Jouw	voorbeeld	

Goed	spelen	kun	je	of	kun	je	
niet	

  

Het	beste	spelen	is	vrij	spelen		   

Kinderen	spelen	bij	iedere	
leerkracht	op	dezelfde	manier		

  

Goed	spelen	moet	je	leren		   

Spelen	is	vooral	vrije	
tijdsbesteding		

  

Kinderen	kunnen	overal	goed	
spelen.	Het	maakt	niet	uit	of	de	
omgeving	voor	ze	is	ingericht.  

  

Bij	mij	spelen	de	kinderen	Goed	
Matig	Slecht		

  

Kinderen	spelen	het	beste	als	ze	
met	mij	spelen		

  

Kinderen	raken	bij	mij	(niet)	
uitgespeeld	omdat..		
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