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Voorwoord  
 
Nadat ik een jaar op De Kring gewerkt had, mocht ik de Jenaplanopleiding bij het Kan gaan 
volgen. Ik ben al jong in aanraking gekomen met het Jenaplanonderwijs. Na de 
kleuterschool ben ik zelf naar een Jenaplanschool gegaan. Ook op de Pabo sprak het 
Jenaplan mij aan vanwege de sociale aspecten. Mijn eigen kinderen gaan ook naar de 
Jenaplanschool, de school waar ikzelf op gezeten heb.  
Ik vind het fijn dat ik de opleiding bij het Kan mocht gaan doen. Nu kan ik me meer 
verdiepen in de achtergronden van het Jenaplanonderwijs. 
 
Het idee voor het onderwerp van dit meesterstuk kreeg ik door het bezoek aan de Antonius 
Abt in Engelen tijdens de eerste 2 daagse van de opleiding. 
Ik werd blij toen ik in de kleutergroepen rond liep. Het zag er fantastisch uit: inrichting van de 
hoeken, lokaal, materialen. Met name de manier van ontdekkend leren d.m.v. spel sprak mij 
erg aan. Nergens stonden er dozen ontwikkelingsmateriaal. Er werd gebruik gemaakt van de 
natuurlijke leefomgeving en levensechte materialen. Na dit bezoek heb ik hier nog veel over 
nagedacht en kon ik het niet loslaten. Hoe heerlijk is het dat kinderen echte materialen in 
hun handen hebben en hier ook nog mee leren. Iets dat ik ook in mijn school wil 
introduceren. 
 
In de kleuterbouw op De Kring werken ze al jaren met hetzelfde ontwikkelingsmateriaal. Dit 
materiaal is niet levensecht. Ik vind het spannend om het bekende lesmateriaal los te gaan 
laten en om andere collega's mee te krijgen in een andere aanpak. Gelukkig verjongt het 
team in de kleuterbouw en voel ik steun en nieuwsgierigheid voor andere paden. 
 
Mede door de opleiding voel ik me zekerder. Ik kom van een school waar niks mocht, alles 
moest hetzelfde, volgens de regels van de directeur. Hier op school voel ik het vertrouwen 
en krijg ik de mogelijkheden om dingen uit te proberen.  
Ik hoop dat dit meesterstuk de aanzet kan zijn tot een kleine verandering in het spelend 
leren. 
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1. Probleemomschrijving 
 
Bij ons in de kleuterbouw werken wij veel met dozen ontwikkelingsmateriaal. 
Dit materiaal vind ik niet uitdagend genoeg en zeker niet levensecht. 
 
Ieder kind heeft een eigen werkboekje waarin de ontwikkelingsmaterialen staan. De 
stamgroepleiders geven hierin aan waaraan, waarmee en wanneer de kinderen gewerkt 
hebben. Deze boekjes gebruiken de stamgroepleiders dan weer om de ontwikkelingslijn per 
kind in te vullen in het OVM (ontwikkelingsvolgsysteem). 
In de praktijk ervaren de kleuters het werken in hun boekje als een verplichting. Er zijn 
kinderen die het leuk vinden en 4x in de week zelf kiezen, maar er zijn ook kinderen die niet 
uit zichzelf een werkje ‘uit de kast’ pakken. Deze kinderen moeten dus meer gestimuleerd 
worden om toch bepaalde doelen te bereiken. Ik hoop dat het invoeren van natuurlijke en 
levensechte materialen deze kinderen stimuleert.  
 
Met mijn onderzoek richt ik mij specifiek op de rekendoelen voor het jonge kind. Om te 
beginnen wil ik hiervoor een thema kast inrichten waar levensecht materiaal komt te liggen. 
Materiaal dat uitdaagt en kinderen stimuleert tot spelend leren. Levensecht materiaal dat de 
leerlingen, spelenderwijs, de genoemde rekendoelen bijbrengt.  
Rekendoelen komen ook op de andere werkplekken aan bod. D.m.v. observatie en 
onderzoek wil ik die rekendoelen in kaart brengen. Ook voor die doelen, op die werkplekken 
is het aanbieden van levensecht materiaal wenselijk. Ik hoop dat op die manier de 
rekendoelen voor het jonge kind, spelenderwijs, integraal aan bod komen.  
(zie bijlage observatiekaart rekendoelen hoofdstuk 3.2 SLO) 
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2. Samenvatting 
 
Voordat ik met mijn praktijkgedeelte van dit meesterstuk begon, heb ik 
ontwikkelingsmateriaal uitgekozen, dat ik wilde vervangen door levensechte materialen.  
Deze dozen ontwikkelingsmateriaal heb ik eerst bestudeerd, de doelen vastgesteld en er 
geschikte, levensechte materialen voor in de plaats gezocht. Materialen waarmee de 
kinderen spelenderwijs aan de slag kunnen. Om de kinderen te observeren heb ik de 
werklijst van het Kan: rekenen en wiskunde erbij gepakt 
en de SLO doelen, rekenontwikkeling van het jonge kind. 
Zo kan ik controleren of de doelen bij de kinderen 
worden behaald.  
De groep is ingericht rond thema herfst. Ik heb een 
thematafel voor rekenen ingericht. Onze school staat 
tegenover een bos. Met de groep maken we een 
wandeling en verzamelen we materialen die we 
meenemen naar de groep. We verrijken de thematafel 
met alle kastanjes, eikels, dennenappels, takken en blaadjes die we gevonden hebben. 
 
Vanaf dag 1 zijn de kinderen nieuwsgierig en trekt de tafel hun aandacht. 
Kinderen spelen met het materiaal. 
Er wordt gesorteerd, geordend. Ze vinden het heerlijk om deze echte spullen in hun handen 
te hebben en te voelen. 
We hebben nieuwe cijferstenen gekregen. Ze zien er natuurlijk uit en passen goed bij de 
thematafel rekenen. Kinderen ontdekken de cijfers en leggen ze in de goede volgorde, meer 
wordt er nog niet meegedaan.  
Ik bekijk de werklijst van ‘t Kan, ik kan hier bepaalde doelen van aanstrepen. Toch blijf ik 
worstelen, welke kant moet ik op, wat moet ik toevoegen, waar kan ik inspringen? 
Mijn gevoel zegt dat het nog niet helemaal klopt, ik zit vast. 
Elk kind is anders. Wat kan / mag ik van mijn, nu 20, kleuters verwachten met het behalen 
van deze doelen. Ieder kind leert op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau en tempo.  
 
Omdat ik geïnspireerd ben geraakt door het bezoek van de 2 daagse op Antonius Abt en de 
rondleiding van Carolyn Nagtzaam, heb ik met haar contact gezocht. 
Zij heeft mij bevestigd in mijn gevoel. Kinderen die nu de kleuren willen leren, daar kun je 
niet tegen zeggen: “ Nee, dat krijgen we pas over 3 maanden.” Dus om me alleen op mijn 
vooraf vastgestelde doelen te richten, terwijl kinderen ergens anders mee bezig zijn, is geen 
goede strategie. Dat werkt niet. 
Op mijn onderzoeksvraag: Kan ik spelenderwijs de rekendoelen bereiken? is mijn antwoord: 
niet zoals ik het nu aanpak! 
Het werken vanuit de doelen en proberen de kinderen mee te krijgen sluit niet aan bij hun 
interesse en ontwikkelingsvraag. 
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Ik ga mijn onderzoek aanpassen. In plaats van vanuit de doelen te werken, ga ik vanuit de 
kinderen werken. De kinderen bepalen spelenderwijs met welke doelen ze aan de slag 
gaan. De doelen die ik voor ogen had, laat ik varen. Ik richt een kast in, waarin alleen de 
levensechte materialen zitten die te maken hebben met herfst. De dozen met het 
gebruikelijke ontwikkelingsmateriaal gaan de groep uit. 
 
De kinderen kunnen nu hun eigen spel gaan vormgeven. Ze komen op die manier onbewust 
en ook ongestuurd met (reken)doelen in aanraking. Ik wil natuurlijk wel overzicht houden. 
Welke rekendoelen komen in hun spel naar voren, komen alle rekendoelen aan bod? 
Komen alle kinderen in aanraking met de noodzakelijke rekendoelen. 
 
Daarom heb ik n.a.v. de werklijst van het Kan en de rekendoelen van de SLO op een A4tje 
een observatiekaart gemaakt. Op deze kaart staan alle kerndoelen en subcategorieën 
overzichtelijk bij elkaar. D.m.v. deze observatiekaart kan ik bekijken wat er gebeurt tijdens 
het spel en aangeven welke doelen er bereikt worden. 
 
Tijdens het thema Herfst hebben de kinderen veel gewerkt met spullen uit de themakast. 
Per dag ontstonden er verschillende spel- en leeractiviteiten, waarbij ik soms insprong om 
de kinderen verder te helpen. Een keer heb ik materiaal toegevoegd, een andere keer een 
ouder kind gevraagd om de groep verder op gang te helpen. Na de werklessen vulde ik een 
observatiekaart in om te bekijken welke rekendoelen behaald waren.  
Door te observeren en samen met de kinderen aan het werk te gaan, kun je snel inspelen en 
kinderen sturen op bepaalde rekendoelen. 
 
Naast het werken met de themakast heb ik rekendoelen, die ik wel vooraf bepaald heb, in 
een spelvorm geïntroduceerd in de bouwhoek. Op dat moment stond het spel, Eekie de 
Eekhoorn. Hij had een probleem, dicht bij de belevingswereld van de kinderen en ze zijn 
daarom ook vol enthousiasme met zijn probleem aan de slag gegaan.  
 
In de kring hebben we rekenproblemen opgelost door middel van de vertaalcirkel. Bij de 
vertaalcirkel worden problemen opgelost door het weer te geven in blokjes, te tekenen, uit te 
spelen of spel met poppen. Door het gebruik van de vertaalcirkel in de kring, worden er 
verschillende rekendoelen behaald. Kinderen doen allemaal mee en worden betrokken bij de 
oplossing, het was een mooi groepsproces. 
 
Tijdens mijn onderzoek zijn niet alle rekendoelen bereikt. Dit is zeker wel mogelijk, namelijk 
door goed te observeren en in te spelen op wat de behoefte van kinderen is en wat ze nodig 
hebben. Door gebruik van echte materialen gaan de kinderen gemotiveerd aan de slag.  
Wanneer een kind zelf een werkje kiest en met de spullen uit de kast aan de slag gaat, zie je 
het plezier er vanaf stralen. Dit is een goede basis om te leren.  
Spel is bij jonge kinderen een zeer goed middel om (reken)doelen te behalen.  
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Wanneer de kinderen bepaalde doelen zichzelf niet eigen maken, kun je dit sturen door als 
stamgroepleider een spel te creëren dat die doelen in zich heeft.  
 
Vanuit verschillende hoeken, een themakast en kringactiviteiten ben ik aan de slag gegaan.  
Op mijn onderzoeksvraag: “Kun je spelenderwijs rekendoelen bereiken”, kan ik bij het 
afsluiten van mijn onderzoek volmondig  ”Ja” zeggen. Mijn onderzoek kan ik daarom positief 
afsluiten.  Met afsluiten bedoel ik niet, niet doorgaan met spelenderwijs doelen bereiken.  
Mijn onderzoek was gericht op het spelenderwijs halen van rekendoelen. Andere doelen, uit 
andere leerdomeinen zitten ook in spelvormen verborgen. Dit moet verder onderzocht 
worden en in kaart gebracht. 
  
Mijn groep en ik hebben aan diverse doelen gewerkt. Samen hebben we veel bereikt. 
De volgende stap is om de ontwikkeling van de kinderen individueel te bekijken.  
Hoe ga je dit vastleggen, welk instrument/ observatieformulier kunnen wij als kleuterbouw 
het beste gebruiken, is het OVM voldoende (leerlingvolgsysteem bij ons op school) up to 
date?  
 
Het onderzoek in het kader van de opleiding is slechts het begin van een beoogde andere 
pedagogische- en didactische aanpak in de kleuterbouw: 
Leerdoelen bereiken d.m.v spelvormen. Daarbij gebruik makend van levensechte materialen 
en aansluitend bij de leervragen die uit het kind zelf komen.  
Genoeg dus, om mee aan de slag te gaan. 
 
Het uitvoeren van mijn onderzoek, de gesprekken met andere stamgroepleiders, het lezen 
van de literatuur, de contacten op de opleidingsdagen hebben gezorgd voor een 
bevestiging. 
Het Jenaplanonderwijs past bij mij. Samen leren, werken, vieren door samen te spelen is 
een sterk uitgangspunt. Aansluiten bij de leervraag van het kind en het gebruik van 
levensechte materialen werkt motiverend. Samen de leerdoelen bereiken! 
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3. Wat zijn de leerlijnen rekenen van het jonge kind? 
 

3.1 Ontwikkelingsvolgmodel jonge kinderen. 
 
In de kleuterbouw gebruiken wij op De Kring het registratie instrument van OVM, 
ontwikkelingsvolgmodel, om de kinderen te volgen in hun totale ontwikkeling.  
Het ontwikkelingsvolgmodel is bedoeld voor kinderen tussen de 3 en 7 jaar. 
Het OVM is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de ontwikkeling van 
kinderen in de vorm van ontwikkellijnen met ontwikkelfasen zijn uitgewerkt.  
Dit leerlingvolgsysteem wordt ingevuld om een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkeling van 
een kind. In welke fase zit een kind en wat heeft het nodig om verder te kunnen groeien. 
Welke begeleiding moeten we de kinderen in hun dagelijkse ontwikkelingsbehoeften geven? 
De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt meestal sprongsgewijs. Daarom is het 
belangrijk niet alleen te kijken naar het ontwikkelniveau op dat moment, maar naar de 
ontwikkeling over een langere periode. Is er groei te zien?  
 
Het ontwikkelvolgmodel bestaat uit de volgende ontwikkelaspecten.  

+ basale ontwikkelingsbehoeften 
+ speel- en werkgedrag 
+ motorische ontwikkeling 
+ zintuigelijke ontwikkeling 
+ spraak en taal ontwikkeling 
+ wereldoriëntatie 
+ symbool verkenning.  

 
Deze aspecten zijn weer onderverdeeld in aparte onderdelen.  
Bij het invullen van de aparte onderdelen zijn de ontwikkellijnen omschreven in 
ontwikkelfasen. Het OVM is een digitaal programma waar je per kind de verschillende fasen 
die hij heeft behaald, kan invullen en aanvullen. Zo signaleer je wanneer er groei is ontstaan. 
Een persoonlijke ontwikkellijn wordt hierdoor zichtbaar. 
 
Op De Kring wordt 2 x per jaar het OVM ingevuld. Rond dezelfde periode hebben we 
oudergesprekken, waarbij wij het OVM als hulpmiddel gebruiken om de ontwikkeling met 
ouders te bespreken. Het OVM gebruiken wij als stamgroepleider om te kijken waar een kind 
onze begeleiding nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 
 
De kleuterbouw van de Kring volgt de kinderen op de onderdelen 

● zelfbeleving, zelfbesef, competentie 
● zelfstandigheid, autonomie 
● relatie met volwassenen 
● relatie met kinderen  
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● spelontwikkeling 
● expressieve ontwikkeling, vormgeving 
● motivatie 
● grote motoriek 
● kleine of fijne motoriek 
● visuele waarneming 
● auditieve waarneming 
● taalvorm 
● taalinhoud 
● taalgebruik 
● ontluikende geletterdheid (alleen bij kinderen die naar groep 3 gaan) 
● tellen en ordenen 

 
De uitgewerkte leerlijnen op gebied van rekenen heb ik als bijlage toegevoegd.  
 
Tijdens het uitzoeken van de leerdoelen rekenen ben ik erachter gekomen dat het OVM dat 
wij gebruiken over ontwikkellijnen gaat. Dat is niet hetzelfde als de leerdoelen die door de 
SLO beschreven worden. Het is niet duidelijk terug te vinden hoe dit observatiesysteem is 
ontstaan en er wordt geen link gelegd naar de leerdoelen. 
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3.2 SLO 
 
SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het is een landelijk expertisecentrum. De 
SLO biedt producten en diensten aan met betrekking tot leerplanontwikkeling. Een van de 
taken is het ontwikkelen en testen van de kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus voor 
het taal- en rekenonderwijs. Daarbij wordt goed gekeken naar de kwaliteit en de effecten van 
het leerplan. Ook is samenhang belangrijk. 
 
Een andere taak van de SLO is het ontwikkelen van kennis door onderzoek en het 
stimuleren van deskundigheid. De SLO is niet commercieel en het ondersteunt en adviseert 
zowel beleidsmakers als mensen in de praktijk van het onderwijs. 
 
De kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen zijn de belangrijkste landelijke 
leerplankaders in het onderwijs. Kerndoelen geven aan wat kinderen in een bepaald deel 
van hun onderwijskundige ontwikkeling moeten beheersen. De kerndoelen zijn streefdoelen 
en geen sprake van resultaatverplichting. 
In de loop der jaren zijn de kerndoelen een aantal keer herzien. Het totaal aantal doelen is 
teruggebracht. Elk doel bestrijkt wel een groter leergebied. Ook is meer ruimte gecreëerd 
voor maken van eigen keuzes, het stellen van prioriteiten en profilering van de school.  
 
De SLO heeft ook tussendoelen en leerlijnen (TULE) ontwikkeld om scholen meer houvast 
te bieden in het monitoren van onderwijskundige voortgang. De SLO heeft in kaart gebracht 
wat kinderen aan het begin van groep 1 en eind groep 2 bereikt zouden moeten hebben of 
ervaring mee opgedaan hebben. Daarnaast heeft het SLO een inhouds kaart ontwikkeld. 
(zie bijlage) 
 
De SLO hanteert de volgende kerndoelen voor de rekenontwikkeling van het jongste kind: 

A. Getallen: omgaan met telrij, hoeveelheden, getallen 
B. Meten: lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, geld, tijd 
C. Meetkunde: oriënteren, lokaliseren, construeren, opereren met vormen en figuren 
D. Verhoudingen (bron werklijst het Kan) 
E. Verbanden (bron werklijst het Kan) 

 
Voor alle doelen geldt dat ze nader gespecificeerd zijn en onderverdeeld in vaardigheden 
die horen verschillende ontwikkelingsfasen.  
 
Aan de hand van de SLO doelen en werklijst het Kan heb ik een observatiekaart ontwikkeld 
die in de praktijk makkelijker hanteerbaar is.  
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OBSERVATIEKAART REKENDOELEN 
 

 
 

                    activiteit/werkplek                + / -        omschrijving/uitwerking 

Getallen telrij    

 hoeveelheden    

 getallen    

Meten lengte    

 omtrek    

 oppervlakte    

 inhoud    

 gewicht    

 geld    

 tijd    

Meetkunde oriënteren    

 lokaliseren    

 construeren    

 figuren    

 vormen    

Verhoudingen     

Verbanden     

 
met behulp van dit formulier ontdekken we door observeren welke rekendoelen aanwezig zijn 
kolom 1: kerndoel 
kolom 2: subcategorie 
kolom 3: invullen de activiteit 
kolom 4: wel of niet aanwezig 
kolom 5: praktische uitvoering  
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4. Wat zegt de literatuur over spelend leren 
 

4.1 Spel in Jenaplanonderwijs  
 
Het spel in Jenaplanonderwijs is een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leren. 
Kinderen leren veel door spelen. Kinderen hebben plezier in spelen. Kinderen maken tijdens 
hun spel gebruik van hun eigen ervaringen. 
Ook de sociale-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in in het 
Jenaplanonderwijs. Dit is de basis voor persoonlijkheidsvorming en cognitieve ontwikkeling.  
 
Welbevinden en betrokkenheid bij de omgeving uiten zich in spel. 
Voorwaarden voor spelontwikkeling zijn een rijk aanbod van uitdagende spelactiviteiten. De 
stamgroepleiders zorgen hiervoor, ze creëren een aanbod dat veelzijdige spelactiviteiten 
uitlokken. Het spel is geïntegreerd in het ritmisch weekplan, de dagelijkse gang van zaken. 
Je kunt dit zien in de inrichting van de groep. oa in de speelhoek, de themakast, ontdektafel, 
thematafel. 
 
Het kenmerk van het Jenaplan is Samen. Samen werken, samen spelen, samen vieren, 
samen praten. Samen, dus werken, spelen, vieren en praten heeft een positieve invloed op 
de ontwikkeling van kinderen. Petersen zegt dat kinderen van nature op anderen gericht zijn. 
Spelenderwijs leren kinderen overleggen, beslissingen nemen, creatief denken. Ze leren zo 
ontdekken. 
 
Wereldoriëntatie is het hart van het Jenaplanonderwijs. Spel is dan een oriëntatie op de 
wereld, het leren leven. Het biedt diverse mogelijkheden om te experimenteren met de 
wereld om ons heen. Kinderen krijgen de ruimte en gelegenheid om in hun vertrouwde en  
veilige omgeving te fantaseren, ontdekken, onderzoeken en te experimenteren.  
 
Door spel leren kinderen omgaan met de werkelijkheid, dit wordt geoefend in betekenisvolle 
situaties. Dit is een goede voorbereiding op de wereld buiten de school. 
 
Tijdens het spel kunnen de kinderen goed gebruik maken van hun verworven kennis en 
vaardigheden. Vanuit een thema kan er ontwikkelingsgericht gewerkt worden. De 
spelactiviteiten worden dan ingezet om kinderen in aanraking te laten komen met lezen, 
schrijven, lezen, rekenen en WO (wereld oriëntatie). Er wordt een pedagogische situatie 
gecreëerd. Kinderen worden uitgedaagd om om als persoon te handelen, te spelen en 
keuzes te maken. De stamgroepleider zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd worden, 
betrokken raken en tot actie over willen gaan.  
In de ontmoeting met de natuurlijke omgeving ligt veel mogelijkheden tot spel. Dit kan 
spontaan gebeuren, kinderen rommelen dan wat aan en komen tot ontdekkingen, maar de 
stamgroepleider kan dit ook sturen en uitlokken. 
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Stamgroepwerk is werken vanuit een thema of project. Je oefent met de andere kinderen uit 
de stamgroep het leren leven. 
De eerste stap bij stamgroepwerk is interesse opwekken bij de groep. Het gaat er om de 
verwondering en nieuwsgierigheid  aan te wakkeren. Kinderen raken gemotiveerd en 
betrokken. 
Vanuit hier komen er vragen, waar de kinderen mee aan de slag gaan. Niet alle kinderen 
hebben dezelfde vragen en voorkennis en er zullen dan ook verschillende groepen en 
aanpakken ontstaan. Als stamgroepleider, help je de kinderen door te sturen en de kinderen 
actief te houden.  
De groepen werken toe naar een presentatie, de groep zelf mag bepalen op welke manier 
dit plaats vindt. Door de presentatie delen ze wat ze geleerd hebben. Zo leren ze van elkaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Velthausz, F., Winters, H., (2014) Jenaplan, school waar je leert samenleven. 
Zutphen: Nederlandse Jenaplanvereniging NJPV 
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4.2 Sieneke Goorhuis- Brouwer 
 
Sieneke Goorhuis Brouwer is een Nederlands taalwetenschapper, orthopedagoog en auteur. 
Sieneke schreef columns over de opvoeding van peuters en kleuters. Deze columns zijn 
later gebundeld in diverse boeken. Waaronder: “Peuters en kleuters zijn geen 
leerlingen”.(2018) Amsterdam, uitgeverij SWP. 
Zij zegt in dit boek: “Kinderen groeien en ontwikkelen zich wanneer de omgeving hen 
daartoe prikkelt”. Het gaat om stimuleren van processen op gebied van motoriek, spraak, 
taal en denken, spel, motivatie en gevoel. 
Spel is een middel om zich in te leven in een wereld die buiten de eigen ervaring ligt. 
Fantasiespel is voor kleuters enorm verrijkend. Ze beleven en leren over de gevoelens en 
ervaringen van anderen. In bewegingsspel spreken kinderen al hun vaardigheden aan en 
verfijnen ze die tegelijkertijd. Ze leren ook ruimtelijke ervaring: door klimmen en klauteren 
krijgen hoog en laag en andere begrippen betekenis.  
Kleuters identificeren zich in spelsituaties met anderen, ze nemen een rol aan, imitatiespel. 
Ze leven zich in en leven mee met anderen. 
Motorisch -, fantasie - en sociaal spel komen samen in het constructiespel. Kinderen maken: 
gebouwen, voertuigen en werelden met constructiematerialen, zoals klei, zand ed. 
In het verkennend spel ontdekken kleuters de wereld.  
In het kinderspel komen dus allerlei ontwikkelingsaspecten naar voren. Laten we kinderen 
daarvoor veel vrije tijd en ruimte geven. 
 
Taal, motoriek denken en emotioneel welbevinden worden aan de hand van verschillende 
spelvormen ontwikkeld. Vanuit verkennen, verwonderen en experimenteren. 
Er is een groot verschil tussen leren en spelen. Spelen is plezierig en spontaan. Het spel 
ontwikkelt zich zonder vooraf gesteld doel. Leren kent wel een vooraf gesteld doel, nl dat 
wat de leerkracht aan het kind wil leren. Het kind komt niet vanuit zichzelf in actie, het wordt 
gestuurd.  
Kinderen die al vroeg moeten leren vertonen minder sociaal gedrag en minder eigen 
initiatief. Wanneer de sociale- emotionele ontwikkeling in de eerste zes jaar van het leven 
niet goed verloopt, vindt dat neerslag in de verdere ontwikkeling. Onvoldoende 
zelfvertrouwen en omgang met anderen maakt mensen onzeker, faalangstig. Kinderen 
kunnen niet zonder liefdevolle aandacht. Het kind voelt zich dan vertrouwd, aanvaard en 
veilig. 
Er ontstaat een basisveiligheid van waaruit kinderen de wereld kunnen gaan ontdekken.  
 
Laat er dus weer tijd komen voor de kindertijd, waarin kinderen ongedwongen, spontaan en 
spelenderwijs sociaal- emotionele stabiliteit opbouwen en spelenderwijs die dingen leren die 
bij de kindertijd horen. Zoals daar zijn: praten, grove en fijne motoriek, denkstappen maken 
en concentratie opbouwen.  
Kinderen tot zes jaar ontwikkelen zich in een breed spectrum. Waarbij de domeinen: 
taalontwikkeling, denkontwikkeling, creatieve ontwikkeling, wereldoriëntatie en bewegen, 
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zich spelenderwijs en interactief zich in samenhang ontwikkelen. Spelen is een integrerende 
activiteit, alle ontwikkelingsdomeinen komen samen. 
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4.3 Reggio Emilia 
 
Reggio Emilia is een pedagogische benadering die ontwikkeld is door Loris Maluguzzi. De 
naam is gelijk aan de plaats waar deze ontwikkeld is, Reggio Emilia in Italië. De Reggio 
Emilia benadering is voor kinderen van 0 tot 6 jaar, in de praktijk zijn dat peuterscholen en 
kleuterklassen. 
Deze  pedagogische benadering gaat uit van wat kinderen kunnen. De leerkracht of 
begeleider helpt zoveel mogelijk hun talenten te ontwikkelen. In kinderen zit al veel kennis 
en ze hebben diverse vaardigheden. Spelenderwijs komen deze tevoorschijn en ontwikkelen 
verder. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren.  
Het vertrouwen moet er zijn, dat wanneer een kind de ruimte krijgt, het kind zich kan 
ontwikkelen op zijn/haar eigen manier en tempo. Zodat ze op die wijze zich eigen maken wat 
ze nodig hebben.  
Er wordt aangesloten bij de belevingswereld van de kinderen, de motivatie om te groeien is 
dan groot. 
De leerkracht past zich aan aan de leerbehoeften van de kinderen en niet wat er  volgens 
methodes of theorieën aangeleerd moet worden. De leerkracht kijkt en begeleidt de kinderen 
bij wat ze graag willen weten en helpen bij het ontdekken daarvan.  
Belangrijke uitgangspunten voor de reggio Emilia zijn de ruimte en het materiaal. De ruimte 
is uitdagend ingericht, kinderen kunnen onderzoeken en experimenteren. Binnen en buiten 
zijn met elkaar verbonden. 
Het materiaal moet kinderen inspireren om ermee aan de slag te gaan. 
Jonge kinderen zijn onderzoekers en makers. Zij geven vorm aan hun eigen ontwikkeling. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bron: Meeuwig, M., Schepers W., van der Werf T., (2007) Sporen van Reggio. Amsterdam: 
Trude van Waarden  
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5. Mijn visie over spelend leren 
 
In hoofdstuk 4 heb ik de theorie bestudeerd over spelend leren zoals die door Sieneke 
Goorhuis- Brouwer is verwoord. Een deel van die visie kun je ook terugvinden in de 
pedagogische en didactische benaderingswijze van Reggio Emilia. Binnen het 
Jenaplanonderwijs is spel een belangrijke didactische werkvorm. Door het volgen van de 
Jenaplanopleiding ben ik bevestigd in mijn overtuiging dat het spel een wezenlijk onderdeel 
is van het lesgeven aan kleutergroepen.  
De redenen waarom ik me hiertoe aangetrokken voel, hebben te maken met mijn eigen 
ervaringen in het onderwijs. Zowel persoonlijk, als kind en de ervaringen in het werken met 
groepen kinderen als stamgroepleider.  
Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er een veilige sfeer heerst in de groep en ik als 
stamgroepleider de kinderen het vertrouwen geef, de kinderen met extra motivatie aan de 
slag gaan. Kinderen hebben een natuurlijke drang tot spelen. Wanneer je als 
stamgroepleider deze natuurlijke drang gebruikt en de kinderen ruimte geeft voor autonomie 
dan is de motivatie groot. Kinderen hebben er plezier in als ze het gevoel hebben baas te 
zijn over hun eigen leerproces. Dat plezier is nog groter te maken door het gebruik van 
levensechte materialen uit hun directe leefomgeving. 
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 6. ACTIEPLAN Tijdpad 

Probleemstelling Het gebruikelijke ontwikkelingsmateriaal is niet 
uitdagend genoeg en werkt vanuit de leerdoelen. 
Het sluit niet aan bij de leervragen en 
belevingswereld van de kinderen. 
  

Augustus 
2018 

Voorbereiding -      Helder krijgen probleemstelling: richten op 
rekendoelen 

-      Overleg met collega’s kleuterbouw 
-      Lezen literatuur 
-      Overleg tijdens de opleidingsdagen 
-      Praktijkonderzoek voorbereiden + plannen 
  

September 
/Oktober 
2018 

Verwachtingen -      De gebruikelijke ontwikkelingsmaterialen 
worden vervangen door levensechte materialen 
die alle ontwikkelingsdoelen dekken. 

-      Het spel wordt uitgangspunt voor het 
pedagogisch didactisch handelen. 

  

  

Tussen evaluatie -      Aansluiting bij leervraag van de kinderen 
-      Opdracht moet uitdagender: introductie 

levensechte lesmaterialen i.p.v. het 
gebruikelijke ontwikkelingsmateriaal. 

-      Ontwikkelen Observatiekaart rekenen 
  

Eind oktober 
2018 

Uitvoering -      In kaart brengen van de rekendoelen bij 
verschillende spelactiviteiten met behulp van 
de observatiekaart. 

-      Actief gebruik van de vertaalcirkel. 
-      Observatie t.a.v. de motivatie door het gebruik 

van levensechte lesmaterialen. 
  

November 
2018 
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Resultaten / 
Conclusies 

-      Niet alle rekendoelen komen d.m.v. spontaan 
spel aan bod. 

-      Het gebruik van levensecht materiaal werkt 
motiverend en daagt uit. 

-      Aansluiting bij de belevingswereld werkt 
motiverend en uitdagend. 

  

Begin 
December 
2018 

Aanbevelingen / 
Consequenties 

-      Sturen op rekendoelen bij spontaan spel. 
-      Introduceren van levensechte lesmaterialen. 
-      Verder ontwikkelen van spelvormen voor de 

rekendoelen in het kleuteronderwijs. 
-      Onderzoek naar de doelen in de overige 

leergebieden in relatie met spel en levensechte 
materialen. 

-      Koppeling leerdoelen en het OVM. 
  

December 
2018 
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7. Hoe kan ik de rekendoelen spelenderwijs behalen - proces 

 

7.1 Themakast. 
 
Al het ontwikkelingsmateriaal bevindt zich in de klas. We hebben een themakast gemaakt. 
Hierin zitten alle materialen die met het onderwerp herfst te maken hebben en materialen 
waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Kinderen kunnen gaan ervaren, 
ontdekken en onderzoeken door middel van spel. Door het gebruik van deze kast wil ik de 
kinderen enthousiast maken en belangstelling opwekken. Uitdagen om aan de gang te gaan. 
De rekendoelen zijn niet vooraf vastgesteld. De kinderen gaan zelfstandig aan de slag en ik 
hoop met deze werkwijze belangstelling en verwondering bij hen te triggeren en met hen de 
diepte in te gaan. Wanneer de kinderen zelfontdekkend bezig zijn, observeer ik en kijk hoe ik 
ze verder kan helpen. Hebben ze ander of extra materiaal nodig? Kan ik ze verder helpen 
door het stellen van vragen? Of is er een ander kind nodig hen op weg kan helpen?.  
 
 
Praktijkvoorbeeld themakast 1 
B. kiest voor de themakast. Hij pakt de kralenplanken zoekt 
naar de voorbeeldkaarten. ‘Juf ik kan geen kaarten vinden?’ 
Mijn antwoord: ‘Heb je die echt nodig B.? Volgens mij kun jij 
heel goed zelf iets maken.” Ik zie dat hij het spannend vindt. 
We besluiten om samen plaatjes van paddestoelen te gaan 
bekijken. We zoeken in boeken en hij vindt er een paar in de 
kast. Hij bekijkt de plaatjes. Wanneer hij zelf voelt dat hij zeker 
is van zijn zaak gaat hij aan de slag en er ontstaat een 
prachtige paddestoel. Hij is trots op zichzelf en wil het resultaat 
graag delen met de groep.  
 
rekendoelen zie observatiekaart 
 
 
Praktijkvoorbeeld 2 
Er is een spontaan een mooi spel ontstaan. Vanuit de betrokken kinderen en niet zoals ik 
van tevoren voor ogen had. In de kast liggen egels, zonder stekels. Op de ene kant hebben 
die een cijfer op hun buik en op de andere kant stippen. Evenveel stippen als bij 
bijbehorende getal. Bij dit materiaal horen knijpers. Het doel van dit materiaal is dat de 
kinderen de juiste hoeveelheid knijpers op de egels hun rug knijpen zodat ze stekels krijgen. 
Als ik bij de 2 meisjes langs loop, kan ik een glimlach niet onderdrukken. De kinderen 
gebruiken het materiaal uit de themakast op een andere, creatieve manier.  
De meisjes hebben een winkeltje gemaakt. Ze verkopen eikels en kastanjes. De egels zijn 
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het geld. “Dat is 6 euro”. De egel met de 6 wordt gegeven. Als wisselgeld wordt ook de 6 
teruggegeven. Het wisselgeld hoort bij hun spelbeleving: iets kopen en iets afrekenen. 
Ik besluit om ook te gaan winkelen en pak een egel van 5, dus 5 euro. Ik wil graag 1 eikel 
kopen. Dat kost 2 euro, maar ik heb alleen 5 euro. D.m.v. het stellen van vragen en het 
samentellen, komen we erachter dat het teveel is en dat ik geld terug krijg, maar niet 
dezelfde als die ik gaf.  Wanneer ik doorloop, gaan de meisjes verder met hun spel en 
bekijken nu de cijfers. Ik heb hier een goed gevoel bij. Na slechts 2 minuten van mijn tijd 
gaan deze leerlingen verder met hun zelfbedachte spel. Met meer betekenis, begrip en 
verdieping. 
 
Rekendoelen: zie observatiekaart 
 
 

Praktijkvoorbeeld 3 
Een jongste kleuter, die net op school zit, is aan de slag met 
de themakast. Eigenlijk is mijn inbreng tijdens zijn spel niets. 
Omdat er mooi, levensecht en uitdagend materiaal in de kast 
ligt, is hij aan het werk gegaan. Stokken worden van groot 
naar klein neergelegd. Kabouters staan van hoog naar laag. 
Dennenappels worden van dik naar dun neergezet. Grote 
spinnen liggen bij elkaar en kleine spinnen liggen bij elkaar. 
Het is fijn om te zien dat deze jongen met het materiaal uit 
de themakast goed uit de voeten kan en duidelijk geniet van 
al het levensechte materiaal dat hij in handen heeft. 
Anders dan de doos “Begrippendiagram” die normaal in de 
kast had gestaan. Die hij, waarschijnlijk,  niet zelf had 
gekozen omdat die er minder aantrekkelijk uitziet.  Het 
Begrippendiagram is ontwikkelingsmateriaal waarbij op een 
platte vlak plaatjes gesorteerd of via een patroon neergelegd 
moeten worden. 

 
Rekendoelen: zie observatiekaart 

 
 
Praktijkvoorbeeld 4 
S. heeft gekozen voor de themakast.  Wanneer ik bij haar ga kijken, vertelt ze enthousiast: 
“Juf ik heb een plannetje bedacht” Ze pakt een cijfer steen 1 en legt er 1 spin bij, bij de 2 legt 
ze 2 eikels. Ze gaat lekker aan de slag. Wanneer ik later terugkom, heeft ze alle cijfers die 
ze weet en kan lezen gebruikt.  Er zijn nog stenen over. Als ik vraag of ze weet welke dat 
zijn,  is het antwoord: nee. Hoe kunnen we er achter komen welke cijfers het zijn? We gaan 
samen aan de slag. Er zit een getallenlijn in de thema kast die we erbij pakken. Ze vergelijkt 
de symbolen op de stenen met de getallenlijn. Ze herkent dezelfde cijfers en via de lijn tellen 
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we door. Je ziet haar glunderen. Ze ontdekt nieuwe dingen en kan verder met haar 
‘plannetje’. De 7 heeft ze gebruikt als 1. Met behulp van de getallenlijn komen we erachter 
dat ze niet hetzelfde zijn en ook hier gaat ze gelijk mee aan de slag.  Ze is zo enthousiast 
dat ze haar meesterstuk aan de rest van de klas wil laten zien. Trots vertelt ze wat ze heeft 
gemaakt en leest de cijfers voor, die ze vanmorgen nog niet wist. 
 
Rekendoelen: zie observatiekaart 
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7.2 Vertaalcirkel 
 
De vertaalcirkel is een door Jos van Erp ontwikkeld model.(1996). De vertaalcirkel leidt tot 
een beter begrip van de bewerkingen en strategieën bij het rekenen. Het leidt ook en tot een 
beter voorstellingsvermogen. Bij het rekenen gaat het om de relatie tussen de rekenopgave 
en de realiteit. Het gaat er om om een beeld op te bouwen van de situatie, 
betekenisverlening. Dit gebeurt door diverse vormen van “vertalingen”.  
 

 
 
Bij elke “vertaling” is het de bedoeling dat je het rekenprobleem op een andere manier zegt, 
uitbeeldt. Bij de vertaalcirkel is het belangrijk om om zoveel mogelijke “vertalingen” te maken 
bij dezelfde rekenopgave. De kinderen doen het werk, zij “vertalen” zelfstandig of werken in 
een groepje. Wanneer er wordt na besproken, wordt er een koppeling gelegd tussen de 
verschillende “vertalingen.” 
 
De vertaalcirkel bij kleuters 
 
De vertaalcirkel bij kleuters ziet er iets anders uit. Een aangepaste vorm, speciaal voor 
leerlingen in deze ontwikkelingsfase. Wat zijn de verschillen? 

- de “vertalingen” worden een voor een aangeboden en niet tegelijk. 
- er zijn geen “vertalingen” naar een getallenlijn en een “kale” rekenopgave 
- er komt een “vertaling” extra =  het na spelen met poppen. 

 
Na afloop koppelt de stamgroepleider de “vertalingen” aan elkaar. 
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Vertaalcirkel praktijk 
 
Activiteit 1 
 
Dit jaar starten we met een pilot Keuzewerk. D.m.v. keuzewerk willen wij kinderen kennis 
laten maken met nieuwe vaardigheden en hun eigen/ nieuwe talenten laten ontdekken en 
ontwikkelen.  
Omdat het Keuzewerk nieuw is, hebben wij in onze klas nog geen kaartje voor Keuzewerk 
dat we gebruiken voor  de dagplanning. Tijdens de dagopening, in de kring ontstond er 
hierdoor een probleem dat we spontaan via de methode van de Vertaalcirkel hebben 
aangepakt en ook opgelost.  
Er waren 4 dagplanning plaatjes die we nog niet  hadden gebruikt. Hoe maken we een 
keuze?  Ik bespreek het met de groep in de kring.  J. geeft aan dat we allemaal een kaartje 
kunnen kiezen (stemmen). De groep vindt dit een goed idee. J. legt in de kring de 4 kaartjes 
neer en zegt, “ Loop allemaal naar het kaartje dat je wil gebruiken”. De groep doet wat J. 
zegt. Ik kies ook mee. Wanneer ik vraag: “Welk kaartje is het nu geworden?”, roept iedereen 
iets door elkaar en er is geen unaniem antwoord.  
Het is voor mij nog niet helemaal duidelijk welk planningskaart de winnaar is. We pakken het 
anders aan. De blokjes worden erbij gepakt. Ieder  kind krijgt een blokje en mag zijn blokje 
neerleggen bij het kaartje dat hij leuk vindt. Wat mij opvalt is dat de kinderen hetzelfde 
kaartje kiezen dat ze net ook hadden gekozen. 
Welk kaartje heeft de meeste blokjes? T. geeft aan het niet goed te kunnen zien. “Wat 
kunnen we hieraan doen?”, vraag ik hem. Als snel begint T. te tellen, 8 en 6. Hij is een 
oudste kleuter en hij weet dat 8 meer is dan 6. Ik vraag aan hem hoe kun je dit laten zien, 
niet iedereen weet nog dat 8 meer is dan 6. R. legt de blokjes naast elkaar en maakt er een 
lange rij van. Op dezelfde hoogte wordt het andere kaartje gelegd. Het ene rijtje is langer 
dan het andere rijtje. T. zegt ik weet nog iets en maakt van de blokjes torens. De ene is 
hoger dan de anderen, de hoogste heeft gewonnen, die heeft de meeste blokjes. 
Omdat het hierna tijd is om voor de eerste keer Keuzewerk te starten, stoppen we. Er is  
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een beslissing gevallen. Het gekozen kaartje wordt 
opgehangen op het dagritmebord. 
Ik vond het een leuke eerste kennismaking met de 
Vertaalcirkel. Kinderen waren enthousiast, deden 
goed mee, ze waren geïnteresseerd. In deze korte 
kring zijn er diverse rekendoelen voorbij gekomen. 
 
Rekendoelen: zie observatiekaart 
 
 
 
 
 
 
Activiteit 2.  
 
In het artikel: Borghouts, C.,& Veltman, A., (2012) De vertaalcirkel bij kleuters. Volgens 
Bartjens jaargang 33 nr.3, staat een simpel voorbeeld van een leerkracht dat ik ga 
uitproberen in de groep. Bij dit voorbeeld kunnen goed de 4 verschillende vormen van 
“vertalingen” voor kleuters aan bod komen. 
  
In het midden van de kring staat een paddenstoeltje.  Ik begin mijn verhaal:  
“In het bos staat op een mooie plek een paddenstoeltje. In dat paddenstoeltje wonen 2 
kaboutertjes.” R. staat op en kijkt mij vragend aan. Ik knik ja, en al snel handelt R.  
 
Er zitten nu dus 2 kabouters bij de paddenstoel. ‘s Middags kwam kwam het vriendje van de 
kabouters op bezoek, een kopje thee drinken en gezellig te kletsen. En ja hoor V. staat op, 
loopt door de kring en gaat op bezoek bij haar vriendinnen. Het is mooi om te zien dat de 
kinderen spontaan bedenken het verhaal verder uit te spelen. Een bevestigend knikje van 
mij was genoeg om ervoor te gaan.  
Bij mijn vraag: “Hoeveel kabouters zitten er nu bij de paddenstoel?” zie ik een aantal snel 
tellen en anderen roepen 3 door de groep. “Hoe kunnen we dit verhaal nog meer laten 
zien?”  Al snel wijst er een kind naar de kaboutertjes in de themakast. De kabouters worden 
erbij gehaald en wanneer ik het verhaaltje nogmaals vertel, spelen de kinderen het verhaal 
na met de kabouterpoppetjes. 
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Hetzelfde doen we met de blokjes. Als laatste stel ik voor om het verhaal te tekenen in een 
groepje van 2 of 3 leerlingen. De kinderen gaan aan de slag terwijl ik het verhaal nog een 
keer vertel.  Bij het nabespreken van de tekeningen komt er een groepje achter dat ze 
vergeten zijn om de derde kabouter erbij te tekenen. Zij waren zo in het tekenen opgegaan 
dat ze bij de beginsituatie waren blijven hangen. Ze vroegen gelijk of ze straks de tekening 
af mochten maken.  
 

 
 
Alle kinderen waren enorm betrokken bij deze activiteit. Ondanks het feit dat het voor een 
aantaal een makkelijke opgave was, deed iedereen goed en enthousiast mee. Het is mooi 
om bij de kleintjes, die net in de groep zitten, de gezichtsuitdrukkingen te zien die tonen dat 
ze begrijpen wat er is gebeurd. 
 
Rekendoelen: zie observatiekaart 
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7.3 Bouwhoek 
 
In het klaslokaal zijn alle hoeken ingericht rond het thema Herfst. De speelhoek, onze 
huishoek, is een kabouterhuis geworden, op de gang is samen met de kinderen een bos 
gemaakt, bij de lichttafels liggen herfstspullen en in de bouwhoek woont Eekie de eekhoorn.  
 
In de kring introduceer ik Eekie. Eekie logeert in de bouwhoek en hij is op zoek naar eten om 
een wintervoorraad te maken. Eekie heeft een probleem. Hij kan niet bij de hoge 
dennenappels, die boven de bouwhoek hangen. “Kunnen jullie in de bouwhoek Eekie helpen 
om hiervoor een oplossing te vinden?”, vraag ik.  
 
Bij deze activiteit heb ik van tevoren een spelsituatie bedacht. Ik weet dan ook dat de 
rekendoelen lengte/ omtrek/ oppervlakte hierbij behaald zullen worden. Omdat vaak 
dezelfde kinderen in de bouwhoek spelen en ook vaak hetzelfde spel spelen, wil ik nieuwe 
uitdaging aan de bouwhoek geven, zodat er een ander spel ontstaat en daardoor alle 
kinderen weer zin hebben om in de bouwhoek te spelen. 
  
dag 1  
Een groepje van 3 kinderen gaat enthousiast aan de slag in de bouwhoek. Ze bouwen een 
lange/hoge toren en komen mij halen om het resultaat te laten zien. “Hoe komt Eekie op 
deze lange/hoge toren? “, vraag ik aan hen. De kinderen kijken ernaar en gaan verder aan 
de slag. Het eindresultaat zijn een paar torens trapsgewijs naast elkaar. Ze laten aan de 
hele groep zien hoe Eekie over de trap loopt en bij de dennenappel komt.  Samen met de 
groep komen we er achter dat de trap niet heel stevig is. Wanneer Eekie op een trede staat 
wiebelt de toren heen en weer.  Hoe zouden we dit op kunnen lossen? De groep krijgt de 
opdracht mee om er over na te denken.  
 
dag 2 
Met de groep gaan we buiten kijken naar het schoolgebouw. 
We bekijken de stevigheid en de muren. Wat valt er op? De 
kinderen komen zelf tot de ontdekking dat de stenen niet 
recht op elkaar gemetseld zijn, ze verspringen. “Zou hierdoor 
het gebouw steviger zijn?”, vraag ik. 
Er gaan vandaag 2 andere kinderen in de bouwhoek een huis 
en trap bouwen voor Eekie. 
Zij metselen nu een steviger muur, net als de muur van 
school. Ze laten aan het einde van de werkles hun ontdekking 
aan de groep zien en we bespreken het. 
 
rekendoelen: zie observatiekaart 
 
De rest van de week zijn de kinderen aan de slag geweest in de bouwhoek voor Eekie.  
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8. Evaluatie en reflectie 
 
Ik ben in augustus begonnen met het definitief vaststellen van mijn onderwerp voor mijn 
meesterstuk. Ik was hier erg onzeker over. Al snel kwam ik er achter dat ik mijn onderzoek 
moest beperken. In plaats van een breed onderzoek heb ik het klein gemaakt. Ik heb mij 
gericht om te onderzoeken of het in mijn groep mogelijk is om door middel van spel en het 
introduceren van levensechte materialen alle rekendoelen te halen. Tijdens het onderzoek 
heb ik ontdekt dat niet alle rekendoelen bij spontaan spel worden bereikt. Als 
stamgroepleider moet je hier sturend optreden. Ik heb ervaren dat het gebruik van de 
observatiekaart een handig hulpmiddel is om te controleren of de rekendoelen aan bod 
komen. Verder heb ik het leuk gevonden om te ontdekken dat kinderen in hun spel hun 
eigen rekendoelen bepalen. Ik heb daarbij het gevoel dat ik ze vrij laat in hun leerproces in 
plaats van dat ik dwingend opleg welke rekendoelen ze moeten behalen.  
Ook mijn collega’s, met wie ik gesproken/ overlegd heb tijdens mijn observaties, zijn 
enthousiast geworden. Zij zagen in de praktijk dat de kinderen gemotiveerd aan de slag 
gingen met de levensechte materialen en dat het goed was dat de kinderen hun eigen 
rekendoelen konden bepalen. Ook gaven zij aan dat het wel belangrijk is om overzicht te 
houden of alle rekendoelen in spontaan spel naar voren komen. Het heeft zo aanstekelijk 
gewerkt dat we met de kleuterbouw op mijn locatie hebben besloten om rond het thema 
Sinterklaas een thematafel te maken. 
 
Ik vind het belangrijk voor de school dat er nagedacht wordt over het vervangen van de 
huidige ontwikkelingsmaterialen door themakasten. Mijn kleine onderzoek op het gebied van 
rekendoelen toont aan dat het werkt. Spel en leerdoelen staan elkaar niet in de weg. Ik hoop 
dat mijn onderzoek het begin kan zijn van een voorzichtige onderwijskundige vernieuwing. 
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9. Gevolgen in de kleuterbouw 
 
Tijdens mijn onderzoek ben ik rigoureus aan het werk geweest. Ik heb bijna al het 
ontwikkelingsmateriaal uit de groep gehaald. Slechts een aantal materialen die bij het thema 
pasten zoals kabouterpuzzels en de kralenplanken heb ik in de themakast, die ik gemaakt 
heb, laten staan.  
Mijn collega’s en ik hebben gezien dat de kinderen tijdens dit thema met de kast enthousiast 
hebben gewerkt en dat er spelenderwijs doelen worden bereikt. Deze doelen zijn niet van 
tevoren vastgesteld, maar achteraf heb ik wel geïnventariseerd welke rekendoelen aan bod 
zijn geweest. Ik heb daarvoor de observatiekaart gebruikt. 
Mijn collega’s kleuterbouw op onze locatie, werden enthousiast en we hebben voorzichtig 
doorgepakt. N.a.v. van 5 december ontstond er een Sinterklaastafel. 
Daar gingen de kinderen ook weer zelfstandig en spelenderwijs met de materialen van deze 
tafel aan de slag. 
 
Het is een grote stap om al het bestaande materiaal uit het lokaal te halen, omdat hiermee 
een jarenlange en vertrouwde werkwijze wordt vernieuwd. 
Bij ons op school zijn er 5 kleuterklassen, verdeeld over 2 op mijn locatie en 3 op een ander 
locatie. Hoe krijg ik iedereen mee? Dat kost tijd en veel overtuigingskracht. 
In de komende vergadering, ga ik vertellen over mijn meesterstuk om de collega’s warm te 
maken. Omdat mijn meesterstuk een groot deel over het spelenderwijs leren gaat en wij dit 
jaar een traject onder leiding van “Onderwijszaken”, met thema Spel, zijn gestart, sluit het 
goed bij elkaar aan. 
Het traject: ‘Spel’ is het komende jaar speerpunt van beleid binnen de kleuterbouw.  
Er is de komende periode dus genoeg tijd om te discussiëren over spel en de te behalen 
doelen in de kleuterbouw. In deze discussie bekijken we ook ons huidige 
leerlingvolgsysteem (OVM). Gaan we dit handhaven of aanpassen.  
 
Dit onderzoek moet het startpunt zijn van een onderwijskundige vernieuwing binnen de 
school. Als er overeenstemming is over de te volgen koers, zal het zijn neerslag moeten 
krijgen in het schoolplan. Dit officiële documenten moet gedragen worden door teamleden, 
directie en ouders.  
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10. Aanbevelingen verder onderzoek 
 
Tijdens het werken aan mijn meesterstuk heb ik een start gemaakt met het spelenderwijs 
behalen van sommige rekendoelen. Nog niet alle rekendoelen zijn aan bod geweest. De 
volgende logische stap is nader onderzoek naar de overige rekendoelen. 
In het verlengde daarvan moeten ook de andere leergebieden onderzocht worden. Onder 
andere het taalgebied en het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Centraal punt bij alle te onderzoeken ontwikkelingsgebieden is het Spel. 
 
Tijdens spel komen de kinderen in aanraking met alle leerdoelen in alle 
ontwikkelingsgebieden. Hier is een rijke leeromgeving voor nodig. 
Door het gebruik van levensechte materialen, die aansluiten bij de belevingswereld van de 
kinderen, worden die nieuwsgierig en gaan er mee aan de slag. Kinderen gaan dan 
spelenderwijs met eigen leerdoelen aan de slag.  
 
Mijn conclusie is dat het haalbaar is om rekendoelen spelenderwijs te bereiken, dus moeten 
ook de andere leerdoelen in de overige leergebieden haalbaar zijn. Naast het onderzoeken 
van de andere leergebieden, is een stap het behalen, observeren en vastleggen van de 
doelen bij individuele leerlingen.  
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