Voorwoord
Inleiding meesterstuk
Het duurde voor mij wel een tijdje voordat ik zeker wist over welk onderwerp ik mijn
onderzoek zou willen doen. Ik had al wel in mijn hoofd om meer wereldoriëntatie in
de school te willen brengen, omdat ik bij de bijeenkomsten had geleerd dat dat het
hart van een echte Jenaplanschool is. Ik ben niet ontevreden over hoe het er op dit
moment bij ons op school aan toe gaat. Wel denk ik dat hier nog verbetering in kan
komen. Bij de kleuters zie ik dat er al heel veel met wereldoriëntatie door middel van
thema’s gedaan wordt. Ik was erg geïnspireerd geraakt door de kleuterbouw die ik
bij Jenaplanschool Antonius Abt had gezien. Een manier van werken die ik nog nooit
had gezien. Het was erg leuk om te zien hoe het allemaal was opgezet. Dat is een
vorm die op dit moment nog wel een paar stappen verder ligt dan waar ik nu naartoe
wil (alles heeft zijn tijd nodig). De eerste zichtbare veranderingen bij ons op school
waren onder andere de lichttafels die we daar hadden gezien. Die hebben wij nu ook
bij de kleuterbouw aangeschaft met verschillend materiaal dat daarbij hoort. Wat
waren de kleuters hier enthousiast over!
Toch merkte ik dat de nieuwigheid er na een half jaar vanaf ging en het iets minder
populair was dan voorheen. Een logische ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling
die me opviel.
Omdat ik bij de Antonius Abt had gezien dat ze niet met ontwikkelingsmateriaal uit
de kasten, maar met heel veel kosteloos materiaal en materiaal in thema de doelen
bereiken die ze aan kleuters willen aanbieden, heb ik zo mijn thema en
onderzoeksvraag bedacht. Ik wil bij de lichttafels meer materiaal gaan gebruiken dat
bij het thema aansluit zodat het interessant voor de kinderen blijft en ze de doelen
behalen die wij ze aan willen leren. Mijn onderzoeksvraag vat dit in één mooie zin
samen:
“Hoe kan ik de doelen van stamgroepwerk van kleuters bereiken bij de lichttafels?”
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1. Samenvatting
In dit hoofdstuk schrijf ik een samenvatting van mijn onderzoek. Mijn
onderzoeksvraag is “Hoe kan ik de doelen van stamgroepwerk van kleuters bereiken
bij de lichttafels?”.
Ik ben op dit onderzoek gekomen omdat wij kort geleden nieuwe lichttafels bij de
kleuters hebben aangeschaft. Wij als stamgroepleiders en de kinderen waren
allemaal erg enthousiast over de lichttafels. Toch merkte ik dat toen de nieuwigheid
eraf was, de pure interesse in het materiaal ontdekken en nieuwe dingen ontdekken
met dit materiaal wat was weggeëbd. Er werd op een andere manier met de
lichttafels gespeeld en het werd ook minder vaak gekozen door de kinderen. Mijn
doel was dat de kinderen deze plek echt als onderzoekhoek gingen zien en gebruik
maken van het licht om mee te spelen en te werken. Omdat ik een voorstander ben
van wereldoriëntatie en daarom ook het werken in thema’s, wilde ik dat de hoek van
de lichttafels meer een onderzoekshoek zou worden met afwisselend materiaal,
afgestemd op waar we op dat moment over werken. Hierdoor kan ik ook meer
specifieke doelen van stamgroepwerk koppelen aan de lichttafels. Zo komt er meer
afwisseling in de hoek zodat het interessant blijft voor ieder kind en kunnen de
kinderen met een onderzoekende houding gaan spelen en leren.
Ik gun de kinderen meer variatie en duidelijkheid in het gebruik van de lichttafels
zodat het interessant voor de kinderen blijft en ze de doelen behalen die wij ze
aanbieden.
Mijn eerste stap was dat ik de lichttafels en het materiaal vaker betrokken heb
binnen de klas zodat de kinderen gelijk een idee hadden wat ze ermee konden doen.
Daarnaast moesten de afspraken ook weer besproken worden in de groep en ben ik
me gaan verdiepen in de doelen en de theorie.
Op de lichttafel maken de kinderen kennis met allerlei materialen die ze in het
dagelijks leven tegenkomen. Ze oefenen spelenderwijs met lichteffecten. Dit is
bijvoorbeeld goed voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht en het stimuleert de
fantasie. In de theorie over Reggio Emilia vond ik de manier van werken erg
interessant. Dit wilde ik zelf ook gaan toepassen. Vanuit deze theorie gaan ze niet uit
van wat wij als volwassenen aan kinderen willen leren om vervolgens te bedenken
hoe we dat het meest doeltreffend kunnen overbrengen, maar het gaat uit van de
drang om te leren van de kinderen en ons daarnaar te voegen. Je kijkt en luistert
heel zorgvuldig en beseft dat je de kinderen kan begeleiden bij wat de kinderen
graag willen weten en doen. Jij, als stamgroepleider, kan hen helpen bij het
ontdekken hiervan. Daarom probeer je te achterhalen wat de kinderen bezighoudt en
wat ze nodig hebben om de volgende stap te maken. Zo kan je de kinderen

ervaringen, materialen en ruimtes aanreiken waarmee ze hun zoektocht kunnen
verdiepen. Dit wordt ook wel de pedagogiek van het luisteren genoemd.
Ik ben de kinderen zelf ook vaker gaan observeren en heb tussendoor gesprekjes
gevoerd en meegespeeld. Maar ook heb ik de groep meer betrokken in het
bedenken wat ze willen leren en wat ze kunnen onderzoeken. Ik heb de kinderen
dus meer betrokken door ze zelf sturing en inbreng te geven..
Dit gebeurde met de hele klas in de kring door te vragen wat ze over dat thema
wilden weten en onderzoeken. Van daaruit konden er meer materialen toegevoegd
worden dat aansluit op hun interesse, maar dit gebeurde ook vaak individueel tijdens
hun eigen spel.
Ik merkte heel snel dat de kinderen gelijk erg enthousiast waren en ze ineens
allemaal weer bij de lichttafels wilden spelen. Ze wilden niet alleen graag tijdens het
spelen en werken naar de lichttafels maar ook tussendoor als ze iets hadden
gevonden en het beter wilden bekijken. Ik merkte wel dat ik hier goed mijn tijd voor
moest inplannen en vrijmaken om de kinderen tijdens het proces te observeren,
individuele gesprekjes te voeren om te kijken waar hun interesse ligt en het prikkelen
om verder te gaan. Met alleen extra materiaal in het thema was ik er nog niet. Ik zag
wel snel meer betrokken en nieuwsgierige kinderen bij de lichttafels spelen, maar
nog niet altijd spel waarbij ze de (door mij gewenste) doelen kunnen bereiken. Toen
ik de kinderen ging stimuleren en prikkelen zag ik pas een verandering bij de
kinderen. Ze werden enthousiaster en meer betrokken bij wat ze aan het doen
waren. Ze gingen na een tijdje zelf initiatieven nemen en ze deden elkaar na. De
uitdaging is voor mij zeker gelukt omdat ik een positieve verandering zie bij hoe de
kinderen bij de lichttafels spelen en hoe ze de lichttafels gebruiken.
Het belangrijkste wat er is veranderd is mijn eigen manier van werken. Ik observeer
de kinderen vaker en van daaruit kijk ik hoe ze verder kunnen. Ook de betrokkenheid
die van de kinderen komt door de eigen inbreng is voor mij een grote prioriteit
geworden.

2. Probleemomschrijving
Nadat ik eruit was wat mijn onderzoeksvraag werd, ben ik meer gaan letten op wat
de kinderen bij de lichttafels deden. Zo kwam ik er snel met filmen, observaties en
vragen stellen achter dat hier nog erg veel verbetering te bereiken is.
Voor de hoek op de gang hadden we vorig jaar met de kleuterbouw lichttafels
aangeschaft. Dit kwam omdat we geïnspireerd waren geraakt door hoe het er op
Jenaplanschool Antonius Abt in ‘s-Hertogenbosch aan toe ging. Er waren geen
standaard kisten met ontwikkelingsmateriaal, maar veel verschillende hoeken die
aansloten op het thema waar ze mee bezig waren. Je merkte gelijk dat de kinderen
in elke hoek een onderzoekende houding hadden en met het materiaal dat daar
aangeboden werd aan de slag gingen. Een
houding die ik nog niet altijd bij onze lichttafels
zag en die ik wel graag bij ons op school zou
willen zien.
De lichttafels hadden bij ons een mooie plek
gekregen in de gezamenlijke ruimte op de
gang. Iedere kleutergroep heeft via een
rooster zijn momenten om daar met een paar
kinderen te spelen en te werken. Wij hadden
de lichttafels gezamenlijk met alle kleuters op
de gang geïntroduceerd en in de groep met de
kinderen besproken wat je daar allemaal kan
doen en ontdekken. In het afgelopen
schooljaar was er steeds meer materiaal voor
de lichttafels bijgekomen. Zoals zand om
zandtekeningen mee te maken, fiches,
gekleurde vormen, veertjes etcetera. De
kinderen zijn daar heel erg leuk mee aan de
slag gegaan en hebben mooie kunstwerken
gecreëerd en hebben al mooie ontdekkingen
gedaan.
Toch merkte ik dat toen de eerste nieuwigheid eraf was, de pure interesse in het
materiaal ontdekken en nieuwe dingen ontdekken met dit materiaal wat was
weggeëbd. Er werd al wat anders met de lichttafels gespeeld. Je moest de
afspraken duidelijk benoemen omdat er anders niet meer altijd echt met “het licht” uit
de tafel gespeeld werd.

Omdat het allemaal nog nieuw was hadden we bij de lichttafels nog niet een
koppeling gemaakt met het thema waar we op dat moment over werkten en konden
de kinderen spelen en het materiaal ontdekken dat bij de tafels aanwezig was. Dit
ging soms nog erg leuk, maar de uitdaging ontbrak soms naar mijn idee.
Tijdens de verborgen camera momenten en de observaties was gebleken dat de
kinderen de materialen gebruikten om het door elkaar te gooien en er “een soepje”
van te maken. Er werd nog wel ontdekt dat de magneetjes los konden komen van de
rest. Ze waren eigenlijk nog best lief aan het spelen, alleen denk ik dat wij veel meer
uit deze mooie hoek kunnen halen waardoor het bewuster spelen en ontdekken
wordt.
Omdat ik een voorstander ben
van wereldoriëntatie en
daarom ook het werken in
thema’s, wil ik dat de hoek van
de lichttafels meer een
onderzoekshoek gaat worden
met afwisselend materiaal,
afgestemd op waar we over
aan het werk zijn. Hierdoor
kan ik ook meer specifieke
doelen van stamgroepwerk
koppelen aan de lichttafels. Zo
komt er meer afwisseling in de
hoek, dan blijft het interessant
voor ieder kind en kunnen de
kinderen met een
onderzoekende gedachte
gaan spelen en leren.
Ik gun de kinderen meer
variatie en duidelijkheid in het
gebruik van de lichttafels. Dit
doe ik in eerste instantie door
middel van verschillend
materiaal, passend bij het
thema.

Ik hoop ook zoveel mogelijk kosteloos materiaal te verzamelen omdat ik daar na het
bezoek op de Antonius Abt meer mee wil gaan doen. “Je hoeft geen dure kisten aan
te schaffen om de kinderen tot leren te laten komen” aldus een stamgroepleider van
het Antonius Abt. Naast het materiaal zijn goede vragen of probleemstellingen, die
van tevoren verzonnen worden, van belang.
Ik wil de lichttafels en het materiaal vaker betrekken in de klas zodat de kinderen
gelijk een idee hebben wat ze daar kunnen doen.
Daarnaast moeten de afspraken in het nieuwe schooljaar ook gewoon weer duidelijk
zijn. Wat is nu wel en niet de bedoeling van de lichttafels. Vooral omdat de hoek op
de gang is en je de kinderen moet vertrouwen dat ze daar uit zichzelf geïnteresseerd
en onderzoekend aan de slag gaan.
Ik ben erg benieuwd naar de verandering. Ik hoop stapsgewijs verbetering te zien
door middel van de de camerabeelden, observaties maar ook de presentaties over
wat de kinderen hebben ontdekt of gemaakt.

3. Theorie onderzoek
3.1 Wat is een lichttafel of lichtatelier?
Een lichttafel is eigenlijk niet meer dan een
bak of scherm met een lichtdoorlatende
bovenkant. In de bak zitten felle lampen of
ledstrips die de plaat vanaf de onderkant
verlichten. Je kan deze lichtbakken
tegenwoordig overal, en in verschillende
maten, kopen maar deze bakken worden
ook vaak zelf gemaakt.
Je moet dan zorgen voor licht dat fel
genoeg is. Bijvoorbeeld tl-verlichting, led of
een lichtsnoer, een plaat die
mat-doorschijnend is en een bak waar je de
verlichting in kan verstoppen. Het is de
bedoeling dat het licht alleen nog via de doorschijnende plaat de lichtbak verlaat. Dat
geeft het beste effect.
Een lichttafel is een tafel maar dan met iets extra’s. Het licht zorgt ervoor dat het
spelen voor de kinderen een nieuwe dimensie krijgt.
Je kan de lichttafel op een mooie plek in of buiten het lokaal zetten, dan blijft het
gewoon materiaal waar de kinderen op kunnen spelen.
Met het inrichten van een lichtatelier ga je een stapje verder. Je maakt er dan echt
een plek van waar kinderen kunnen ontdekken. Dan is het een hoek waarin kinderen
meerdere voorwerpen tot hun beschikking hebben om te experimenten. Dat kunnen
heel gewone voorwerpen zijn die standaard aanwezig zijn in je groep. Het gaat
vooral om de combinatie van materialen en de omgeving. (Credu,2018)
Het licht kan bijvoorbeeld in het donker worden verkend. Je kunt speciale plekken in
de omgeving creëren door de lichtniveaus aan te passen waar lichtbakken,
lichtpanelen en overheadprojectors worden gebruikt. Dit kan worden bereikt door
een kleine kamer donker te maken met behulp van gordijnen of op natuurlijke
donkere plaatsen zoals een kastruimte of een donkere ruimte die hier speciaal voor
is gemaakt met behulp van dekens of andere verduisteringsmaterialen.
Verlichtings dozen en panelen voegen eigenlijk altijd het belang toe aan je
omgeving. Ze creëren een plaats voor zorgvuldige observatie en het verkennen van
patronen, vormen, kleuren, kleurmenging en doorzichtigheid. De kalmerende invloed
nodigt uit voor sensorische verkenning en biedt motivatie en aandacht voor
langdurige periodes.

Het gebruik van een lichttafel en de uitdagende voorwerpen zal de ontwikkeling van
kinderen in alle leergebieden mogelijk maken door ze creatief en kritisch te laten
denken.
Het lichtatelier is een fascinerende hoek boordevol leerelementen. (Levin, 2018)

3.2 Wat is het doel van de lichttafel?
In het lichtatelier of op de lichttafel maken de kinderen kennis met allerlei materialen
die ze in het dagelijks leven tegenkomen. Ze oefenen spelenderwijs met
lichteffecten, het licht sturen en schaduwen maken. Dit is goed voor de ontwikkeling
van het ruimtelijk inzicht en het stimuleert de fantasie. (edu2, educational play light
table, 2018)
Ze maken ook kennis met en verwonderen zich over de verschillende vormen,
materialen en kleuren. Soms is een materiaal doorzichtig en laat het licht door en de
andere keer niet. Door hiermee te spelen stimuleren ze het visueel geheugen.
Daarnaast trekt licht de aandacht van kinderen en houdt dit langer vast.
Kinderen voelen zich op natuurlijke wijze aangetrokken tot de gloed van de lichttafel
en blijven daardoor langer aandachtig, wat goed is voor het uitrekken van die
ontluikende aandachtsgebieden.
Door te spelen op een lichttafel wordt de concentratieboog van het kind dus langer.
Door het langer geconcentreerd werken kan het ook zonder lichttafel sneller nieuwe
dingen leren.
Er zijn mensen die denken dat een lichttafel alleen bedoeld is voor de verkenning en
ontdekking van de wetenschap, maar daar houdt het niet bij op. Een lichttafel kan
bijvoorbeeld ook worden gebruikt om geletterdheid, rekenen en schrijfvaardigheid op
leuke en speelse manieren te verbeteren.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld tekeningen maken van zand zoals de zandtovenaar.
Zo oefenen ze de fijne motoriek. Ook kunnen ze expressief aan de slag door
tekeningen over te trekken of neer te leggen met materiaal. Of ze gaan aan de slag
met reeksen, sorteren of zelfs rekenen, schrijven en lezen.
Licht helpt kinderen om dezelfde objecten anders te zien. Op de lichttafel drukken
kinderen hun unieke perceptie van de wereld uit door verschillende materialen,
vormen, kleuren en technieken te combineren.
Vrij spel ontwikkelt tevens de verbeelding die fundamenteel is voor creativiteit. Door
steeds materialen toe te voegen of te vervangen ontstaan nieuwe inzichten en
spelmogelijkheden.

De lichttafel is een veelzijdige tool die kan worden gebruikt voor van alles. Van losse
spel ervaringen tot kunst en knutselwerken en het onderwijzen van alles wat je ze
maar aan wilt leren. (Van Aken,,2018; Levin, 2018)
Onderzoek lichttafel en expressie
In een studie op een kleuterschool in New Mexico, stelde een student-architect
tekeningen samen van kinderen met behulp van een lichttafel. De lichttafel bracht de
kinderen van de krabbelende ontwikkelingsfase) naar het tekenen van meer
herkenbare vormen(Lowenfeld, 1975. De lichttafel hielp deze kinderen om complexe
vormen en beelden die ze nog niet eerder hadden gezien, te ontdekken. Lowenfeld
(1975) veronderstelt in zijn theorieën over de ontwikkelingsstadia van kinderen, dat
kinderen tekenen wat ze weten of tekenen wat ze zien. Bij het gebruik van een
lichttafel combineert de kinderkunstenaar niet alleen wat hij weet, maar ook wat hij
ziet en wint zo meer kennis door meer modaliteiten te gebruiken om te
leren.(Taylor,2017)
De kleuters kregen in dit experiment verschillende afbeeldingen te tekenen. Ze
gebruikten normaal wit papier en middelgrote markeerstiften. de kinderen hadden
om beurten een sessie van twee uur. Twee uur is lang voor kleuters om zich te
concentreren. De meisjes maakten meer tekeningen dan jongens. De meerderheid
van de kleuters had aan het eind van de sessie een verbetering in de lijnkwaliteit en
de controle. De kleuters ontwikkelden zelfverzekerde tekenvaardigheden en een
betere fijne motoriek. (Seth Feriano,2009)

Sensopatisch spel
Er is ook veel geschreven over dat de lichttafel een verrijking is voor het
sensopatisch spel. Het doel van sensopatisch spel is het prikkelen van de zintuigen
en het daagt uit om te ontdekken. Sensopatisch is een samenvoeging van ‘senso’,
het opdoen van zintuiglijke indrukken, en ‘pathisch’, het ondergaan.
Sensopatisch spelen wil eigenlijk niets meer zeggen dan je zintuigen te gebruiken bij
het spel. Dus veel voelen, proeven, ruiken, zien en horen.
De kinderen spelen met verschillende ongevormde materialen. Hierbij moet je niet
alleen denken aan zand, water en klei, maar ook aan rijst, scheerschuim, kralen,
maïs etc. Dit materiaal heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge kleuters
omdat ze nog in de manipulatieve fase van spel zitten. (Zuiderveen,2018)
Deze vorm van spel is belangrijk omdat het een leuke en uitdagende spelvorm is
voor kinderen die veel ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Daarnaast is het een
veilige spelvorm; doordat je vaak kiest voor ongevormde materialen is er geen
vaststaand eindproduct. Kinderen kunnen dus niets fout doen en als het niet lukt,
kunnen ze weer opnieuw beginnen. Daarnaast kan het ontspannend werken
doordat er weinig eisen gesteld worden. Dit kan het zelfvertrouwen van kinderen
vergroten. Doordat er vaak weinig van kinderen wordt gevraagd, is er ook meer en
sneller ruimte voor contact met andere kinderen. Dit kan de sociaal-emotionele
ontwikkeling weer stimuleren.
Een ander belangrijk punt is dat sensopatisch spel leidt tot allerlei ontdekkingen.
Kinderen gaan zelf aan de slag met de materialen en doen zo hun eigen
ontdekkingen. Als leerkracht speel je daar maar een kleine rol in. Al spelend
ontdekken ze, zo doen ze hun ervaringen en kennis op.(Vleugel-Ruissen, 2012)

3.3 Waar komt de lichttafel vandaan?
Een lichttafel is een materiaal dat typisch past binnen de filosofie van Loris
Malaguzzi; “ Een kind heeft honderd talen om in te spreken, heeft honderd handen,
honderd gedachten, honderd manieren van denken, spelen, of spreken…. “
L.Malaguzzi, Reggio Emilia, 1996
Reggio Emilia is geen onderwijsmethode die vergelijkbaar is met de methode van
Freinet,Montessori of Jenaplan, maar een radicale keuze om in de opvoeding en
educatie de kinderen in hun context als uitgangspunt te nemen.
Als je een Reggio Emilia school binnenkomt dan vallen vooral de werkjes van de
kinderen, maar ook de rust, de concentratie en de vrolijkheid die de kindercentra
uitstralen op.Een van de meest opvallende kenmerken als je naar de omgeving van
de kindercentra van Reggio Emilia kijkt, is het gebruik van lichtbronnen. Ze hebben
veel natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen en de aanwezigheid van veel spiegels.
Licht wordt hier beschouwd als een materiaal, een taal en een manier voor kinderen
om nieuwe talen en visuele mogelijkheden te creëren.
Hiervoor zijn de ramen zo geplaatst dat het kind er gemakkelijk van binnenuit en van
buitenaf doorheen kan kijken, De ramen geven vergezichten en een interessante
glimp van de buitenwereld. (Thornton, 2018)

Reggio gaat volgens het boek “sporen van Reggio” niet uit van wat wij als
volwassenen aan kinderen willen leren om vervolgens te bedenken hoe we dat het
meest doeltreffend kunnen overbrengen, maar het gaat uit van de drang om te leren
van de kinderen en ons daarnaar te voegen (Meeuwig,Schepers & Van der Werf,
2007).
Zij hebben het vertrouwen dat als je het kind de ruimte geeft en deel laat uitmaken
van een levende gemeenschap, ze zich vanzelf, op hun eigen manier, op hun eigen
tempo, eigen maken van wat ze nodig hebben.
Dat betekent niet dat je de kinderen alleen maar hun eigen gang moet laten
gaan.Tot de kern van deze werkwijze hoort dat je heel zorgvuldig naar de kinderen
kijkt en luistert en beseft dat je misschien de kinderen kan begeleiden bij dat wat de
kinderen graag willen weten en doen. Jij kan hen helpen bij het ontdekken daarvan.
Daarom probeer je te achterhalen wat de kinderen bezighoudt, wat er in hun
hoofden omgaat, wat ze nodig hebben om de volgende stap te maken. Zodat je als
volwassenen een beeld hebt van de vragen van de kinderen en kan je de kinderen
ervaringen, materialen en ruimtes aanreiken waarmee ze hun zoektocht kunnen
verdiepen.
Hier leren en ervaren kinderen wat alle kinderen moeten kunnen ervaren en leren.
De kinderen zijn bezig met wat hen boeit en de volwassenen zijn diepgaand
geïnteresseerd in wat de kinderen hen te vertellen hebben. Er is een pedagogischtheoretisch fundament dat richting geeft aan het werk van de leerkrachten. Er is
verbondenheid en betrokkenheid,het is een gemeenschap waarin kinderen en
volwassenen betekenisvol bezig zijn.

Wat wordt er met een Atelier bedoeld?
Sinds de late jaren '60 in de kleuterscholen van Reggio Emilia, heeft elke school een
ruimte dat het atelier genoemd wordt en een atelierista. Dat is een 'leraar' met een
kunst-achtergrond. Op deze manier werden de expressieve en poëtische talen
onderdeel van het proces waar de kennis mee werd opgebouwd. Het atelier werd zo
de plaats van onderzoek, vindingrijkheid en empathie die uitgedrukt kon worden door
middel van de "100 talen" van Loris Malaguzzi.
De ateliers zijn gebouwd in samenwerking met andere professionals met
verschillende competenties. bijvoorbeeld architecten, pedagogen, natuurkundigen,
ingenieurs, biologen, dansers, muzikanten, artsen, enzovoort. (Reggio children
foundation, atelier, 2018)
Hoewel we er niet in zijn geslaagd om die onmogelijke idealen te bereiken, heeft het
atelier ons altijd terugbetaald. Het heeft, zoals gewenst, bewezen subversief te zijn het genereren van complexiteit en nieuwe denkrichtingen. Het heeft rijke
combinaties en creatieve mogelijkheden tussen de verschillende (symbolische) talen
van kinderen mogelijk gemaakt.
Loris Malaguzzi
Geschiedenis van Reggio Emilia
In Reggio zelf wil men niet meewerken aan het vastleggen van de Reggio
benadering. Want een ding willen ze niet en dat is dat het een vastliggende
methodiek wordt die uitgaat van een omlijnd kindbeeld en strak gedefinieerde
pedagogische doelstellingen die universeel toepasbaar zijn.
Toch zullen de vertegenwoordigers van Reggio altijd hun leidende principe op de
voorgrond stellen. Loris Malaguzzi, de inspirator, pedagoog en filosoof van Reggio
zei ooit: “ .. dat je alleen van kinderen zelf de dingen kunt leren die over kinderen
gaan of voor hen bestemd zijn.”
De onderwijsvernieuwing was in Italië door de Tweede Wereldoorlog en het
fascisme jaren achterop geraakt. De pioniers voelden zich vrij te experimenteren en
hun eigen werkwijze van onderaf op te bouwen. Bij Malaguzzi vertelden ze tegen de
moeders dat ze nog veel moesten leren, net als de kinderen. Een simpel en
bevrijdende gedachte ontstond: dat je alleen van de kinderen zelf de dingen kunt
leren die over kinderen gaan of bestemd zijn voor hen. Het was nog niet zeker of dat
idee klopte, maar de overtuiging en dat leidende principe hadden ze nodig om er
kracht uit te putten en uiteindelijk bleek het een groot deel van hun collectieve
wijsheid.

Pedagogiek van Reggio Emilia
Er zijn een aantal vragen die volgens het boek “Sporen van” richting gegeven
hebben aan de vorming van de pedagogiek van Reggio Emilia (Meeuwig,Schepers
& Van der Werf, 2007). Deze vragen stellen het ontwikkelen en leren van jonge
kinderen, hun ouders en hun begeleiders centraal.
Een aantal vragen op een rijtje:
Hoe zien wij kinderen?
Welke verwachtingen hebben wij van hen?
Hoe denken wij dat kinderen leren/ zich ontwikkelen?
Welke rol en betekenis kennen wij aan kinderen toe in onze maatschappij en
cultuur?
Wat hebben kinderen nodig om op te kunnen groeien tot gelukkige mensen die zich
een volwaardige plek in de samenleving weten te verwerven?
Welke betekenis hecht de maatschappij aan opvoeding en ontwikkeling van
kinderen?
Loris Malaguzzi: “Hoewel we focussen op de kinderen, vinden we kindgericht zijn
niet genoeg. We stellen ook begeleiders en ouders centraal in de opvoeding van
kinderen. Ons doel is het bouwen van een vriendelijk centrum waar kinderen,
begeleiders en ouders zich thuisvoelen. Een centrum met drie hoofdrolspelers.”
Centrale concepten van Reggio Emilia
Kinderen groeien op in een gemeenschap van mensen en vanaf het allereerste
moment zijn zij gericht op interactie en communicatie met de mensen in in hun
omgeving. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen de wereld met al hun
zintuigen en vermogens. Gretig onderzoeken zij de betekenis van wat zij ervaren en
ontdekken.
Kinderen zijn onderzoekers en makers: zij produceren hun eigen
theorieën en kennis en geven zo vorm aan hun eigen ontwikkeling.
Ze hebben wel de volwassenen nodig om hen te koesteren en te beschermen en om
hun de ervaring te bieden om op te groeien tot volwassen leden van de
gemeenschap. Het is daarom de taak van volwassenen om aan te sluiten bij de
onderzoeksdrang van kinderen.
Kinderen ontwikkelen zich niet genoeg als de volwassenen geen mogelijkheden en
voorwaarden zouden scheppen. De volwassenen bepalen de kwaliteit en de
kwantiteit van de ervaringen van kinderen en daarmee de mogelijkheid om hun
competenties te ontwikkelen. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in groepjes van
elkaar kunnen leren, kunnen spelen en communiceren.

-

Ieder kind is uniek en volgt zijn eigen ontdekkingstocht. Daarom kan je er als
volwassenen niet van uitgaan dat je “het kind” bij voorbaat kent en kan weten
waar zijn ontwikkeling hem toe zal leiden.

Volwassenen zijn de aangevers van materiaal en ervaringen, zij zijn niet de
regisseur van de ontwikkeling van het kind. Dat is het kind zelf.
De taak van volwassenen is te onderzoeken wat het kind bezighoudt, te kijken en te
luisteren. Een kind leert, maakt nieuwe kennis omdat hij verwonderd is over iets
nieuws en onbekends. Zijn verwondering doet hem op zoek gaan naar de
samenhang met wat hij al weet. De ervaring van samenhang brengt hem tot nieuwe
inzichten.Omdat een kind pas iets nieuws leert als een nieuwe ervaring aansluit bij
zijn verwondering, is het zo belangrijk om kinderen materialen en ervaringen aan te
bieden die hen uitnodigen een nieuwe ontdekking te doen.
Als volwassene kan je je alleen tot taak stellen concrete kinderen te leren kennen
door naar hen te luisteren en het aanbod af te stemmen op de vragen die zij impliciet
aan ons stellen. Daarom wordt dit ook wel de pedagogiek van het luisteren
genoemd.
In het kort:
Kind
-Het kind heeft er belang bij om zijn eigen leerproces samen te stellen.
-Het onderzoek is betekenisvol door hun interacties met de echte wereld.
- Het kind uit zich visueel door te tekenen, schilderen, bouwen, beeldhouwen etc.
-Het kind moet toegang hebben tot echte authentieke (kunst)materialen
De volwassene
-De volwassene is een gids, geen regisseur ; waar zijn ze in geïnteresseerd?
- Observeert het kind en volgt hun voorbeeld.
- Biedt mogelijkheden voor het kind om hun begrip visueel uit te drukken.
- Stelt open vragen om het denken te stimuleren, ideeën te ontdekken, zich voor te
stellen.
- Laat het kind vrij verkennen
De omgeving
-Alles in de ruimte moet een doel hebben.
-Het moedigt onderzoek, communicatie en ontdekking aan door het ontwerp ervan
-Het ziet er geordend en boeiend uit
- Het is esthetisch
- Het is volledig toegankelijk voor het kind
-Het maakt gebruik van natuurlijke en authentieke materialen
(Kate,2012)

Onderwerp/thema volgens Reggio Emilia
Natuurlijk zijn wij ook met thema’s bezig, alleen spreken wij liever van onderwerp
werken. Een onderwerp is iets dat gedurende langere tijd, soms wel langer dan een
jaar, de fascinatie en aandacht van een groepje kinderen heeft.
Wie goed kijkt en luistert naar wat kinderen in hun spel doen en beleven, valt het al
gauw op dat de belangstelling niet vluchtig en toevallig is, maar dat een bepaald
thema in verschillende vormen steeds weer terugkeert. Wie volgt wat kinderen doen
rondom een bepaald onderwerp, merkt op dat er een ontwikkeling in de uitwerking
zit. Kinderen bedenken in het spel steeds nieuwe variaties op het oude thema en
ontdekken daardoor weer nieuwe aspecten. Ze associëren aspecten en
belevenissen met elkaar, onderzoeken hun ervaringen, vormen inzichten en trekken
conclusies. Ze herhalen hun ervaring totdat ze hun nieuwe inzicht beheersen en
passen dat toe in een nieuwe context. Kinderen spelen en werken als het ware spontaan en vanuit een intrinsieke motivatie- voortdurend rond ‘onderwerpen’.
Door in het onderwerp te werken sluiten de begeleiders aan bij de onderzoekende
houding, de vragen en de bedenksels van kinderen. Door het spel van de kinderen
te ondersteunen en te verrijken met materialen, vragen en voorstellen voor
activiteiten. Op die manier bereiken zij dat de kinderen blijvend geboeid zijn door het
onderwerp en zich er steeds verder in verdiepen.
Voor de keuze van een bepaald onderwerp wordt er gezamenlijk gekeken of het
thema dat leeft onder de kinderen, zich leent voor het maken van een ontwerp voor
het onderwerp. Daarbij worden de volgende vragen gesteld:
- Welke aspecten kun je aan het onderwerp ontdekken?
- Welke verbindingen met andere onderwerpen kunnen er gelegd worden?
- Welke ontwikkelingsgebieden van de kinderen kunnen er bij de uitwerking van
het onderwerp betrokken worden?
- Welke mogelijkheden zijn er om gebruik te maken van ruimtes en materialen,
ofwel welke talen kunnen worden aangesproken?
Naarmate een onderwerp rijker is - dat wil zeggen naarmate er meer aspecten,
verbindingen, ontwikkelingsgebieden en talen met het onderwerp verbonden kunnen
worden - is het geschikter als onderwerp voor het onderwerp werken.

3.4 Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Jenaplan en
Reggio Emilia
Het is snel duidelijk als je kijkt naar de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs dat
dat het veel overeenkomsten heeft met de pedagogiek van Reggio Emilia.
Als eerste duidelijke overeenkomst is dat allebei de vormen uitgaan van een
leefgemeenschap. In beide schooltypes is een hechte relatie tussen school en gezin
dan ook erg belangrijk.
Daarnaast is het bij Jenaplanscholen ook erg belangrijk dat je je eigen identiteit kan
ontwikkelen. Je krijgt erkenning als totale persoon en de relaties met anderen zijn
ook kernpunten van de Reggio-aanpak.
De basisprincipes die over de school zelf gaan sluiten ook allemaal naadloos op
elkaar aan. Er is alleen wel één groot verschil, en dat zijn de heterogene groepen bij
het Jenaplanonderwijs. Vanuit het belang van de relaties, wordt er bij Reggio
gekozen voor homogene groepen die drie jaar bij elkaar blijven met dezelfde
leerkracht. Alleen de omgeving verandert. Zij verhuizen van lokaal. Dit wordt bij
Reggio gezien als een noodzakelijke basis waarop kinderen stabiele relaties met
elkaar en de leerkrachten aan kunnen gaan.
Een van de basisprincipes van Jenaplan: ‘In de school neemt wereldoriëntatie een
centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken’ is voor Reggio
Emilia de basis van het onderwijs.
De theoretische concepten van Jenaplan en Reggio komen dicht bij elkaar in de
buurt. Er is wel een belangrijk verschil als je kijkt naar de praktijk. De
Reggio-benadering wordt alleen toegepast in kindercentra en kleuterscholen, voor
kinderen van 0-6 jaar, terwijl Jenaplanonderwijs zich richt op de leeftijd van 4-12
jaar.
Hierdoor zijn er ook wat verschillen te ontdekken:
In Reggio Emilia wordt niet met methoden of ontwikkelingsmateriaal gewerkt. Alles
wat de kinderen leren, leren ze binnen de projecten. Dit gaat meer vanzelfsprekend
omdat ze zich alleen richten op het jonge kind en dit vaak al gebeurt bij deze
leeftijdscategorie. Aan de andere kant is projectwerk weer een hele belangrijke

overeenkomst tussen Jenaplan en Reggio Emilia. Het is van begin af aan een heel
belangrijk deel van het Jenaplanonderwijs. Het vormt zelfs het inhoudelijke hart van
de school. Het werken in projecten is binnen veel Jenaplanscholen alleen niet de
basis van het onderwijs, zoals in Reggio Emilia.
De plaats van kunstzinnige vorming heeft ook een klein verschil tussen beide
benaderingen. Petersen hechtte veel belang aan kunstzinnige vorming: ‘kunstzinnige
vorming is de zuurdesem van heel het schoolleven en het onderwijs’.(Both, 2011).
Hij beschouwde het als een onderdeel van wereldoriëntatie. Dit is volgens Leenders,
Stoffers en Kemelink (1999) tegenwoordig niet meer altijd op Jenaplanscholen
geïntegreerd in het onderwijs, maar wordt ook wel eens als apart vak gegeven.
Bij de Reggio Emilia-benadering staat creativiteit als basis van het leerproces erg
centraal en wordt dit in de praktijk meer consequent gehandhaafd.
Als conclusie is het duidelijk dat ondanks een paar verschillen tussen de twee
benaderingen, de visies van Jenaplanonderwijs en de Reggio Emilia-benadering
sterk overeenkomen. (Leenders,Stoffers & Kemelink, 1999)

3.5 Wat is stamgroepwerk?
Stamgroepwerk is volgens Velthausz (2015) eigenlijk een andere term voor
wereldoriëntatie. Dat zijn niet alleen de vakken die bij wereldoriëntatie horen, maar
dit kan nog veel breder zijn. Stamgroepwerk is het werk dat gedaan wordt op eigen
initiatief van de kinderen maar met sturing van de stamgroepleider. Het heeft de
structuur van projectwerk, maar wordt stamgroepwerk genoemd. Jenaplanscholen
zien wereldoriëntatie niet alleen als het werken aan de zaakvakken in thema’s, maar
bedoelen hier samen spreken, samen spelen, samen werken en samen vieren mee.
Met deze vier basisactiviteiten oefen je met de andere kinderen in je stamgroep in
het “leren leven” (Velthausz & Winters, 2014).Dit wordt in de stamgroep gedaan,
waarbij de verschillende leeftijdsgroepen een groepje kunnen vormen en initiatief
kunnen nemen voor stamgroepwerk.
Peter Petersen noemde dit “Gruppenarbeit”. Je werkt met de hele stamgroep aan
een thema waarover de groep meer te weten wil komen. Dit kan dan individueel of in
groepen verder worden uitgewerkt. De bevindingen kunnen weer aan de groep of op
de viering worden gepresenteerd. De groep bespreekt en reflecteert het proces en
de inhoud met elkaar.
De Jenaplankernkwaliteit luidt:
Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de
wereld te leren kennen.

De kracht van een Jenaplanschool is de stamgroep. Het leren samenleven en
samen leren staat centraal. Dit komt omdat we volgens Petersen onszelf leren
kennen door de ander. We hebben een ander nodig voor onze eigen ontwikkeling.
Petersen (1985) beschrijft de voordelen van een heterogene groep. Hij noemt daarbij
vooral sociale voordelen zoals het ontstaan van een groepsgevoel en het aanleren
van regels door oudsten aan jongsten. Kinderen kunnen sneller in een docentrol
geplaatst worden, omdat iedereen andere kennis heeft door de leeftijdsverschillen
en de grote verscheidenheid in de groep. Door elkaar te onderwijzen en informatie
uit te wisselen met elkaar, wordt het leerrendement van de kinderen verhoogd.
Denken wordt namelijk gestimuleerd door input van buitenaf. Je leert doordat je
kennis die je wilt overdragen hangt aan datgene wat je al weet: je kunt het logisch
beredeneren .
Dit doen we vooral in de vorm van stamgroepwerk. We werken aan onderwerpen en
thema’s waar de groep grote interesse in heeft. Deze onderwerpen en thema’s
komen uit kringgesprekken en persoonlijke ervaringen van de kinderen in de groep.
Als stamgroepleider moet je ervoor zorgen dat je nieuwsgierig bent naar de
interesses van de kinderen en deze te gebruiken als startpunt en verdieping. Dit kan
door te onderzoeken, experimenteren en te ontdekken.Het is de
verantwoordelijkheid van de stamgroepleider om de kinderen te activeren. De
kinderen moeten actief zijn. Als de interesse er is, dan komen er vanzelf vragen
vanuit de kinderen. Dan worden er weer gesprekken gevoerd over de doelen die we
willen bereiken, wat we ervoor nodig hebben en hoe we daar aan kunnen komen.
Bij stamgroepwerk ervaren de kinderen dat wat ze al geleerd hebben betekenisvol
kunnen inzetten. Ook ontdekken kinderen tijdens het proces dat ze iets nog niet
kunnen. Dat is weer een gelegenheid om een nieuwe vaardigheid aan te leren.Als
kinderen ervaren dat ze betekenisvol aan het werk zijn en activiteiten ‘zelf’ mogen
organiseren gaan ze er zeer gemotiveerd en intensief mee aan de slag. Op die
manier wordt er echt geleerd.Dan is stamgroepwerk het hart van de
Jenaplanschool(Velthausz & Winters, 2014).

3.6 Wat zijn de kerndoelen in Nederland voor kinderen in de
kleuterbouw?
Op een basisschool leren de kinderen zich allerlei vaardigheden aan en doen kennis
op van heel veel verschillende vak- en vormingsgebieden. Omdat er zoveel is om te
kunnen leren is er in Nederland bij wet vastgelegd wat juist wel of niet deel moet
uitmaken van het onderwijsprogramma. De wetgever in het onderwijs heeft
vastgesteld dat basisscholen kinderen tot leren moeten brengen en wat kinderen
aan het eind van groep 8 moeten weten. Dat hebben ze vastgelegd in een aantal
doelstellingen, ook wel de kerndoelen genoemd. De kerndoelen geven niet aan op
welke manier het aangeleerd moet worden. Het is aan de scholen zelf te bepalen op
welke manier dit gebeurt.
De kerndoelen zijn weer gegroepeerd in een aantal domeinen. Eerst was het in
vakgebieden ondergebracht, maar een domein staat voor een wat ruimer begrip.
Binnen één domein kunnen één of meerdere schoolvakken ondergebracht worden.
Daarnaast stijgt het domein boven de vakken uit. Je kan ook verschillende domeinen
in één schoolvak terugvinden. Het voordeel van deze globale doelen is dat ze veel
ruimte bieden voor je eigen keuzes, prioriteiten en profilering van de school. Ze
hebben daarom wel weer minder houvast. Daarom heeft SLO Tussendoelen &
Leerlijnen (TULE) voor het basisonderwijs gemaakt. TULE laat zien hoe de inhoud
van het curriculum over de groepen 1 tot en met 8 verdeeld zou kunnen worden. (
SLO, 2018)
Voor een uitgebreid overzicht van van vaardigheden die de kinderen in de
kleuterbouw moeten leren verwijs ik naar de bijlagen ‘SLO Kerndoelen’.
Uiteindelijk gaat het er bij Jenaplan natuurlijk om dat kinderen de wereld om hen
heen ervaren en leren kennen. “We willen graag dat dit vooral gebeurt door te
ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en te ervaren” aldus Velthausz
(Velthausz & Winters, 2014).

3.7 Hoe worden de kerndoelen volgens Jenaplan tijdens
stamgroepwerk bereikt?
De Jenaplankernkwaliteiten bevatten uitgangspunten voor de inrichting van een
jenaplanschool. Elke school die zich een Jenaplanschool wil noemen moet hieraan
voldoen en baseert hierop een eigen ontwikkelingsplan. 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?”
In dit Jenaplanconcept staan de relaties centraal (Velthausz & Winters, 2014):
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld
Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf
kernkwaliteiten gemaakt. Een jenaplanschool richt de omgeving zo in, dat deze
kwaliteiten waargemaakt kunnen worden.
1. Relatie van het kind met zichzelf
1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig
dat zij zich competent voelen.
1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten
leren,
wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3 Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in
gesprek
te gaan.
2. Relatie van het kind met de ander en het andere
2.1Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene stamgroep.

2.2 Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen
en daarover te reflecteren.
2.3 Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee te beslissen over het
harmonieus
samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en
welbevinden kan ervaren.

3. Relatie van het kind met de wereld
3.1 Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2 Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving.
3.3 Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe
om de wereld te leren kennen.
3.4 Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch
dagplan.
3.5 Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

3.8 Interview Carolyn Nagtzaam werkzaam op Jenaplanschool
Antonius abt
● Hoe zorg je ervoor dat de doelen van stamgroepwerk bij de
verschillende hoeken worden bereikt?
Bijvoorbeeld bij de huishoek heb je vooral spel, maar daar kunnen
ook schrijf of reken/wiskunde activiteiten uit voortvloeien. Je
observeert het kind en kijkt waar hij mee bezig is en daar verzin je
de verdieping op. Het is echt heel erg belangrijk dat je kennis hebt
van alle Tule doelen en pas dan kan je op deze manier werken.
Dan is het kindgericht werken, dus werken vanuit het kind.
En dat doe je in feite bij alle hoeken.
● Wat is volgens u de meerwaarde van een lichtatelier/lichttafel op een
school?
Ik vind de meerwaarde dat de kinderen zelfontdekkend bezig zijn en
verwonderd raken van dingen en vooral de verdieping van de processen vind
ik erg belangrijk.Stel het is herfst en een kind pakt een blad en je zegt tegen
een kind je mag de blaadjes van een boom tekenen.Dan tekenen de kinderen
heel anders als ze eerst goed hebben gekeken. Laat ze eerst de bladeren
goed op de lichttafel bekijken. Dan kijken de kinderen veel gerichter en jij kan
ook gerichter kijken waar de kinderen mee bezig zijn en daar kan je de
verdiepingsopdrachten en uitdagingen aan vastkoppelen. Het zijn vooral
uitdagingen in plaats van opdrachten.
En de verwondering is eigenlijk het allermooiste wat ze kunnen krijgen bij de
lichtbakken.
● Wordt bij jullie op school bij het lichtatelier ook het materiaal aangepast
aan het thema?
Dat klopt. Ieder thema is weer iets anders. Wij gaan nu het thema ‘verkeer’ in.
En daar hebben we nog niets voor want de kinderen beslissen wat daar komt
te liggen. Het is de vraag naar wat de kinderen willen weten. Op deze manier
krijg je ook meer verdieping.

● Op wat voor manieren zorgen jullie voor de materialen die bij dat thema
horen?
Je koopt alle materialen zelf. Bij ons op school hebben we allemaal een pot
van 400,- per jaar en dat noemen wij alternatief materiaal. Wij hebben geen
materiaal van vertegenwoordigers, maar wij gaan gewoon de natuur en de
winkels in om de materialen te verzamelen. En we maken ook dingen zelf. Zo
zijn we inventief in het bedenken van spullen.
En er gaat altijd een brief mee naar alle ouders waar in staat wat het thema is
en de vraag van de kinderen dit hebben wij nodig.
Bij elk thema komt er ook een prikkeling van het thema. Als je bijvoorbeeld
het thema vervoer hebt, dan kom je op de motor of de racefiets naar school.
Dan zijn de kinderen geprikkeld en dan gaan we vragen wat de kinderen
willen weten. Als de kinderen een fiets uit elkaar willen halen, dan vragen we
aan de ouders of er iemand nog een fiets heeft. Maar het kunnen ook
bijvoorbeeld verkeersborden worden.
● Hoe stimuleren jullie als stamgroepleider de onderzoekende houding of
de creativiteit van de kinderen bij de lichttafel?
We leggen de materialen van dat thema neer. Dat heeft al betekenis voor ze,
en kijken wat ze daarmee doen. En als er kinderen niet op de goede manier
aan de slag gaan (die heb je ook altijd), dan geef je ze een
prikkeling/uitdaging.Dan laat je bijvoorbeeld met het thema ‘skeletten’ de
kinderen hun eigen lijf voelen en stel je de vraag wat voel je dan?
Je kan er ook nog boeken, meetlinten en vergrootglazen bij leggen.
● Heeft u nog meer interessante tips of informatie die ik voor mijn
onderzoek kan gebruiken?
Literatuur is er niet echt. Je moet vooral zelfonderzoek doen en veel Reggio
boeken lezen. Maar je moet zelf ook heel erg creatief zijn. Zo ben ik tot deze
manier van onderwijs gekomen. Je moet het vooral ook doen en ervaren want
zo kom ik zelf ook steeds weer een stap verder.
Verder zie je op Pinterest ook veel ideeën, maar daar zit geen achtergrond
achter.
In Eindhoven zat ook een tentoonstelling van Atelier van het licht. Die is
helaas al voorbij.
Het boek “toeval gezocht” is ook erg interessant want daar komen ook de
uitgangspunten van Reggio aan bod.
De basis is toch vanuit Reggio gekomen omdat mensen daar naar op reis
gingen en daar geïnspireerd raakten. Daar is het boek “sporen” en “toeval
gezocht” uit voort gekomen.
Ik heb ook nog een boek en dat heet “ontvlambare vingers” van Caroline
Boudry Herwig de Weerdt en daar zit ook nog een CD bij.

De lichtbakken en de overheadprojector en is een combinatie voor het Atelier.
Wij gebruiken het bij ieder thema en project en het hoofddoel is gewoon dat
kinderen de diepte ingaan. Dat ze zelfontdekkend bezig zijn, maar dat wij ze
steeds een stapje verder helpen in hun ontwikkeling. Wij gebruiken ze op elk
gebied, zowel lezen, rekenen en schrijfactiviteiten kunnen daar plaatsvinden,
maar het is vooral heel belangrijk dat ze zelfontdekkend bezig zijn en dat wij
observeren en daar ze steeds een stap verder in helpen. Daar zorgen wij voor
dat wij de doelen (de TULE) kennis van hebben en dat passen wij iedere keer
toe in de manier van onderwijs geven. Nu hadden wij het thema ‘dit zijn wij,
kom erbij’ en dan ga je met de kinderen in gesprek en daar gaat dan een
richting uit komen. Nu hadden de kinderen bedacht dat het over het skelet
zou gaan omdat een meisje in de klas laatst haar arm had gebroken. Dan
zorg je ervoor dat je een oud skelet uit elkaar haalt of een goedkoop skelet
koopt en daar leg je de lichtbakken mee vol. En dan observeer je eerst wat de
kinderen ermee doen( op volgorde leggen, in groepjes leggen, meten, tellen,
wegen etc.) En dan verzin je bij ieder kind samen een vervolgstap wat ze
ermee kunnen doen.
De inspiratiedag zou ook heel fijn en inspirerend voor jou en je team zijn. Dat
gaat echt over kindgericht werken en dan worden de tien ankers behandeld.
En die hebben heel erg veel met deze manier van onderwijs te maken.

3.9 Interview Annemieke Huisingh oprichtster van
Atelier van licht & TOEVAL GEZOCHT
Belangrijk is altijd dat je een situatie voor de kinderen
maakt/bouwt/inricht/organiseert waarin ze worden gestimuleerd
zelf op onderzoek uit te gaan.
Dat kan op zo ongelooflijk veel manieren. Als het over LICHT
gaat, is het belangrijk dat ze de essentiële natuurlijke
verschijnselen van licht kunnen ervaren en ermee kunnen
experimenteren, zowel wetenschappelijk (lichtbreking, reflectie
etc etc) als kunstzinnig. Voor jonge kinderen is het eigenlijk altijd
van belang dat er schoonheid is en dat zij worden geïnspireerd
zelf schoonheid te creëren.
Wij hadden een ruimte groter dan een klaslokaal dat helemaal aan het onderwerp
LICHT gewijd was. Maar als je op school iets wilt opzetten, kun je natuurlijk ook
kleinere plekken zo inrichten dat dit tot stand kan komen. Als voorbeeld: als de
kleuters een fijne bouwhoek hebben voor een witte wand, kun je er een stevige lamp
opzetten, waardoor hun bouwwerken een nieuwe wereld van schaduwen maken.
Dan kun je andere materialen aan de bouwhoek toevoegen waardoor de schaduwen
nieuwe en bijzondere werelden tevoorschijn toveren. Ook kun je met een overhead
projector in een donkere hoek van de klas al heel veel bereiken. Probeer vooral zelf
van alles uit!
Als informatie zal ik je de digitale versie van de brochure van Atelier van Licht sturen
die we hebben gemaakt voordat we het Atelier daadwerkelijk hebben ontworpen en
gebouwd (zie bijlage brochure Atelier van licht). Daarin vind je al
achtergrondinformatie en een aantal wezenlijke uitgangspunten. Hierin kan je ook de
rest van de antwoorden op je vragen vinden.
● Uit welke gedachte is het atelier van het licht ontstaan?
Het projectteam van het Atelier van Licht laat zich inspireren door
leertheorieën uit het sociaal constructivisme en door opvattingen over de rol
van kunst en wetenschap in het leerproces van jonge kinderen uit de
zogeheten Reggio Emilia benadering. Belangrijk zijn de twee werkbezoeken
van het projectteam geweest: aan het Atelier Raggio di Luce in Reggio Emilia

en aan het Exploratorium in San Francisco. Beide werkbezoeken hebben
geleid tot de wens en de uitgesproken intentie om met elkaar samen te
werken in de ontwikkeling van het Atelier van Licht in Nederland.
● Kunt u mij meer vertellen over de tentoonstelling die is gehouden?
Creativiteit is bepalend voor de Nederlandse economie in de 21e eeuw.
Investeren in creativiteit is investeren in innovatie. Op school komt creativiteit
nauwelijks aan bod. En voor de wetenschap is onduidelijk hoe het precies
werkt. We weten dat kinderen kunstenaars en wetenschappers in de dop zijn.
We weten ook dat deze aangeboren creatieve vermogens verloren gaan als
we ze niet stimuleren.
De Stichting Atelier van Licht heeft een experience & research center for
creativity opgezet. Kinderen kunnen er met hun families en docenten
experimenteren en verbeelden met licht via speciaal ontwikkelde lichtstations.
Ontwikkelingspsychologen onderzoeken de leerstrategieën die de kinderen
gebruiken, hoe ze samenwerken, hoe verwondering en inzicht samengaan en
hoe we hun creativiteit kunnen versterken. Hiermee dragen wij eraan bij dat
de kinderen van vandaag de creatieve, innovatieve burgers van morgen
worden
● Wat is volgens u de meerwaarde van een lichtatelier op een school? Het
lichtatelier is een plek voor onderzoek en ontwikkeling binnen kunst en
wetenschap en op alle niveaus. Voor de kinderen staat onderzoek,
nieuwsgierigheid en zelfstandige exploratie centraal. Dit maakt een lichtatelier
een unieke plek om te bestuderen hoe jonge kinderen leren en welke
strategieën zij gebruiken om theorieën te vormen en uit te druk ken.
● Wat kunnen kinderen leren van het lichtatelier?
Kinderen zijn kunstenaars en wetenschappers in de dop. Al vanaf hun
geboorte onderzoeken en interpreteren zij hun wereld, vormen ze hypotheses
en communiceren ze over wat ze ervaren. Kinderen stappen onbevreesd op
het onbekende af en wisselen voortdurend van invalshoek. Logisch denken
en poëtica, waarheid en verbeelding, exacte vraagstukken en esthetiek,
morele vragen en feitelijke constateringen: voor kinderen vloeien deze
begrippen moeiteloos in elkaar over.
In het aanbod aan cultuur voor kinderen zijn kunst en wetenschap bijna altijd
gescheiden werelden. Instellingen houden zich óf met kunst bezig, óf met
wetenschap. En dat is jammer, omdat ‘Nederland Kennisland’ staat of valt bij
de opleiding van creatieve, onderzoekende en enthousiaste burgers. Van
mensen die nieuwsgierig zijn naar het onbekende, die een passie ontwikkelen
en die over grenzen heen willen kijken. Kinderen worden hiermee geboren.
En, zo houden hersenwetenschappers ons elke keer voor: Hoe jonger ze dit
verder kunnen ontwikkelen, hoe beter! Creativiteit als de vrijheid iets steeds
van een andere kant te bekijken, is de bron van vele kunstzinnige en
wetenschappelijke ontwikkelingen. De wereld van verwondering en de wereld
van inzicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het Atelier van Licht brengt de werelden van kunst en wetenschap en
daarmee begrippen als onderzoek, exploratie, experiment, nieuwsgierigheid

en interactie  bij elkaar rond het onderwerp ’licht’. Het Atelier stelt onderzoek,
nieuwsgierigheid en passie centraal en beoogt een onderzoeksplek te zijn
voor jonge kinderen, hun families en leerkrachten. Maar het Atelier wil ook, in
nauwe samenhang met wat de kinderen wordt geboden, een onderzoeksplek
zijn voor kunstenaars, wetenschappers en pedagogen.
● Hoe kan je als begeleider de creativiteit van de kinderen stimuleren? In
ons atelier zijn begeleiders werkzaam met een pedagogische en/of
kunstzinnige en/of wetenschappelijke achtergrond. Van hen wordt gevraagd
om de kinderen op een inspirerende manier de kinderen te ondersteunen bij
hun onderzoek. Je mag geen antwoorden geven maar eraan bijdragen dat de
kinderen zichzelf en elkaar steeds weer nieuwe vragen stellen. Als begeleider
heb je zelf een onderzoekende en nieuwsgierige houding en je staat open
voor onverwachte ideeën, gedachten en experimenten van kinderen.
● Hoe kunnen kunst- en wetenschap worden toegepast met behulp van
het lichtatelier?
Licht maakt alles zichtbaar maar is zelf ongrijpbaar. Voor kunstenaars is deze
tegenstrijdigheid een grote bron van inspiratie. Het verschil in licht kan ons
meenemen in de verhaallijn van het schilderij. Door middel van
kleurschakeringen, lichtstralen, schaduwen en spiegelingen. Het laat zich in
de film en fotografie zien maar het kan ons ook verblinden in een
hedendaagse gebeurtenis.
ook voor wetenschappers is licht erg interessant. De verscheidenheid van
reflecties, lichtbrekingen en kleuren blijft een onderwerp van onderzoek.
hoe verschillende materialen licht breken, absorberen en uitzenden vertelt
ons bijna alles over het materiaal in de wereld waarin we leven.
● Heeft u nog meer interessante informatie voor mijn onderzoek?
Veel van de gedachtegangen zijn geïnspireerd op de Reggio
Emilia-benadering en het atelier is op basis van samenwerking met Reggio
Children tot stand gekomen.
Ken je de stichting TOEVAL GEZOCHT? Hieruit is Atelier van Licht
voortgekomen, ook op die site kun je al een en ander vinden.
TOEVAL GEZOCHT:
Na het eerste omvangrijke project met 15 basisscholen, 15 kunstenaars en
het Stedelijk Museum Amsterdam, is de stichting TOEVAL GEZOCHT in 2008
opgericht. Belangrijkste doelstelling: het onderzoeken, zichtbaar maken en
ondersteunen van de leerpotenties van kinderen, met specifieke aandacht
voor de rol van kunst(enaars) en voor de verbinding tussen kunst en
wetenschap. Ook wil de stichting het aandeel van kinderen binnen culturele
instellingen versterken. TOEVAL GEZOCHT zet projecten op waarin jonge
kinderen / basisscholen, kunstinstellingen en kunstenaars samenwerken,
coördineert netwerken en initieert onderzoek. Hierin werkt TOEVAL
GEZOCHT samen met binnen en buitenlandse partners.
voor meer informatie kan je eens kijken op de website www.toevalgezocht.nl

4. Actieplan
In dit hoofdstuk ga ik beschrijven hoe ik mijn
onderzoek ga aanpakken en uitwerken.
Allereerst wil ik aangeven hoe ik het liefst met
de kinderen zou willen werken naar aanleiding
van mijn theorie onderzoek. Ik heb de laatste
tijd veel gelezen en gehoord over de Reggio
aanpak en wil dit nu zelf in de praktijk
brengen. In het begin van het schooljaar ben
ik door de training “spelend leren in hoeken” al
meer begonnen met het leren kennen van de kinderen in de hoeken. Wat doen ze
nu eigenlijk allemaal tijdens hun spel? Door ze te observeren en mee te spelen is me
dat al wat duidelijker geworden.
Ik ga uit van het competente kind. Ze kunnen al heel veel zelf maar ik wil ze meer
betrekken door ze zelf sturing te geven. Samen met de kinderen maak ik
bijvoorbeeld groepsafspraken; door ze samen te maken zijn het afspraken van de
hele groep en zullen de kinderen zich verantwoordelijk voelen. Tijdens het werken
wil ik ze stimuleren om nieuwe dingen te bedenken en nieuwe ervaringen op te
doen. Dit gebeurt vooral tijdens hun eigen spel. Kinderen zijn zelf heel, vindingrijk,
ondernemend en creatief.
Als je ze de vrijheid geeft zelf te spelen dan komen daar de mooiste dingen uit. Ze
ontdekken dingen in het proces en met de dingen die ze al weten kunnen ze
doorgaan. Dit doe ik door ze uit te dagen en ze zo een stap verder te brengen in hun
ontwikkeling. Als de kinderen betrokken zijn is er sprake van ontwikkeling. Op een
Jenaplanschool werk je ervarings- en ontwikkelingsgericht.
Ik merk dat ik erg enthousiast ben en graag alles in één keer wil gaan veranderen.
Ook merk ik dat dat allemaal veel te veel wordt en richt ik mijn aanpak voornamelijk
op de lichttafels en deels de themahoek in de klas. Ik had al eens aan de kinderen
gevraagd wat ze zo leuk vinden aan de lichttafels. Daar kwam vooral naar voren dat
ze het leuk vinden dat het in het donker is en dat ze dingen konden bouwen,
neerleggen en een soepje kunnen maken.
Nu wordt de eerste stap om in gesprek te gaan met de kinderen en te vragen wat ze
over dat thema willen weten en onderzoeken. Van daaruit kunnen er meer
materialen toegevoegd worden die aansluiten op hun interesses. Het is eigenlijk op
dit moment al een uitdaging voor mij om me niet te verliezen in al mijn ideeën die bij
het thema passen en dat kant en klaar neer te leggen bij de lichttafels. Met de

pedagogische cyclus van Reggio Emilia, geeft het de stamgroepleiders vertrouwen
dat zij de kinderen kunnen bieden waar zij om vragen.
Kinderen spelen, onderzoeken en zijn aan het werk. Om zichtbaar en bespreekbaar
te maken wat de stamgroepleider hoort of ziet, kan er gedocumenteerd worden. Je
kan naar ze kijken, vragen stellen, noteren, fotograferen, luisteren of geluids- en
beeldopnames maken. Je legt dit vast vanuit een vraag, een vooronderstelling en
vanuit een onderzoekende houding. De documentatie kan weer gebruikt worden
voor de volgende stap: het reflecteren, interpreteren en het maken van nieuwe
plannen waar de kinderen weer mee aan de slag gaan.
Voordat ik hiermee start is het ook heel erg belangrijk dat ik kennis heb van alle
TULE doelen om op deze manier te kunnen werken. Dan weet ik wat er op elk
vakgebied geleerd moet worden en kan ik werken vanuit het kind. De prikkel aan het
begin van het thema is ook belangrijk. Daarnaast heb ik veel groeps- en individuele
gesprekken nodig om te kijken waar hun interesse ligt en natuurlijk moet ik mijn tijd
goed inplannen en vrijmaken om de kinderen tijdens het proces te observeren en te
prikkelen.
Ik moet dit overleggen met mijn kleuterbouw collega's om samen deze manier van
aanpak in te zetten. Ik heb het geluk dat iedereen hier door de training al wat meer
bekend mee is en dit ook zoveel mogelijk gaan toepassen.
Ik hoop dat de gevolgen zijn dat niet alleen de collega’s maar ook de kinderen
enthousiast zijn over de manier van leren. Want uit onderzoek blijkt dat volledig
onbegeleid leren niet effectief is. Zelfverantwoordelijk leren waarbij begeleiding wordt
gegeven in de vorm van een uitdaging of ondersteuning laat goede resultaten zien.
Kinderen blijken dezelfde voorkeur te geven aan onderwijs waarin de
stamgroepleider een begeleider en stimulator is (Schipper, 2014).
Mijn ideale doel is dat ik tijdens het spel door middel van observatie en gesprekken,
de kinderen kan motiveren om verder te gaan met hun onderzoek en spel en zo de
verdieping in te gaan. Ze verwonderen zich steeds opnieuw en leren oplossingen
bedenken voor problemen die ze tegen komen. Ze leren ook meer overleggen en
samenwerken. De kinderen zijn heel betrokken en enthousiast met hun werk bezig
en zijn trots op het proces of resultaat.
Ik wil na vier weken tijd een goede start hebben gemaakt, waarbij ik kan evalueren
op het proces en de resultaten van deze manier van onderwijs. Na de herfstvakantie
beginnen we met een nieuw thema, ‘de herfst’. Dat is een heel breed thema waar
veel kinderen al wat achtergrondkennis van hebben. Ik ben benieuwd wat de inbreng
van de kinderen zal zijn en welke richting we opgaan.

5. Het proces
Gelijk na de Jenaplan tweedaagse, toen ik mijn onderzoeksvraag duidelijk voor ogen
had, ben ik rustig begonnen om wat dingen in de praktijk te veranderen. Ik wilde
eerst mijn theorie lezen voordat ik de juiste verandering zou aanbrengen,
maar ik wist ook dat ik de lichttafel al meer kon betrekken en gebruiken voor
de dingen die wij in de klas meemaken. Ik stimuleerde de kinderen die al erg
geboeid met iets aan kwamen zetten om het verder te bekijken of te
onderzoeken bij de lichttafel. Dit konden beestjes in potjes zijn die ze buiten
hadden gevonden, maar het konden ook paddenstoelen zijn die helaas
gebroken waren en prachtige bladeren die ze op het plein vonden. Dit
mochten ze in kleine groepjes onderzoeken,
maar het kon ook een verrijking van de kring zijn
door samen naar de voorwerpen te kijken. Ik
merkte al snel dat de kinderen de lichttafels niet
meer alleen als spelonderdeel zagen dat alleen
tijdens het spelen en werken gebruikt kon
worden, maar toegepast kon worden bij hun
ontdekkingen. Het was erg leuk om te zien dat
de kinderen het niet alleen daarbij lieten, maar
gelijk daarna uit zichzelf aan de slag gingen met
wat ze net hadden gezien en ontdekt. “Kijk! ik
heb net zo’n dunne paddestoel gemaakt als de
echte”. “En deze heeft ook lijntjes aan de
onderkant.”
Na het theorie onderzoek hebben we de hoek van de
lichttafels ten eerste een stuk donkerder gemaakt om het
effect van het licht goed zichtbaar te maken. Daarna wilde
ik de kinderen meer betrekken bij het thema waar we mee
bezig waren. Dit ging ik doen door de kinderen zelf sturing
te geven aan ons thema. Samen met de kinderen heb ik besproken dat het herfst is
en dat we daar aan gaan werken. Toen had ik ze gevraagd wat ze al wisten en wat
ze wilden onderzoeken. Daarbij vroeg ik dat ook specifiek voor de lichttafels. Bij dit
eerste gesprek viel het me vooral op dat de kinderen die iets zeiden, vooral sociaal
gewenste antwoorden gaven. Er kwamen vooral de standaard dingen uit waar we
het toevallig al over hadden gehad. Het leek me op dat moment handiger om het
even zo te laten, en dit op korte momenten terug te laten komen.

Doordat er al wel wat dingen waren gezegd (herfstbladeren, bladnerven, takken en
houten bladeren, touw en spinnetjes) had ik die spullen al wel bij de lichttafel gelegd
en kon er altijd nog wat veranderen of bijkomen.
Tijdens mijn eerste observaties met de nieuwe materialen was het duidelijk dat dit
groepje wilde tekenen. Ze trokken de bladeren over op de lichttafels en tekenden de
bladeren na.

Dit begon al snel bij veel kinderen
populair te worden. Het viel me op dat de kinderen niet zoals ik me voor had gesteld
met de spullen begonnen aan te rommelen zodat ik ze op hun manier kon prikkelen
of aansturen, maar dat ze alles gingen kopiëren van de voorgangers.
Iets wat volgens mij niet erg is, maar niet altijd zo moet gaan door de ontwikkeling op
meerdere gebieden te kunnen stimuleren.
Na een kringgesprek over het weekend, kwam het onderwerp uit op halloween. Er
waren wat kinderen verkleed langs de deuren gegaan en vertelden graag hoe ze
verkleed waren. Omdat twee meiden uit de klas als heks verkleed waren gegaan,
reageerde een andere jongen uit de klas waarom we geen heksen bij de speelhoek
hadden. Dat leek mij het moment om te pakken voor de lichttafels. De huishoek was
al gezamenlijk met de klas omgetoverd als een kabouterhuis, maar de heksenhoek
kon wel op de gang komen. Toevallig hadden we hier al wel met wat collega’s over

gebrainstormd maar was het er nog niet bijgekomen. De heksen verkleedkleding
werd erbij gepakt en de volgende dag hebben we met de hele klas “sensory bottles”
gemaakt die dienden als heksendrankjes.

Tijdens de kring waren de kinderen erg enthousiast, het zag er mooi en speciaal uit
met die glitters en kleuren, maar het was vooral leuk dat ze het zelf maakten. Het
was een techniekles in de kring die daarna gelijk gebruikt kon worden in een hoek.
Een grote prikkel om verder te spelen en te werken bij de lichttafels. De kinderen
werken gevarieerd van onderzoekend naar de kleuren, tot spelend als echte heksen
die drankjes brouwen.
Het is duidelijk dat de lichttafel goed betrokken wordt bij de thema’s, maar ik heb
gemerkt dat het ook heel erg belangrijk is om de kinderen vaak te moeten prikkelen
op wat ze met de materialen kunnen en prikkelen om daarmee door te gaan en zich
te kunnen verdiepen.

Toen Sinterklaas n het land was, gingen we natuurlijk ook werken over Sinterklaas.
Ik had weer aan de kinderen gevraagd wat ze leuk vonden om te spelen of te
onderzoeken. Ik heb verschillende ideeën met de kinderen uitgeprobeerd. Maar dit
keer leek het wat lastiger te zijn om iets te vinden wat op de gang werkte.
Afbeeldingen van strooigoed maken of ermee tellen en sorteren was een leuk idee,
helaas ging het strooigoed wel heel snel op als er niet altijd toezicht op was. Het was
ook erg verleidelijk! Ook hebben we voorwerpen in laten pakken en raden wat er in
zit (door het licht schijnt het door). Het was twee dagen leuk om te zien hoe druk de
kinderen bezig waren, maar ook dat was erg verleidelijk om het elke keer uit te
pakken waardoor er alleen maar uitgepakte voorwerpen overbleven. Omdat het spel
weer wat wegzakte had ik een schaduwspel van Sint en en verschillende vormen en
kleuren voor de lichttafel neergelegd om te kijken wat de kinderen daar mee gingen
doen. Er waren kinderen die er een kunstwerk van maakten, maar ook kinderen
vroegen wat ze er nou mee moesten. Een periode die voor mij geen succes was bij

de lichttafel, maar wel weer een leermoment voor volgende keer. Ik moet niet alleen
toepassen wat er vanuit de kinderen komt, maar moet sturing blijven geven door op
het juiste moment de juiste niveauverhogende interventies te plegen. Als er ideeën
zijn genoemd moet ik zelf vooruit denken wat en op welke gebieden ze er allemaal
mee kunnen doen maar ook dingen aanpassen of toevoegen en uitdagen waardoor
ze zich ook echt tot een volgend niveau kunnen ontwikkelen. Iets wat ik bij het thema
herfst wel had gedaan, maar bij Sint te weinig tijd voor heb genomen.
Nu de kerstperiode eraan komt heb ik natuurlijk weer aan de kinderen gevraagd wat
we op de lichttafels kunnen onderzoeken en spellen en heb ik de ideeën
meegenomen. Al heb ik van tevoren ook al wel gekeken welke ideeën er zijn en met
welke doelen er gewerkt kunnen worden.
Ik merkte dit keer gelijk al dat het snel duidelijk voor de kinderen was wat ik wilde
vragen en ze kwamen ook met meer ideeën. Er waren kinderen die graag
kersttekeningen wilden overtrekken en tekenen “net zoals de herfstbladeren” en er
kwam een kind met het idee van sneeuw. Maar wat ik ook erg leuk vond, was dat er
wat jongens een inbreng hadden die zich anders wat afzijdig hielden. Zij wilden ook
graag iets hebben om mee te bouwen. Met deze ideeën had ik de dag erna weer wat
spullen klaargelegd en gekeken wat ze ermee gingen doen. En wat heb ik veel
verschillende dingen gezien. Lekker voelen met het nepsneeuw en de spullen die er
liggen (sensorisch spel), De kerstboom versieren en de ballen sorteren en tellen,
tekeningen overtrekken en iglo’s bouwen met suikerklontjes. “Mogen de rietjes er
ook bij, dan kan ik daar de
slingers van maken” was
een vraag waar ik erg blij
van werd. Ik rijk de dingen
aan die ze uitnodigen
nieuwe ontdekkingen te
doen en de kinderen naar
een hoger niveau te
ontwikkelen, maar het is
vooral ook erg leuk te
merken dat de kinderen
zelf het gevoel krijgen dat
het van hen is. Want het
kind heeft er natuurlijk
belang bij om hun eigen
leerproces samen te
stellen.

6. Evaluatie
De aanleiding van mijn onderzoek was dat ik zag dat de interesse van de lichthoek
bij de kinderen minder werd en ik de kinderen bewuster wilde laten spelen en
ontdekken bij de lichttafels. Nadat mijn onderzoeksvraag “ Hoe kan ik de doelen van
stamgroepwerk bij kleuters bereiken bij de lichttafels?” helder werd had ik al een
plan wat ik wilde gaan doen. Het eerste deel om eerst goed te observeren wat ze
deden en me te verdiepen in de literatuur ging goed. Nadat ik mij had verdiept door
het theorie onderzoek, ben ik verder gegaan met mijn actieplan. Het was voor mij
duidelijk geworden dat je de kinderen meer moet betrekken in de groep. Allereerst
moet je meer in gesprek gaan met de kinderen over wat we bijvoorbeeld in de
hoeken willen hebben en wat ervoor nodig is. Ik heb de kinderen zelf dingen laten
verzamelen en ook ik heb dingen verzameld. Ik merkte dat de kinderen gelijk erg
enthousiast waren en ze ineens allemaal weer bij de lichttafels wilden spelen. Het
eerste doel voor mij was dus al snel bereikt, het enthousiasme van de kinderen bij
de lichttafels. Maar met alleen extra materiaal in het thema was ik er nog niet. Ik zag
meer betrokken en nieuwsgierige kinderen bij de lichttafels spelen, maar nog niet
altijd spel waarbij ze de doelen kunnen bereiken die ik voor ogen had. Toen ik de
kinderen ging stimuleren en prikkelen door bijvoorbeeld mee te spelen, te
observeren, vragen te stellen en uitdagingen te geven zag ik pas een verandering bij
de kinderen. Ze werden nog enthousiaster en meer betrokken bij wat ze aan het
doen waren. Ze gingen na een tijdje zelf initiatieven nemen en ze deden elkaar na.
De uitdaging is voor mij zeker gelukt omdat ik een positieve verandering zie bij hoe
de kinderen bij de lichttafels spelen, en hoe ze de lichttafels zien. Vooral als ze zelf
met de vraag komen of ze hun gevonden spullen van buiten bij de lichttafels mogen
onderzoeken ervaar ik een moment van vreugde. Er is meer betrokkenheid vanuit de
kinderen, ze spelen vaak met een doel en daarbij is er ook meer rust gekomen.
Na het onderzoek werk ik meer vanuit de kinderen. Ik betrek ze eigenlijk met alles al
meer bij het aanbod en in de uitbouw van hun spel. Dat is niet alleen aan het begin
van het thema maar ook tijdens hun spel blijf ik kijken en luisteren naar wat de
kinderen op dat moment nodig hebben voor een verdere ontwikkeling.
Ook ben ik er sinds de opleiding meer van bewust om procesgericht in plaats van
productgericht te werken. Ik probeer steeds meer te werken vanuit het competente
kind en van daaruit verder te gaan.
Mijn volgende stap is om wat ik heb geleerd, toe te passen bij iedere hoek. Ik wil dat
kinderen uiteindelijk overal waar ze spelen meer interesse en betrokkenheid hebben
door hun eigen inbreng te geven en het ze toe te laten passen.
Bij de verwerking heb ik duidelijk gemerkt dat ik de kinderen iedere keer moet blijven
observeren en prikkelen om de doelen te bereiken, dat betekent ook dat ik op die
momenten geen andere groepjes kan helpen en vooral momenten moet inplannen

dat ik hier mee bezig ben. Ik denk op dit moment dat deze manier van spelen en
werken nog wel geautomatiseerd moet worden , bij zowel mij als stamgroepleider
als bij de kinderen waardoor de kinderen uiteindelijk ook uit zichzelf makkelijker met
inbreng gaan komen en er creatief over na durven te denken. Daarnaast waren voor
mij de doelen voor stamgroepwerk aan het begin nog niet duidelijk. Ook nu ik me er
in heb verdiept, heb ik ze nog niet allemaal in mijn hoofd. Als ik dit beter in mijn
hoofd heb, kan ik ook makkelijker een link leggen naar wat de kinderen doen en wat
ze ervan kunnen leren. Uit mijn evaluatie vragenlijst is bij mijn collega’s ook naar
voren gekomen dat de doelen nog niet altijd helder zijn. Een punt waar we in de
toekomst met de kleuterbouw collega's eens voor moeten gaan zitten. Daarnaast
denk ik dat het makkelijker zal gaan als je er meer ervaring in hebt, dus het heeft ook
wat tijd nodig. Iedereen was het er in mijn evaluatievragenlijst over eens dat er op dit
moment voldoende afwisselend en uitdagend materiaal ligt zodat de kinderen
betrokken spel hebben bij de lichttafel. Alleen moeten we er de aandacht bij blijven
houden om ook de continue begeleiding te geven die er nodig is. Dit wordt de
grootste uitdaging in de toekomst, maar wel een taak wat ik graag op me wil nemen.
Ik ben blij dat ik ruim op tijd aan mijn onderzoek was begonnen. Hierdoor heb ik
verschillende dingen kunnen uitproberen en daarom ook gezien wat er wel en niet
goed ging. Ik was er al snel achter wat mijn conclusie kon zijn, maar heb door de
praktijkervaringen gezien wat ik volgende keer beter wel en niet moet doen. Het is
heel belangrijk dat je een goede balans hebt tussen de inbreng van de kinderen en
de eigen inbreng. Ook nu ik aan het eind van mijn onderzoek ben, voelt het nog niet
alsof het is afgesloten. Elke week blijf ik met de kinderen kijken wat er nog kan
veranderen en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Bij het ene thema zal het
makkelijker gaan dan bij het andere.
Wat mijn volgende doel wordt, is dat ik de lichttafels uit wil breiden naar een
lichtatelier. Er zijn nog zoveel leuke manieren om met licht te ontdekken en te
spelen. Daarnaast wil ik de manier van werken veel meer in het algemeen gaan
toepassen. Ik heb me de afgelopen periode vooral gefocust op de lichttafels en het
vooral nog daar en bij de huishoek toegepast. Dit is iets wat uiteindelijk altijd en
overal toegepast moet worden.
Als ik terugkijk op de afgelopen periode ben ik tevreden met wat ik heb bereikt. Het
belangrijkste wat er is veranderd is mijn eigen manier van werken. Ik observeer de
kinderen vaker en van daaruit kijk ik hoe ze verder kunnen. Ook de betrokkenheid
die van de kinderen komt door de eigen inbreng is voor mij een grote prioriteit
geworden. Ik vond de Reggio Emilia benadering erg interessant om te lezen en heb
gezien dat het Jenaplan er erg veel op lijkt. Ik weet dat deze manier van werken erg
goed bij mij past, en dat heb ik de laatste periode tijdens mijn onderzoek ook weer
gemerkt.
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8. Bijlagen
8.1 evaluatie vragenlijst

evaluatie vragenlijst 1
onderzoeksvraag:

“Hoe kan ik de doelen van stamgroepwerk van kleuters bereiken bij de
lichtbakken?”
1. Wat is volgens jou de meerwaarde van de lichttafels op school?
Onderzoeken en ontdekken kan je heel goed doen op de lichttafels.
2. Wordt de lichttafel op de kring gebruikt zoals hij bedoeld is?
Soms wel soms niet. Ik merk dat er continu begeleiding nodig is om de lichttafels
aantrekkelijk te houden.
3. Zijn er in de afgelopen periode voldoende materialen, waren ze van goede
kwaliteit en aansluitend op het thema?
Ja
4. heb je een verandering bij de kinderen of bij de lichttafel gezien in de afgelopen
periode?
Nee ik niet. De kinderen die er spelen zijn wel betrokken geweest.
5. Heb je zelf de kinderen geprikkeld of gestuurd bij de lichttafels?
Afgelopen periode ben ik er niet zoveel mee bezig geweest.
6. Wat gaat volgens jou al goed bij de lichttafels?
Er is voldoende afwisselend materiaal zodat de kinderen altijd betrokken en
uitdagend spel hebben bij de lichttafel.
7. Zijn er doelen bereikt bij de lichttafels en welke heb jij gezien?
8. Welke aanbevelingen heb jij voor een verdere verbetering van het onderzoek?
Ik merk dat het materiaal regelmatig moet wisselen zodat het spel aantrekkelijk blijft.
Het moet onze aandacht blijven houden

evaluatie vragenlijst 2
onderzoeksvraag:

“Hoe kan ik de doelen van stamgroepwerk van kleuters bereiken bij de
lichtbakken?”
1. Wat is volgens jou de meerwaarde van de lichttafels op school?
spelend en ontdekkend leren
spelen met lichteffecten
2. Wordt de lichttafel op de kring gebruikt zoals hij bedoeld is?
nee, niet altijd. Veel hetzelfde.
3. Zijn er in de afgelopen periode voldoende materialen, waren ze van goede
kwaliteit en aansluitend op het thema?
Nog niet altijd, moeten we veel aandacht aan besteden.
4. heb je een verandering bij de kinderen of bij de lichttafel gezien in de afgelopen
periode?
Ja, meer betrokken bij het thema, maar best lastig te volgen omdat ze op de gang
staan.
5. Heb je zelf de kinderen geprikkeld of gestuurd bij de lichttafels?
Kids spullen die ze buiten vinden van de herfst mee laten nemen naar de lichttafel.
6. Wat gaat volgens jou al goed bij de lichttafels?
De kinderen willen er graag spelen (met heksendrankjes super betrokken).
7. Zijn er doelen bereikt bij de lichttafels en welke heb jij gezien?
ik heb de de doelen eigenlijk nog niet helder. Zou ik wel graag willen.
8. Welke aanbevelingen heb jij voor een verdere verbetering van het onderzoek?
Meer materialen en ideeën om de kinderen langer te betrekken.
Meer kennis over de doelen van de lichttafels en hoe we die gaan bereiken.

8.2 folder atelier van licht

