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Voorwoord    

In het eerste jaar van de jenaplanopleiding ben ik vooral bezig geweest om het 

jenaplanconcept beter te leren kennen. Met name de bijeenkomsten en het lezen van de 

literatuur gaven mij elke keer weer inspiratie en een zetje om mijn dagelijkse omgang en 

aanpak met de kinderen onder de loep te nemen. Dit resulteerde vaak in kleine 

onderzoekjes en uitdagingen die ik samen met mijn duo uitvoerden in mijn stamgroep. 

Ik volg de opleiding met nog vijf andere collega’s, uit elke bouw zijn twee collega’s 

vertegenwoordigd. We hadden al snel het idee om onze krachten te bundelen en een 

schoolbreed onderzoek op te zetten. Het doel is om uiteindelijk 

wereldoriëntatie/stamgroepwerk weer op de kaart zetten, het is immers het hart van 

het jenaplanonderwijs.   

Probleemomschrijving 

Dit meesterstuk maakt deel uit van een schoolbreed vraagstuk.  

Al jarenlang wordt de aanpak van wereldoriëntatie ter discussie gesteld in het team. In 

het verleden werden er diverse malen nieuwe aanpakken en ideeën ingevoerd. Dit werd 

meestal een aantal maanden volgehouden en vervolgens ging ieder zijn eigen weg. We 

missen een schoolbreed kader, waardoor thema’s gekozen worden op gevoel en uit 

gewoonte. Daarnaast is er onvoldoende zicht op welke kerndoelen we aan bod laten 

komen. Ook worden de thema’s veelal voorbereid door de stamgroepleiders en gaan we 

niet echt uit van vragen van de kinderen.  

Stamgroepwerk was één van de onderwerpen dat tijdens de studie tweedaagse (oktober 

2020) behandeld werd. We vulden de goed/beter/best in en toen werd het duidelijk dat 

we daarmee aan de slag moeten. Tot nu toe zien we wereldoriëntatie nog meer als een 

los onderdeel van ons programma. We willen graag meer richting stamgroepwerk, 

waarbij we de inbreng en vragen van de kinderen centraal stellen.  

Wat willen we bereiken? 

We willen dat wereldoriëntatie/stamgroepwerk het hart wordt van ons jenaplanonderwijs.    

Wat hebben we nodig om wereldoriëntatie/stamgroepwerk  goed vorm te kunnen geven 

binnen onze jenaplanschool?  

Welke onderdelen willen we gaan onderzoeken: 

• Thema cyclus van drie jaar, vak integratie en kerndoelen (collega bovenbouw). 

• Jenaplanessenties (collega’s midden- en bovenbouw). 

• Rijke leeromgeving en leervragen (collega’s onder- en middenbouw). 
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Ons doel is om in januari-februari een schoolbreed W.O. thema voor te bereiden. 

Doordat iedereen een eigen ‘expertise’ gebied heeft, kunnen we onze kennis 

samenbrengen tijdens het voorbereiden en uitvoeren van het thema.   

 In de onderbouw spelen vooral de volgende vragen: 

• Hoe bereiden we een thema voor? Hoe gaan we dit meer samen met de kinderen 

doen om de betrokkenheid te verhogen. Welke kader/format gebruiken we 

hiervoor? 

• Hoe komen we met de kinderen tot leervragen en hoe gaan we deze verwerken in 

de hoeken? 

• Hoe zetten we spel centraal? Hoe kunnen we kinderen door middel van spel een 

stap verder brengen in hun ontwikkeling. Hoe passen we de leeromgeving, 

leerkrachtvaardigheden daarop aan. 

• Hoe zorgen we ervoor dat de betrokkenheid en taakgerichtheid in de hoeken 

tijdens het spel hoog blijft.       

 
Wat gun ik mijn onderbouwcollega’s. 

Ik gun mezelf en mijn collega’s kennis van de ontwikkelingsdoelen, zodat we snel zien 

waar wij kinderen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Wij kunnen het verschil 

maken. Wij zijn ontzettend nieuwsgierig naar de kinderen, waar zitten ze? Wat weten ze 

al. Wij weten hun zone van naaste ontwikkeling aan te spreken en te prikkelen. Wij 

observeren onze kinderen, we verkennen, verbinden en verrijken zo nodig het spel. Wij 

zorgen samen met de kinderen en ouders voor een rijke leeromgeving, waarin kinderen 

zich onuitputtelijk kunnen verwonderen en ontdekken.  Ik gun mezelf en mijn collega’s 

een beredeneerd aanbod voor wereldoriëntatie en dat de kerndoelen van 

wereldoriëntatie verdeeld zijn over een drie jarige cyclus, zodat we gerust kunnen zijn 

dat alle doelen aan bod komen. Met een heldere schoolbrede aanpak om een thema voor 

te bereiden. Uiteraard zorgen we er samen zorgen we voor dat iedereen zich veilig en 

gelukkig voelt in de groep.  

 

Wat gun ik de kinderen van de onderbouw? 

In de onderbouw gun ik de kinderen een rijk en betekenisvol aanbod dat aansluit bij hoe 

jonge kinderen leren. Een aanbod waarbij het spel centraal staat. De kinderen leren 

onbewust en impliciet door spel. Ze ervaren autonomie en zijn betrokken: we zien een 

twinkeling in hun ogen tijdens het spel. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd om te gaan 

ontdekken en ze zijn langere tijd in dezelfde hoek aan het spelen. Het rijke aanbod zorgt 

ervoor dat kinderen iedere dag de kans krijgen zich te verwonderen en breed te 

ontwikkelen met behulp van al hun zintuigen. Daarnaast zorgt het aanbod, de 

stamgroepleider en de anderen kinderen er ook voor dat kinderen tot niveauverhoging 

kunnen komen (zone van naaste ontwikkeling). En dit alles ontstaat vanuit de eigen 
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interesses en vragen van de kinderen. De kleuter leert begrijpen hoe de wereld in elkaar 

steekt en er, beetje bij beetje, eigenaar van worden.  

Resultaten vooronderzoek  

De onderbouw bestaat uit twee stamgroepen en vier stamgroepleiders. We praten niet 

over stamgroepwerk of wereldoriëntatie maar dit alles gebeurt tijdens het spelen en 

werken, het buitenspel en de activiteiten/gesprekken in de kring. We werken 

thematisch, een aantal thema’s ligt vast zoals sinterklaas en kerst en er is een 

schoolbreed thema. Tussendoor worden de thema’s veelal door ons bedacht en 

vormgegeven. De keuze voor een thema wordt bepaald op gevoel of wat past of leeft bij 

de groep op dat moment. Het thema wordt meestal voorbereid door twee 

stamgroepleiders, één uit elke groep. Er is een themavoorbereiding formulier, waarin 

activiteiten, doelen en de hoeken beschreven staan.   

Zo’n twee jaar geleden zijn we gestart met twee kleutergroepen en hebben we in het 

onderbouwteam met elkaar besloten om ons meer te gaan verdiepen in het creëren van 

een rijke leeromgeving. We wilden graag het spel van de kinderen meer centraal stellen 

en werken met verschillende hoeken die aansluiten bij een thema. Er waren een aantal 

basishoeken aanwezig zoals de huishoek en de bouwhoek, maar die bleven vrijwel het 

hele schooljaar hetzelfde qua aanbod. Bij het thema werden activiteiten in de kring 

gedaan zoals leergesprekken voeren, taal- en rekenspelletjes en liedjes zingen etc. 

Daarnaast werd in kleine groepjes gewerkt aan verschillende opdrachten. Het aanbod 

kwam dus meer vanuit de stamgroepleider en dat vonden we zonde! Want jonge 

kinderen leren juist vanuit hun eigen spel en vooral door zelf te doen en te beleven. 

Bovendien willen we dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom zijn we 

gestart met hoekenwerk. 

Met als resultaat dat er nu verdeeld over twee stamgroepen verschillende hoeken 

aanwezig zijn. Hierdoor is het aanbod voor de kinderen breder geworden. De hoeken 

hebben we in het digikeuzebord gezet. Dit middel gebruiken we om met de kinderen te 

plannen. Bij elk thema bedenken we hoe de hoeken ingericht kunnen worden passend 

bij de doelen van het thema. Deze hoeken richten wij nu zelf in.  

Tijdens de studie tweedaagse in 2019 hebben mijn duo en ik een dag meegelopen in een 

onderbouwgroep op de jenaplanschool Antonius Abt. Ten eerste zagen we veel 

herkenning, maar we zagen ook verschillen. Er waren mooie rijke hoeken die kinderen 

stimuleert om zich op allerlei manieren te ontwikkelen. We zagen dat kinderen 

betrokken zijn en langere tijd in een hoek taakgericht speelden. De stamgroepleider kon 

met kinderen de diepte in gaan door mee te spelen. Vooral de hoge en lange 

betrokkenheid in hoeken viel ons op.  Na het spelen werd een evaluatiekring gehouden.  

Dit hebben we vervolgens direct ingevoerd in onze eigen praktijk. 
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We hebben de kijkwijzer uit het boek ‘Spelen in uitdagende hoeken’ van Bianca 

Antonissen ingevuld. Wat opvalt is een matige differentiatie in de hoeken, het aantal 

werkplekken, de ruimte, de bewegingsvrijheid, de materialen die niet voldoende 

aansluiten bij de interesses van de kinderen en de aantrekkelijkheid van de hoek voor 

zowel jongste als oudste kleuters.  
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Gedurende de opleiding raken we steeds meer geïnspireerd en proberen we van alles uit 

in de praktijk. Tijdens een van de bijeenkomsten bespreken we het didactische model de 

fiets van Jansen. Het leek me interessant om eens te kijken in hoeverre dit model nu 

terug te zien is in een ons huidige thema en hoe spelen we in op de kinderen, hoe gaan 

we nu om met de leervragen?  

Thema: …En toen waren er dino’s! 

Prikkelen  

En toen was er ineens een ei……🥚 

Het is half 9 de meeste kinderen hebben al afscheid genomen van 

hun ouders bij het hek en spelen op het schoolplein. “Juf! We hebben 

een ei gevonden! Hij is héél groot!” Er komt een kind aangelopen 

met het ei. De andere kinderen komen ook en kijken verwonderd 

naar het ei.   

 

Verzamel leervragen  

Deze stap zit nog niet bewust in ons systeem, dat wil zeggen dat wij de leervragen niet 

opschrijven, samen met de kinderen formuleren en bijvoorbeeld zichtbaar in de klas 

ophangen. Wel riep het ei natuurlijk allerlei vragen op.  

In de groep kwam er een mooi gesprek op gang. Wat zou er in het ei zitten? De kinderen 

kwamen met allerlei ideeën: chocolade, een struisvogel, een dino, een kip, een krokodil 

of een vlinder? 

Wij hebben tijdens het uitdenken van het thema zelf een eerste leervraag bedacht. De 

kinderen willen graag weten wat er in het ei zit, dan is het handig om meer te weten te 

komen over de dieren die eieren leggen. Welke dieren leggen er eigenlijk een ei?  

Daarnaast wilden de kinderen graag dat het ei uit zou komen. De leervraag hierbij is: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ei gaat uitkomen.  

Besluit wie wat gaat doen 

De kinderen waren erg enthousiast en wilden meteen aan de slag. In de kring verdelen 

we de taken. Het maken van een nest, het ei namaken met constructiematerialen en 

boeken bestuderen over dieren die uit een ei komen. 
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Experimenteer, ontdek en onderzoek 

Tijdens het spelen en werken  

 
Spannend zeg! Zou het ei uitkomen? En wat zit erin? 

We willen heel graag dat het ei uitkomt. Sommige kinderen kwamen met het idee om 

een nest voor het ei te maken. Dan blijft het lekker warm. Er werd meteen gehandeld. 

Takjes en bladeren zijn nodig voor het nest, ook bouwmaterialen werden erbij gehaald. 

Presenteer  

Tijdens de evaluatiekring presenteren de kinderen aan elkaar waar ze mee hebben 

gespeeld of aan hebben gewerkt. Wij maken tijdens het spelen en werken foto’s en laten 

deze ter ondersteuning zien op het digibord.  

Tijdens een kringgesprek is er ook in spelvorm gewerkt aan de leervraag ‘Welke dieren 

komen er uit een ei?’ Twee oudste kinderen hebben de namen van de dieren erbij 

geschreven.  

 

Vastleggen van de leerresultaten 

In de evaluatiekring bespreken we het project, bovenstaande activiteiten duurden 

ongeveer 3 dagen. We bespreken wat we hebben geleerd, hoe de samenwerking was en 

wat we nog meer te weten willen komen.  
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Ik realiseer me nu dat we het didactisch model in 3 dagen hebben doorlopen. Daarna 

begon de cyclus weer opnieuw.  

Prikkelen  

Het ei is uitgekomen! Vanochtend zagen we dat het ei open was. Ik hoorde de kinderen 

zeggen:  

"Het ei is open!  

Er zit alleen een krant in! 

Het ei is kapot! 

Kijk eens naar het ei. 

Ik zie voetstappen. 

Waar is het dier heen? 

Misschien is het een dino! 

Nee, dat kan nooit. Het moet een kikker zijn (kijkend naar de pootafdrukken). 

Juf, ik maak me zorgen. We weten nu niet waar het dier is. 

Of het is gewoon een fop-ei!?" 

Toen was het wel tijd om te gaan zoeken! En de kinderen vonden een dinosaurus in de 

bouwhoek. Er volgde een leuk gesprek. Kan er wel een dino groeien in een ei nu? Nee, 

die leefden heel lang geleden. Het was dus nep, maar de kinderen zijn toch blij.  

 

Verzamel leervragen  

We hebben al een woordweb gemaakt. Wat weten de kinderen al veel over 

dinosaurussen! 



 
 

 
9 

         

       

                           

           

                            



 
 

 
10 

Observaties 

Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, moeten we 

eerst in kaart brengen 'hoe betrokken' en 'hoe goed onze kinderen zich voelen'.  

We gebruiken voor de screening de aanpak uit het boek ‘Ervaringsgericht werken in het 

basisonderwijs met kleuters’. Geschreven door onderwijskundige en grondlegger van 

het ervaringsgericht onderwijs Ferre Laevers. 

In deze tabel verwerk ik in de meest rechterkolom de observatie van het rollenspel 

(observatiemodel rollenspel, Annerieke Boland)  

Groepsscreeningslijst  

     
Namen  Code  Welbevinden  Betrokkenheid  Observatie rollenspel 
a. Oranje 

opvolging 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelings-

/rolgericht 
b. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Materiaal-/ 

handelingsgeicht  
c. Oranje 

opvolging  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelingsgericht 

d. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelings-/rol 
gericht 

e. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelings-/rol 
gericht 

f. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelingsgericht 
h. Oranje 

opvolging 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelingsgericht  

g. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Rolgericht 
h. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Rolgericht/scriptgeri

cht 
i. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelingsgericht 
j. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelingsgericht  
k. Oranje 

opvolging 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Rolgericht  

l. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Scriptgericht  

m. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Scriptgericht 
n. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handelings-/ 

rolgericht 
o. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handeling-/rolgericht 
p. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Handeling-rolgericht 
q. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Rolgericht 
r. groen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Materiaal- 

/handelingsgericht 
 
s. 

Oranje  
opvolging  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Materiaal gericht 
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Niveau  De Leuvense welbevindingsschaal (LWS) 
Heel laag De lichaamshouding, de mimiek en het gedrag geven aan dat het kind zich 

helemaal niet goed voelt. 
Laag  De lichaamshouding, de mimiek en het gedrag geven aan dat het kind zich 

helemaal niet goed voelt. De signalen zijn hier minder uitgesproken dan bij 
niveau 1. 

Matig  Het gedrag van het kind laat een neutrale indruk na. 
Hoog  De lichaamshouding, de mimiek, en het gedrag geven aan dat het kind zich 

goed voelt. De signalen zijn hier minder uitgesproken dan bij niveau 5.  
Heel hoog  Het kind voelt zich duidelijk op en top, geniet met volle teugen.  

    

Niveau  De Leuvense betrokkenheidsschaal (LBS) 
Heel laag  Nagenoeg geen activiteit  
Laag  Onderbroken activiteit  

Matig  Aangehouden activiteit zonder signalen van betrokkenheid  
Hoog Activiteiten met intense momenten 
Zeer hoog Aangehouden intense activiteit  

 

Op basis van de scores wordt voor elk kind een kleurcode toegekend.  

Groene zone: met niveaus boven 3. 

Oranje zone: ze hebben minstens een keer een niveau 3 (en vragen dus opvolging) 

Zone rood: ze hebben 2 of minder. (Voor deze kinderen moet er dringend wat gebeuren) 

Over het algemeen kan ik wel concluderen dat de kinderen in mijn groep zich goed 

voelen. Bij een aantal kinderen is er op het gebied van betrokkenheid nog wel opvolging 

nodig.  
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Theoretisch kader  

Om antwoorden te vinden op mijn vragen heb ik voornamelijk literatuur gelezen over 

leervragen, spel, rijke leeromgeving, welbevinden en betrokkenheid. In de onderbouw 

streven we erna zoveel mogelijk kindgericht te werken. Ik wil hier eerst op ingaan, 

vervolgens zal ik per deelvraag de theorie uiteenzetten die ik bij het onderwerp gevonden 

heb in de literatuur, daarnaast zal ik bij elke deelvraag mijn reactie geven op de theorie.   

 

Wat wordt verstaan onder kindgericht werken? 

Tijdens de bijeenkomst jonge kind van de jenaplanopleiding (21 september 2020) werd 

door Ingrid Nagtzaam de 10 ankers voor kindgericht werken besproken. Deze ankers 

geven houvast om kindgericht werken vorm te kunnen geven. Hieronder staan de 10 

ankers verder toegelicht. 

1. Uitgaan van 3 pedagogen 

Dit principe komt vanuit het Reggio Emilia. Er zijn drie pedagogen die een 

stimulerende en cruciale rol spelen in de ontwikkeling. 

• Het kind en de ander: kinderen leren zichzelf kennen in de ontmoeting met 

anderen. Door samen te werken ontdekken ze waarin ze met elkaar 

overeenkomen en waarin ze verschillen. Kinderen leren door, kijken, luisteren, 

nadoen en uitproberen. De diversiteit van de groep is de rijkdom waarvan een 

kind mag leren.  

• De volwassene: voor de kinderen zijn de volwassenen om hen heen rolmodellen. 

Ze zijn afhankelijk van de mogelijkheden die wij bieden en de voorwaarden die 

wij scheppen. Volwassenen kunnen stimuleren, uitdagen, verrijken, toevoegen. 

Het is verrijkend wanneer zij in staat zijn te kijken door de ogen van kinderen, 

zich in te leven en dichtbij te blijven. Ook zijn de volwassenen belangrijk om de 

emotionele veiligheid te bieden die kinderen nodig hebben om te durven 

exploreren.  

• De ruimte: een goed doordachte inrichting is essentieel voor het werken met 

jonge kinderen. De inrichting van de schoolwoonkamer is gebaseerd op de visie 

op ontwikkeling van het jonge kind. Als je uitgaat van spel als belangrijkste 

ontwikkelingsbron bij peuters en kleuters, moet er in de ruimte dus vooral veel 

plaats zijn om te spelen. In het spel zitten ontwikkeldoelen verstopt. Jij als 

groepsleider kent die doelen en zorgt voor aanbod op maat.  

2.  Kennis van ontwikkeling 

Om de kinderen verder te kunnen brengen in hun ontwikkeling en meer los te 

kunnen laten, moet je als stamgroepleider de doelen en leerlijnen goed kennen. 

Alles wat je doet vanuit deze kennis maakt je interventies meer waardevol. 

Tijdens de interventies die de stamgroepleider bij de spelbegeleiding pleegt, 

stemt zij het niveau van de uitdaging af op het kind.  



 
 

 
13 

3. Een uitdaging versus een opdracht 

De stamgroepleider heeft duidelijk voor ogen wat kinderen kunnen ontwikkelen. 

Het is van belang je bewust te zijn van de interventies die je pleegt. De 

stamgroepleider stelt vragen die aanzetten tot verder onderzoek, tot actie, tot 

communicatie tussen kinderen. Zo geeft zij ze geen opdrachten, maar prikkelt 

hen door hen uit te dagen. Ze maakt eerst verbinding met de kinderen en van 

daaruit geeft ze hen indien nodig en passend een betekenisvolle uitdaging.  

4. Procesgericht versus productgericht 

Het proces is belangrijker dan het product. Het proces zelf van begin tot eind is 

de activiteit. In het proces kunnen kinderen ontdekken wat zij precies willen, hoe 

zij keuzes kunnen maken, dat er verschillende strategieën zijn, vaardigheden en 

technieken waar ze mee aan de slag kunnen. Samen kijken naar werk van de 

kinderen, kinderen erover laten vertellen, maar ook samen benoemen wat je ziet, 

geeft kinderen inzicht.  

5.  Documenteren 

Alleen in het proces kun je zien hoe kinderen het echt maken (welbevinden) en 

waar ze door geraakt worden (betrokkenheid). Documenteren is een wijze van 

het proces in beeld brengen. Documentatie nodigt je uit te kijken naar wat de 

groep, kleine groepen kinderen of individuele kinderen beweegt en dat vast te 

leggen. Het vastleggen kan op verschillende manieren: door gesprekken op te 

nemen, op te schrijven wat je ziet en hoort, door het maken van foto’s en het 

tentoonstellen van werk van de kinderen. Wanneer je de processen in beeld 

brengt en die samen met kinderen voorziet van teksten, laat je kinderen 

nadenken en kun je hen prikkelen of uitdagen in het vervolgproces.  

6.  Uitgaan van het competente kind 

Kinderen zijn onderzoekers. Open, leergierig en nieuwsgierig. Hoe kunnen we de 

kracht van kinderen benutten en hen de ruimte geven om zelf te doen wat ze 

kunnen doen? Is jouw uitgangspunt dat een kind competent is, dan is het 

vanzelfsprekend om het kind autonomie te verlenen. Uitgaan van competente 

kinderen betekent ruimte voor autonomie en ruimte om eigen keuzes te maken. 

Kinderen leren om op zichzelf te vertrouwen en eigen keuzes te maken. 

7. Inspelen op kinderen 

Speel in op het spel en de beleving van de kinderen. Hierdoor kun je de 

initiatieven van kinderen de ruimte geven. Kinderen leren ondernemen, plannen, 

reflecteren, samenwerken, verantwoorden, te zorgen voor, te creëren, 

communiceren, respecteren en presenteren.  

8. Kijken achter het gedrag van kinderen 

De stamgroepleider heeft geen oordeel over het gedrag van kinderen. Ze is 

voortdurend bezig te onderzoeken wat het gedrag van kinderen van haar vraagt. 

Neem afstand van wat er wordt gezegd, zodat je kunt kijken waarom het kind dit 

zegt (de Kroon, Nagtzaam, Wentzel, 2016) 
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9. De verwondering in ere houden 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Wat kun je doen om die nieuwsgierigheid 

te stimuleren? Wanneer je de verwondering van kinderen in ere houdt, gaat dit 

verder dan inspelen op de kinderen en goed luisteren en kijken. Dit gaat over je 

verplaatsen in de wereld van de kinderen uit jouw groep en bedenken hoe jij 

verwondering teweeg kunt brengen, vragen op kunt roepen, eindeloze 

geboeidheid en betrokkenheid kunt realiseren.  

10.  Vraag het de kinderen 

Neem alledaagse problemen serieus en bespreek deze direct met de kinderen. De 

kinderen komen met oplossingen. Door de kinderen zelf oplossingen te laten 

bedenken voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Ze 

leren hierdoor echt samen te leven in een betekenisvolle situatie. Wat doe jij wat 

de kinderen eigenlijk hadden kunnen doen? Is een goede vraag om telkens over 

na te denken. 

Oijen, A., van & Nagtzaam, I. (2019). Ik wil spelen! Het jonge kind binnen het 

Jenaplanconcept. Zutphen: Nederlandse Jenaplanvereniging.  
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De 10 ankers zijn voor mij een houvast van hoe ik graag wil werken met mijn kleuters. 

Gedurende de opleiding hebben we gekeken naar: wat doen we al? Welke ankers kunnen 

we nog verbeteren, toevoegen of verdiepen? Samen met mijn duo zit ik volop in dit proces. 

Voor mijn onderzoeksvragen verdiep ik mij voornamelijk in de ankers uitgaan van 3 

pedagogen. Ik kijk naar mezelf als stamgroepleider en dan voornamelijk naar de 

interactievaardigheden tussen mij en de kinderen, daarnaast maakt de ruimte ook 

onderdeel uit van mijn onderzoeksvraag. De wetenschap heeft ons duidelijk gemaakt dat 

het kinderbrein zich ontwikkelt in interactie met de omgeving. Waarbij een rijke 

leeromgeving van belang is. Zo’n omgeving aangeboden krijgen is dan ook een belangrijke 

ondersteuning behoefte van kleuters. Voor mijn onderzoek wil ik in iedere geval een hoek 

maken die voldoet aan een rijk en gevarieerd aanbod, zodat deze bij alle spelniveaus 

aansluit. Daarbij passen ook de ankers: inspelen op kinderen en uitdaging versus opdracht. 

In onze voorbereiding denken we na hoe we bepaalde kinderen een uitdaging kunnen 

geven tijdens het spel in de hoeken. Deze interventies kan je natuurlijk niet allemaal van 

tevoren bedenken, omdat je eerst goed naar de kinderen wil kijken welk spel ze spelen. 

Vervolgens probeer je te verbinden en te kijken welke uitdaging je ze kunt geven om ze aan 

te zetten tot verder onderzoek, spel.  

Spelbetrokkenheid verhogen door leervragen van de kinderen te 
verwerken in de hoeken?  
 
Bij onze deelvraag over leervragen van de kinderen past het anker: uitgaan van het 

competente kind. Kinderen zijn onderzoekers en dit willen we graag stimuleren en 

begeleiden. Dat brengt ons op het volgende stukje theorie: 

Fiets van Jansen   

De fiets van Jansen is een didactisch model, gebaseerd op het principe dat kinderen 

nieuwsgierig zijn en voorkennis hebben over specifieke onderwerpen. Stamgroepleiders 

verzamelen deze informatie en gebruiken deze als een manier om kinderen te betrekken 

bij het bepalen van de inhoud van hun eigen onderwijs. De fiets van Jansen bestaat uit 

zeven fasen, die elk een bepaalde stap weerspiegelt in het betrekken van kinderen bij 

het bepalen van zijn eigen leerproces. De stamgroepleider begint een thema met een 

gesprek in de kring om te achterhalen hoeveel de kinderen al over het onderwerp 

weten, of om de kinderen tot leren te prikkelen (het voorwiel). Tijdens het thema 

worden de kinderen begeleid door de stamgroepleider (ketting), zodat de kinderen 

stevig in het zadel zitten. De kinderen eindigen het thema met een presentatie 

(achterwiel), waarbij ze de gevonden resultaten presenteren, ervaringen kunnen 

vertellen en eventueel het proces bespreken. Aan het eind van het thema hebben ze (als 

alles goed is gegaan) hun bagagedrager goed volgepakt en weten de kinderen veel over 

het thema. De zevende fase stelt de stamgroepleider in staat om te waarborgen dat het 

thema en de lessen een beargumenteerd onderdeel vormt van de formele kerndoelen 

en/of daarin nog bijgestuurd moet worden (stuur) 
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(bron SLO, zie bijlage: werkblad ideeën voor het doorlopen van de fases ) 

Ik vind het een duidelijk model en het lijkt me heel mooi om eens een thema samen met 

mijn kleuters op deze fiets te fietsen. Een idee is om in ieder geval met een groepje oudste 

kleuters deze fases te doorlopen en voornamelijk te onderzoeken of de leervragen van de 

kinderen effect hebben op de betrokkenheid tijdens het spel in de hoeken. Kunnen we de 

leervragen verwerken in een hoek? 

Leervragen/Onderzoeksvragen  

De vragen vormen de basis van stamgroep werk. Vragen kunnen worden opgewekt door 

een prikkeling. Al deze vragen moeten worden gestructureerd en worden 

samengevoegd tot een groepsmindmap. Hiermee wordt duidelijk waar de stamgroep 

aan gaat werken. Welke vragen horen bij elkaar? Welke kunnen we clusteren? Vragen 

worden onderverdeeld in verschillende categorieën. De vragen komen op de 

vragenmuur/deur. Daar staat ook wie waar mee bezig is, zodat we elkaar kunnen 

helpen. Kinderen met dezelfde interessevragen kunnen samenwerken. Door gesprekken 

te voeren over wat we willen bereiken en wat we daarvoor nodig hebben kan de groep 

doelgericht aan de slag.  

In het formulier themavoorbereiding uitgaande van de verwondering van de kinderen 

basisonderwijs van HetKan! wordt het volgende gezegd over leervragen:  

Wat leeft er in de groep? 

N.a.v. de startactiviteit (prikkelen) zoek ik uit waar de interesse over het onderwerp in 

mijn groep ligt. Wat hoor ik de kinderen allemaal al zeggen wat weten ze al 

(Kennismuur) Welke vragen hebben ze (vragenmuur)  

 

Ik vraag veel door tijdens de prikkeling: 

- Vertel? 

- Denk jij dat dat zo is? 

- Wat denk jij? 

- Wat leuk jij denkt dit en jij denkt dat? Hoe zou het zitten denk je? 

 

Heel belangrijk is om te vragen aan kinderen wat ze denken. 
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“Hoe denk jij dat een vulkaan werkt? Nodigt veel meer uit dan: hoe werkt een vulkaan”. 

Als je dat namelijk niet precies weet word je niet uitgenodigd hardop te denken omdat 

het fout zou kunnen zijn en anderen daar op zouden kunnen reageren. 

Ik stel activerende vragen: 

- Hoe ziet dat er uit volgens jou? (verbeelden) 

- Doe je ogen eens dicht en denk eens aan… hoe ziet dat er volgens jou uit (verbeelden) 

- Als jij het zou mogen bedenken hoe zou dan…. er uit zien (verbeelden) 

- Stel dat jij de directeur van …….. zou zijn wat zou jij dan doen? (perspectief nemen) 

- Heb jij al eens eerder….(eigen ervaring)  

- Ken je iemand die..? (eigen ervaringen) 

- Wat zou je hiervoor uit willen vinden? (activeren) 

- Wat moet iedereen hiervan weten? (activeren) 

- Nu we dit weten wat zou dan je volgende vraag zijn? (activeren) 

- Wat zou jij kunnen betekenen? (activeren) 

 

En verder: 

- Toon ik mijn eigen verwondering door zelf vragen te hebben te stellen enthousiast te 

zijn. 

- Ik stel echte vragen: vragen waar jij zelf ook geen antwoord op hebt. 

- Ik laat gerust stiltes vallen: geef ruimte om na te denken. 

- Ik bedenk vormen waardoor ieder kind tijd krijgt om na te denken. 

- Ik zeg ja! Ik laat me niet leiden door angsten dat iets niet zou kunnen. 

 

Wat gaan we doen? 

Ik vraag n.a.v. de vragenmuur welke activiteitenhoeken de kinderen zouden willen doen 

binnen dit thema. De kinderen geven aan op welke wijze ze aan de slag willen gaan. 

Samen met de kinderen maak ik een plan: 

Op welke wijze en op welke momenten gaan we dit keer aan de leervragen werken? 

- Verdelen in groepjes en iedereen plant het zelf in/zet het op eigen weekplan? 

- Met de hele groep: samen gaan we diverse uitdagingen aan en vervolgens wordt alles 

wat we ontdekken in verschillende groepen uitgewerkt en verzameld. 

- individuele onderzoeken. 

- Combinaties van bovenstaande mogelijkheden. 

 

In de onderbouw: ook hier bedenk ik samen met de kinderen welke 

uitdagingen in de verschillende hoeken een plek krijgen: 

- Huishoek 

- Bouwhoek 

- Ontdekhoek 

- Toverlamp 

- Leesatelier 
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- Atelier 

- Verhalentv 

- Constructiehoek 

- Tekenbord/Verfbord 

- Ontwikkelingsmaterialen 

Mijn inbreng/begeleiding: het gaat om de inbreng van de kinderen. 

Samen met hen maak ik het plan. Ik sluit erop aan! 

Terwijl de kinderen al hun ideeën geven roep ik af en toe: Ik heb nog een idee! (met die 

ideeën breng ik her en der verdieping in de uitdagingen en vul ik aan met de ideeën die 

ik met collega’s in de voorbereiding heb bedacht) 

Ook spreek ik af en toe uit wat ik echt wil: daar leg ik mijn verwachtingen neer. 

Ik geef steeds duidelijke kaders aan:  

-Tijd: wanneer kun je er aan werken en wat is de deadline. 

- Ruimte: waar kun je er aan werken. 

- Criteria: aan welke criteria moet het voldoen? Van jou en van de omgeving. 

 

Let wel: in de onderbouw gaat het nog niet om: een onderzoeksvraag opstellen en deze 

bijvoorbeeld via google uitfilteren: het gaat meer om vragen zoals: “Op welke wijze 

houdt sinterklaas samen met de pieten al die pakken schoon" in alle hoeken kunnen de 

kinderen dan van alles ontdekken over de pieten, de pietenpakken, wasmachines, zeep, 

etc. In alle kringactiviteiten wordt steeds verder gedacht hoe dat zou kunnen zitten en 

samen gekeken op welke wijze je daarachter zou kunnen komen. Ondertussen 

ontdekken de kinderen van alles in allerlei hoeken en worden diverse 

ontwikkelingsdoelen gestimuleerd zonder dat de kinderen dat misschien door hebben. 

Het gaat er niet om dat we alle leervragen beantwoorden maar samen lekker ontdekken 

hoe het zou kunnen zitten.  

Leervragen omzetten naar onderzoeksvragen 

Uit de praktijk blijkt dat kinderen het lastig vinden om onderzoeksvragen op te stellen. 

Om te bepalen of een vraag een geschikte onderzoeksvraag is, gebruiken de kinderen 

het vragenmachientje als hulpmiddel. Dit geeft kinderen inzicht in een goede 

onderzoeksvraag. Kinderen testen hun eigen onderzoeksvraag aan vooraf opgestelde 

criteria. Wanneer de vraag door het machientje heen komt, is het een geschikte 

onderzoeksvraag. 

Het vragenmachientje heeft een aangepaste versie voor groep 1-4. Deze versie heeft 

minder stappen en een actieve vorm. De verschillende stappen van het machientje 

liggen in hoepels waarna kinderen letterlijk met hun onderzoeksvraag door het 

vragenmachientje lopen. Ze krijgen direct feedback van de stamgroepleider/kinderen of 

de vraag een geschikte onderzoeksvraag is. 
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Filmpjes: 

https://www.leraar24.nl/2612208/hoe-begeleid-je-leerlingen-bij-het-stellen-van-een-

onderzoeksvraag/ 

https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/videos/82-hoe-stel-je-een-

onderzoeksvraag-op 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.leraar24.nl/2612208/hoe-begeleid-je-leerlingen-bij-het-stellen-van-een-onderzoeksvraag/
https://www.leraar24.nl/2612208/hoe-begeleid-je-leerlingen-bij-het-stellen-van-een-onderzoeksvraag/
https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/videos/82-hoe-stel-je-een-onderzoeksvraag-op
https://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/videos/82-hoe-stel-je-een-onderzoeksvraag-op
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Wat is spel? 

Omdat het onze wens is om het spel van kinderen centraal te stellen in ons onderwijs, is het 

belangrijk dat we onze kennis over spel vergroten. Waarom is spelen eigenlijk belangrijk 

voor jonge kinderen? En wat is spelen precies? Hoe ontwikkelen kinderen zich binnen spel? 

En welke plek neemt spelen in binnen het Jenaplanonderwijs? 

Een kleuter kan al heel veel wel, maar dat heeft voor het grootste deel betrekking op wat 
we “vroege functies” noemen: functies die in het binnen- of oerbrein of aan de achterkant 

van de cortex gelegen zijn. Tegenover deze beperking staat dat de kleuter een machtig 
instrument heeft om onbewust en impliciet te leren: spelen! 

Leren door te spelen  

Kleutergedrag dat misschien wel het meeste opvalt als ‘bij de leeftijd passend’ is wel het 

spelen. Hoewel er tientallen definities van spelen bestaan, lijkt de gemeenschappelijkheid 

toch wel te zijn dat het gaat om in vrijheid gekozen gedrag dat een kennelijk onbekend 

script volgt, zonder dat er een vooraf bepaalt doel wordt nagestreefd. Spel kan individueel 

zijn, maar zal bij kleuters vaak een activiteit zijn die wordt gedeeld met anderen kinderen. 

Kinderen moeten leren samen te spelen en spelen kent verschillende ontwikkelingsstadia. 

Aanvankelijk richt het kind zich op het manipuleren van objecten en via rollenspel en 

constructiespel komt het kind tot thematisch spel. (Janssen-Vos , 2006)  

In de internationale literatuur over kleuteronderwijs bestaat er op de hoofdlijnen 

consensus over het belang van spelen en hoe essentieel het is voor de ontwikkeling van 

kinderen. (Van de Grift, B, 2020).  

 

Volgens Antonissen (2019) is spel het door een kind gekozen activiteit, waar geen 

vaststaand doel van buitenaf aan verbonden is, waarbij het kind in interactie is met 

materialen, middelen of andere mensen. 

In een goed ingerichte bouwhoek, huishoek of themahoek ontwikkelen kleuters 

verschillende vaardigheden en komen meerdere ontwikkelingsgebieden aan bod. Je 

brengt er de werkelijkheid mee in de klas. In uitdagende speelhoeken brengen ze niet 

alleen gebeurtenissen en ervaringen onder woorden en krijgen ze grip op de wereld om 

zich heen, maar ze werken ook aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

ontwikkeling van taal- en rekenactiviteiten. 

Leraar 24 (2020). Stimuleer het spel van kleuters met uitdagende speelhoeken. 

Opgehaald op 30 december 2020, van https://www.leraar24.nl/105698/stimuleer-het-

spel-van-kleuters-met-uitdagende-hoeken/  

 

 

 

 

https://www.leraar24.nl/105698/stimuleer-het-spel-van-kleuters-met-uitdagende-hoeken/
https://www.leraar24.nl/105698/stimuleer-het-spel-van-kleuters-met-uitdagende-hoeken/
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Visies op spel 

Binnen het onderwijs heeft spelen inmiddels een belangrijke plek verworven, zeker als 

het gaat over onderwijs aan jonge kinderen. Er zijn verschillende theorieën over spel in 

het onderwijs. Denk aan Reggio Emilia, Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en 

Ervaringsgericht Onderwijs (EGO).  

Binnen Reggio Emilia wordt de rijke leeromgeving gezien als tweede pedagoog. 

Kinderen zijn in staat hun eigen leren vorm te geven, gedreven door hun interesses. De 

stamgroepleider heeft meer de rol van begeleider/mentor.  

Een belangrijk uitganspunt van ontwikkelingsgericht onderwijs is dat kinderen zich 

ontwikkelen omdat ze deel uit willen maken van de echte wereld. De activiteiten die je 

onderneemt met de kinderen zouden gericht moeten zijn op het ontdekken van die 

echte wereld.  

Binnen het ervaringsgericht onderwijs probeert de stamgroepleider de interesses van 

kinderen in kaart te brengen en hierop in te spelen. Welbevinden en betrokkenheid zijn 

hierbij belangrijk en worden regelmatig gemeten. (Antonissen,2019).  

Spel binnen het Jenaplan 

Spel is één van de vier basisactiviteiten binnen een jenaplanschool en vormt een 

wezenlijke bijdrage aan de harmonische ontwikkeling van kinderen. Stamgroepleiders 

moeten de bekwaamheden hebben om spel bij kinderen de ruimte te geven, te 

bevorderen, aan te wakkeren en te begeleiden. Elise Petersen spreekt in de 

grondkrachten van de kinderlijke ontwikkeling en de school (Petersen, 1988) over de 

basisbehoeften van kinderen. Kinderen hebben volgens haar behoefte aan vrij en 

ongeremd leerplezier ter bevordering van de geestelijke ontplooiing. De ontwikkeling 

van kinderen kenmerkt zich door vier fundamentele krachten: bewegingsdrang, drang 

tot zelfstandig bezig zijn, sociale drang en behoefte aan een consequente en duidelijke 

leiding. Spel leent zich er uitermate geschikt voor om hieraan tegemoet te komen.  

Spel staat ook in relatie tot de zes kwaliteitscriteria, zoals Both (1977) deze 

geformuleerd heeft, die kenmerkend zijn voor een jenaplanschool: 

• Spel is ervaringsgericht 

• Spel is ontwikkelingsgericht 

• Spel is coöperatief en competitief 

• Spel is wereld oriënterend 

• Spel biedt de mogelijkheid om kritisch na te denken over de ontwikkelingen in de 

samenleving en cultuur 

• Spel geeft de mogelijkheid om zinzoekend bezig te zijn 
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Aangezien we ons onderzoek gaan richten op het spel in de hoeken tijdens het werken aan 

wereld oriënterende thema’s zal ik hier verder op inzoomen.  

Spel is wereld oriënterend  

Spel als oriëntatie op de wereld biedt een scala van mogelijkheden om te 

experimenteren met de verschijnselen in de wereld om ons heen. Het is veelal de eerste 

fase in de ontmoeting met de wereld ons heen. Het spel dient zich spontaan aan en 

wordt ingegeven door de ontmoeting met de wereld. Spel heeft hier het karakter van 

manipuleren, ontdekken en onderzoeken. Er is geen sprake van gerichtheid naar een 

doel, het spel is doel in zichzelf.  

Het spel kan verschillende vormen aannemen: 

• Sensomotorisch spel: het leren kennen van eigenschappen van materialen. 

• Sensopathisch spel: het leren kennen van het eigen lichaam en lichaamsbesef. 

• Hanterend spel: het spelend en experimenterend bezig zijn met objecten en 

verschijnselen. 

• Esthetisch spel: het creatief vormgeven van de wereld om ons heen. 

• Verbeeldend spel: spel dat is gericht op afzonderlijke objecten of rollen en leren 

kennen van sociale relaties. 

Spel binnen wereldoriëntatie is gericht op het geven van ruimte en gelegenheid aan 

kinderen om in een veilige en vertrouwde omgeving te fantaseren, te manipuleren en te 

experimenteren met de wereld om ons heen. Horst, van der, C. (z.d.) Spel in een 

jenaplanschool. Instituut Theo Thijssen: jenaplanopleiding.  

Verschillende vormen van spel 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen vrij spel en geleid spel. Bij het vrije 

spel ligt het initiatief bij het kind en bij geleid spel bij de stamgroepleider.   

Vrij spel is een activiteit die het kind naar inhoud, vorm en tijd duurt zelf bepaalt en 

waarmee het geen ander doel heeft om zichzelf te vermaken. Vrij spel geeft ruimte voor 

ontwikkeling en impulsen van binnenuit. De stamgroepleider geeft het kind de 

gelegenheid om vrij te spelen waardoor het zich in zijn totaliteit kan ontwikkelen.  

Laten we eens kijken naar een kleuter die in de zandtafel wil gaan spelen. Het kind kiest 

hiervoor, omdat het zin heeft om met zand te spelen. En dan het gaat aan de slag en is 

vrij in de eventuele keuze van het materiaal en het resultaat dat het (misschien) voor 

een ogen heeft. Als de kleuter plezier beleeft aan het bouwen van zandhopen en die 

vervolgens steeds maar weer in laten storten, accepteren wij die bezigheid en breken we 

niet in. De kleuter speelt met het materiaal en ontdekt daardoor de specifieke 

mogelijkheden ervan. Ontdekken in en vanuit het spel draagt optimaal bij aan zijn 

algehele ontwikkeling.  
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Andere vormen van spel zijn verrijkt vrij spel: de stamgroepleider biedt extra 

spelmogelijkheden, door inrichting. Kind mag dit afwijzen of negeren.   

• Verbeeldend vrij spel: doen alsof spel. Emoties oefenen en taalgebruik.  

• Begeleid vrij spel: leerkracht herstelt of brengt wijzigingen aan bij het spel. 

Spelinterventie wanneer kinderen niet tot spel komen of stagneert. Een actieve 

rol is dan vereist.  

• Geleid spel: initiatief bij de leerkracht.  (Van de Grift, 2020) 

Ontwikkeling binnen spel| 

Om de ontwikkeling van jonge kinderen rondom spel goed te kunnen begeleiden is 

kennis over deze spelontwikkeling nodig. Binnen het rollenspel zijn verschillende fases 

te onderscheiden: 

Manipulerend spel 

Eenvoudige rolgebonden handelingen 

Eenvoudig rollenspel (er ontstaat samenspel) 

Uitgebreid rollenspel (er ontstaan verhalen) 

Realistisch rollenspel (doen-alsof wijkt voor doen-zoals-het-hoort. Het magische denken 

maakt plaats voor logisch en realistisch denken). (Oijen, A., van & Nagtzaam, I. 2019). 

Wat zou het effect kunnen zijn van mijn vaardigheden tijdens 

het spel in de hoeken? 

Begeleiden van spelactiviteiten 

De houding van de stamgroepleider tijdens het vrije spel van de kinderen is in de eerste 

plaats die van toeschouwer. De stamgroepleider staat buiten het vrije spel, maar toont 

tegelijk wel betrokkenheid door het maken van oogcontact en/of door te informeren 

waar het kind mee bezig is.  

 In de tweede plaats observeert de stamgroepleider het vrije spel van de kinderen.  

Speelt het kind als een peuter, een kleuter, een schoolkind? We nemen dit waar wanneer 

we kijken naar de motorische aspecten, sociale aspecten en verbale aspecten.   

Een volgende rol van de stamgroepleider is het mogelijk maken en begeleiden van spel: 

het scheppen en behouden van veiligheid, het scheppen van mogelijkheden en situaties 

om kinderen tot vrij spel te laten komen en het kanaliseren bij optredende 

conflicten. (Van de Grift, 2020).  

Door zelf mee te spelen kunnen stamgroepleider het spel van de kinderen verrijken. 

Daarbij zijn de volgende stappen belangrijk: 

Sluit aan bij het spel van de kinderen 

Spiegelen (doe het kind na) 
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Verdiepen 

Uitbreiden  

Leraar 24 (2020). Spelstimulering: van manipulerend spel naar rollenspel. Opgehaald op 

30 december 2020, van https://www.leraar24.nl/70137/spelstimulering-van-

manipulerend-spel-naar-rollenspel/  

Het spel begeleiden kan op twee manieren: door iets te zeggen of door iets te doen. 

• Iets zeggen 

Denk aan vragen stellen. Volgens Margot Wouterse-Schmitz kun je de vraag het 

beste vanuit een rol die je aanneemt. Als je vraagt ‘’wat zijn jullie aan het maken?’’ 

dan kun je het spel verstoren. Zorg dat je vragen over het proces gaan. Je kunt 

ook een suggestie doen. Bijvoorbeeld het noemen van materiaal dat de kinderen 

kunnen gebruiken, kinderen helpen herinneren aan mogelijkheden, kennis of 

vaardigheden die je eerder besproken hebt. Zorg ervoor dat het een suggestie 

blijft en dat het geen opdracht wordt.  

• Iets doen 

Je kunt meespelen. Je spiegelt het spel van de kinderen. Oftewel, je doet precies 

hetzelfde als het kind. Dit is goed voor de relatie tussen jou en het kind en het 

gevoel van competentie. Als je op deze manier meespeelt, is het de kunst het spel 

met een heel klein stapje uit te breiden. *  

• Toevoegen van materialen. (Antonissen, B. 2019) 

Verkennen, verbinden verrijken 

In veel activiteiten van jonge kinderen schuilt wiskunde en taal. Het is de taak van de 

stamgroepleider om dit door verkennen, verbinden, te achterhalen en zo nodig te 

verrijken.  

Verkennen 

Verkennen is even stil staan, kijken en luisteren naar wat het kind zegt en doet. We 

onderzoeken, verkennen waar het kind mee bezig is: Wat vindt het interessant? Wat wil 

het weten? Wat weet het al? We kijken ook naar wat een kind non-verbaal laat zien. Wat 

doet het bijvoorbeeld met de pannetjes in de huishoek? 

1. Observeer eerst goed waar de kinderen mee bezig zijn in hun spel voordat je mee 

gaat spelen 

Verbinden  

Na het verkennen verbinden we ons aan de gevonden interesse van de kinderen: "Ah, je 

bent aan het koken". Dit is een open bewering die interesse toont in wat het kind zegt en 

kansen biedt voor open communicatie. We kijken ook of we andere kinderen aan het spel 

en aan elkaar kunnen verbinden. Zo ontstaat communicatie.  

Aandachtspunt: wees niet dominant, neem zelf geen grote rollen. 

https://www.leraar24.nl/70137/spelstimulering-van-manipulerend-spel-naar-rollenspel/
https://www.leraar24.nl/70137/spelstimulering-van-manipulerend-spel-naar-rollenspel/
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2. Ga mee in het spel van de kinderen: stap in de doe-alsof wereld 

3. Schep ruimte voor eigen bijdrage van kinderen en ga daarin mee  

4. Betrek kinderen op elkaar 

Verrijken 

Bij het verrijken trekken we het spel op een hoger niveau. “Oei dit pannetje wordt erg 

warm” (en trek dan snel je handen weg bij het pannetje). We gaan de kinderen cognitief 

uitdagen door een stapje verder te gaan. We voegen nieuwe elementen aan het spel toe, 

waardoor het spel nog interessanter wordt en de kinderen groeien in hun ontwikkeling. 

Verrijk spel en taal als dat nodig is. Dat kun je doen door inbreng van kinderen 

oppakken of zelf iets inbrengen. Vaak nemen kinderen zelf al initiatief: gebruik dat, ga 

daarin mee. Wanneer je merkt dat de betrokkenheid van de kinderen begint af te nemen, 

neem dan zelf initiatief door iets nieuws in te brengen. 

Aandachtspunt: wees niet dominant, wees geen speldirecteur en instructeur 

5. Benut kansen in het doen-alsof spel om kinderen tot (complexe) denktaal uit te 

dagen 

6. Verdiep en verbreed het spel 

7. Gebruik een probleem of creëer een probleem (Haan, D. de, 2012).  

We hebben verschillende literatuur gelezen over meespelen en er is een duidelijk 

gemeenschappelijke aanpak. Hier en daar wordt het anders geformuleerd of genuanceerd. 

We hebben nu kennis over het meespelen. Ons doel is om dit meer toe te passen in de 

praktijk. Hierop willen we ook op reflecteren en kijken of we met deze kennis het spel 

niveau tot een hoger doel kunnen tillen. 

Wat is het effect van een rijke leeromgeving? 

Een omgeving die rijk is aan leerprikkels, leidt tot beter ontwikkelde breinen. Tot meer 

verbindingen en een hogere bloedsomloop. Dit bleek in elk geval bij een experiment met 

ratjes (Greenough, 1987). 

Een rijke leeromgeving is een omgeving met voldoende randvoorwaarden, om optimaal 

tegemoet te komen aan de 'ontwikkelingsvraag' van kinderen. Deze voorwaarden 

kunnen bestaan uit fysieke prikkels, zoals zintuiglijke prikkels, objecten om in te 

klimmen of een rijk taalaanbod, maar ook uit bemoediging en een sensitieve houding 

van de volwassenen.  

Naast deze wat passieve interpretatie van de rijke leeromgeving staat een wat meer 

actieve opvatting. In die opvatting is het van belang om kinderen te stimuleren in hun 

ontwikkeling door middel van ontdekkingsmateriaal of materiaal om mee te oefenen. 
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Binnen de literatuur kun je best grote meningsverschillen vinden over de mate waarin 

volwassenen de leeromgeving moeten verrijken ten behoeve van de 

ontwikkelingsstimulering of de leerdoelen. Ook kom je de mening tegen dat het initiatief 

tot leren volledig van het kind uit zou moeten gaan.  

Ik denk dat we kleuters kunnen helpen en ondersteunen met het aanbieden van een 

rijke leeromgeving 

Hoeken inrichten 

Voor het inrichten van uitdagende hoeken is het achtbaanmodel ontwikkeld. De auteur 

heeft gekozen voor een achtbaan omdat het gezien kan worden als een rit die je samen 

met de kinderen gaat maken. Dit model ziet er als volgt uit: 

 

(Antonissen, 2019) 

 

Voordat je een hoek gaat inrichten is het belangrijk om eerst het doel te weten. Wat wil 

je bereiken? Welk spel wil je zien? Vervolgens ga je op zoek naar materialen die bij dit 

doel passen. Bedenk van tevoren: hoe zullen de kinderen hiermee gaan spelen? Als 

laatste stap plaats je de materialen in de hoek en observeer je het spel.  

Wat als de kinderen niet met het materiaal spelen? 

Dan kun je twee dingen doen. Of het materiaal weghalen en vervangen door iets anders 

(doe dit pas na enige tijd gewacht te hebben). Of je kunt het materiaal introduceren in de 

kring.  

Eerste hulp bij hoeken 

Je hebt de hoeken ingericht, maar je merkt dat het spel niet lekker verloopt. Hoe kan 

dat? Stel jezelf de volgende vragen: Heeft de hoek de juiste plek? Misschien hebben de 
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kinderen te weinig ruimte of is het te druk. Heb je voor de juiste inrichting gekozen? 

Misschien staan er te veel materialen. Open materialen prikkelen de fantasie en 

creativiteit. Hebben de kinderen de juiste vaardigheden en kennis? Kinderen spelen wat 

ze kennen en leren van daaruit nieuwe dingen. Een hoek groeit mee met de kennis die 

kinderen over het thema hebben. Misschien kun je activiteiten doen in de kring, een 

uitstapje plannen of een filmpje kijken over het onderwerp. Is de betrokkenheid hoog 

genoeg? Betrek kinderen bij het inrichten van de hoeken. Geef de hoek extra aandacht in 

de kring, speel mee, laat kinderen uitspelen.  

Spel observeren 

Je hebt de hoeken ingericht. Nu ga je observeren. Hoe pak je dat aan? 

Stap 1: bepaal wat je wilt zien 

Je kunt een bepaald kind of een bepaalde hoek observeren. Je kunt er ook voor kiezen 

een bepaalde leerlijn te kiezen en kinderen daarin zo veel mogelijk te observeren. 

Stap 2: kijken, luisteren en kijken 

Laat aan andere kinderen merken dat je even niet gestoord wilt worden. Kijk naar wat 

de kinderen doen. Welke handelingen voeren ze uit? Wat valt op aan de motoriek? 

Gebruiken ze het materiaal zoals het bedoeld is? Luister ook naar wat de kinderen 

zeggen. Praten ze met elkaar of langs elkaar heen? Hoeveel woorden zegt het kind in een 

zin? Maakt het samengestelde zinnen? Schrijf af en toe volledige zinnen op. Zo krijg je 

zicht op de woordenschat. 

Stap 3: je observaties verwerken 

Als je kijkt en luistert, krijg je heel veel informatie over de ontwikkeling van de kinderen. 

Verwerk deze observaties op een manier die je fijn vindt. 

Stap 4: actie ondernemen 

Je onderneemt actie naar aanleiding van je observaties. Wat ga je doen met de verkregen 

informatie? Dit is een belangrijke stap in de cyclus van het inrichten van uitdagende 

hoeken.  

Met deze theorie kan ik direct aan de slag. Deze informatie geeft mij houvast tijdens het 
observeren.   
 
Welbevinden en betrokkenheid  

De founder professor Ferre Leavers ontwierp binnen de universiteit van Leuven 

‘welbevinden en betrokkenheid’ als een ‘procesmaat’ voor de kwaliteit van het aanbod 

zoals de kinderen dat ervaren. Het is bovendien een procesmaat die aan het kind af te 

lezen valt en door observaties gescoord kan worden. 

Welbevinden en betrokkenheid zijn geen doel op zich, maar zijn – als het goed is – het 

resultaat van de aanpak van de voorziening, de school en de leerkracht. Door 
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welbevinden te kennen is het mogelijk om een kwaliteitsoordeel over het aanbod te 

geven. (Declerq, 2017) 

 

 

 

 

Leavers stelt dat welbevinden en betrokkenheid voorwaarden zijn voor kinderen om 

zich te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. Betrokkenheid stelt hij, is geen 

voortdurende conditie, maar treedt alleen onder goede omstandigheden op.  Het is een 

conditie die hij omschrijft als deep level learning (Leavers, 2004). Kinderen komen in 

een ‘flow’, zoals beschreven in de ‘flowtheorie’ tijdens een spelactiviteit en die flow stelt 

hen in staat om de stimuli die het spel bevat te kunnen verwerken. 

(Csikszentmihalyi,1997). 

Welbevinden en betrokkenheid vormen de kern van het ervaringsgericht onderwijs. 

Door het meten en beoordelen van deze procesmaten kunnen leerkrachten goed zicht 

krijgen op de kwaliteit van het aanbod en op hun eigen handelen. Daardoor zijn ze in 

staat interventies toe te passen die het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen 

kunnen verhogen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het initiatief dat kinderen zelf kunnen 

uitoefenen op hun activiteiten, bijdraagt aan de betrokkenheid en zo tot een hoger 

(leer)rendement leidt. Kinderen die zich niet goed voelen, zich niet ‘welbevinden’ en niet 

tot een hogere betrokkenheid bij activiteiten en spel komen, vallen vaak op door hun 

dwalende gedrag. De leerkracht heeft dan een belangrijke rol te vervullen om dat gedrag 

te duiden en met interventies te komen (Declerq, 2017)  

Betrokkenheid: 

Betrokkenheid verwijst naar de intensiteit van de activiteit, naar concentratie, 

‘opgeslorpt zijn, voluit gaan, tijdvergeten bezig zijn, plezier beleven aan exploreren, 

waarbij de persoon zich aan de grens van het eigen kunnen beweegt.  

Welbevinden:  

Met welbevinden hebben we ‘zich thuis voelen’, zichzelf kunnen zijn’, zich emotioneel 
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‘veilig’ voelen, ‘met volle teugen genieten’ op een oog, wat zich uit in spontaniteit, 

vitaliteit en innerlijke rust in plaats van spanning en rusteloosheid.  

Bijlage: 

De Leuvense Welbevingsschaal  

De Leuvense Betrokkenheidschaal 

 

In diverse literatuur wordt verwezen naar de Leuvense betrokkenheidschaal en 

welbevindingsschaal. De afgelopen jaren heb ik me vaak afgevraagd wanneer doen we het 

goed?  

Deze vraag stelde ik ook een keer aan een van mijn onderbouw collega’s.  Na een heel mooi 

gesprek kwamen we samen tot de conclusie, dat we het goed doen wanneer kinderen zich 

veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en uiten, veel plezier hebben op school en zichtbaar 

genieten. Daarnaast wanneer we zien dat kinderen in hun spel en activiteiten betrokken 

zijn, plezier beleven, regelmatig een twinkeling in hun ogen hebben, dan mogen we ervan 

uitgaan dat kinderen groeien.  

Het is geen doel op zich maar het resultaat van de uitkomst bij de juiste aanpak. 

Ik was dan ook blij dat we deze procesmaat kunnen meten en daaruit concluderen of we 

inderdaad goed bezig zijn of dat we interventies moeten plegen. Deze theorie is belangrijk 

voor ons onderzoek, we kunnen namelijk zeggen wanneer we een hoge betrokkenheid zien 

in een hoek dat onze interventies en de ruimte die we hebben ingericht geslaagd zijn.  

 

Methode zichtbaar maken   

Tijdens de oriënterende fase van dit onderzoek hebben we met onze collega’s 

afgesproken dat wij ons onderzoek gaan richten op een rijke leeromgeving en de 

leervragen van kinderen. Daar zijn we in de praktijk mee aan de slag gegaan. Met behulp 

van het didactisch model ‘de fiets van Jansen’. Dit model hebben we toegepast tijdens het 

thema over dino’s in de stamgroep. We zijn in dit thema uitgegaan van de leervragen en 

we hebben met de kinderen samen een hoek ingericht. We zagen dat het thema aansloeg 

bij de kinderen en dat ze tijdens leergesprekken en activiteiten in de kring betrokken 

waren, echter zagen we een lage betrokkenheid tijdens het spel in de hoeken.  

Dat vonden we een opvallende observatie, omdat het thema leefden bij de kinderen en 

we hadden verwacht dat deze betrokkenheid dan ook terug te zien was in hun spel.  

We werden nieuwsgierig naar de oorzaak hiervan en na een telefoongesprek met Anite 

hebben we onze onderzoeksvraag kunnen bijstellen. Zij gaf ons het advies om ons eerst 

te verdiepen in theorieën over het spel. Wat is eigenlijk spel.  Op deze manier hebben we 

onze onderzoeksvraag meer helder gekregen en literatuuronderzoek kunnen doen. 
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Wat willen we onderzoeken? 

• Welk effect heeft een rijke leeromgeving die is aangepast aan het spelniveau van 

een kind op de betrokkenheid van de kinderen tijdens het spel in de hoeken? 

Hierbij willen we ons gaan richten om de hoeken aan te passen op het spelniveau 

van de kinderen. Dat betekent dat we de hoeken gedifferentieerd willen inrichten 

en dat we het huidige spelniveau van de kinderen gaan observeren. Daarnaast 

willen we gebruik maken van het achtbaanmodel.  

• Welk effect heeft leervragen van kinderen verwerken in hoeken op de 

betrokkenheid van de kinderen tijdens het spel in de hoek. 

• Welk effect heeft mijn spelbegeleiding tijdens het spel op de betrokkenheid van 

het kind?  Uit de literatuur kwam duidelijk naar voren dat de rol van de 

stamgroepleider belangrijk kan zijn bij het stimuleren van het spel naar een 

hoger niveau.  

Actieplan  

Wat/interventies Wat heb ik nodig? Wie  Wannee
r  

Hypothese Evaluatie  

Overleg 
schoolbrede 
thema weer en 
klimaat.  

Themavoorbereiding  Collega's  Decem-
ber  

 We hebben 
regelmatig een 
overleg gehad met 
elkaar om ons 
thema voor te 
bereiden  

Start thema weer 
en klimaat. 

 Sharon 
en Ik  

Januari   Door Corona hebben 
we ons thema 
moeten uitstellen.  

Spel observaties, 
Betrokkenheid 
en welbevinden 
in kaart brengen.  

Spelontwikkeling 
observatie "Annerieke 
Boland" 
Groepsscreeningslijst 
  

Sharon 
en ik  

8 – 19 
februari  

We hebben een bepaald 
beeld van de kinderen in 
ons hoofd, door bewust 
het spel te observeren 
hopen we meer informatie 
te krijgen over het niveau 
van het spel, de 
betrokkenheid en het 
welbevinden. Het 
welbevinden van de 
kinderen is hoog tot heel 
hoog. Bij de 
betrokkenheid is meer 
winst te behalen. 

 

Start thema 'in 
de werkplaats' 
met de ‘de 
prikkeling. 

Themavoorbereiding
+materialen  
Toneelstukje 
prikkeling  
Videocamera  
 

Sharon 
en ik  

Maart  
Week 1  

We hopen dat de kinderen 

door de prikkeling 

enthousiast en 

nieuwsgierig worden. Wij 

zijn erg nieuwsgierig naar 

hoe de kinderen reageren 

en of we uit hun 

opmerkingen/vragen met 
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de kinderen samen 

leervragen kunnen 

bedenken.  

Hoeken 
inrichten, samen 
met de kinderen  

Welke leervragen zijn 
er? 
Winkel in de groep. 
Wat wordt er 
verkocht? Samen met 
de kinderen 
bespreken.  

Ouders  
Sharon 
en ik  

Maart 
week 2 

Door de kinderen mee te 
nemen in het proces 
hopen we dat de 
betrokkenheid tijdens het 
spel in de hoeken 
verhoogd gaat worden. 
Wij willen vooral goed 
kijken en luisteren waar 
zij nieuwsgierig naar zijn. 
Door de kinderen te laten 
tekenen/ ontwerpen.  

Zie uitwerking 
leervragen.  

Hoeken inrichten 
op spel niveau  

Welke materialen 
passen er bij welk 
soort spel?  

 Maart 
week 2  

  

Achtbaanmodel       
Spelinterventies.  Theorie verkennen, 

verbinden, verrijken  
Themavoorbereiding.  

 Maart 
week 2,3  

Door het meespelen en 
waar nodig 
spelinterventies hopen we 
het spel tot een hoger 
niveau te tillen.  

Zie uitwerking hoek 
‘de bouwmarkt'. 

Zijn er 
aanpassingen 
nodig in de 
hoeken?  

Achtbaanmodel   Maart 
week 4 

 Zie uitwerking 
‘werken met het 
achtbaanmodel'. 

Wat kunnen we 
nu zeggen van de 
betrokkenheid 
tijdens het 
spelen. 

  Maart 
week 4, 
5 

We hopen dat door onze 
nieuwsgierigheid naar de 
kinderen.  Wat prikkelt 
hen, ze onder te dompelen 
in de hoeken, het spel aan 
te passen op verschillende 
niveaus het meespelen en 
de spelinterventies de 
betrokkenheid te hebben 
verhoogd.  

Zie evaluatie. 
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Verslag resultaten cyclus één   

Wat voorafging: het plan was om in januari te starten met het schoolbrede thema weer 

en klimaat. Tijdens de lockdown hebben we thuisbingo's gemaakt rondom het thema 

winter.  Na de lockdown was er nog twee weken school voordat de voorjaarsvakantie 

begon. We besloten om ons schoolbrede thema te verschuiven tot na de 

voorjaarsvakantie. In de eerste week na de lockdown begon het te sneeuwen en er was 

ijs. De kinderen waren er vol van en we speelden en werkten volop over sneeuw en ijs. 

We bekeken onze voorbereiding en kwamen tot de conclusie dat we toch wel veel 

doelen van ons voorbereide thema weer en klimaat behandeld hadden. 

In de laatste week van de voorjaarsvakantie voerde mijn duo een kindgesprek met een 

kind uit onze groep. Dit leidde tot een project in de techniekruimte binnen onze school. 

Hij had grootse plannen en wij gaven hem de ruimte om te experimenteren in de 

techniekruimte, met timmeren, zagen, materialen verkennen etc. Het nieuws ging als 

een lopend vuurtje door de groep en er waren meer kinderen die dat wel erg interessant 

vonden.  

Na de voorjaarsvakantie moest ons schoolbrede thema starten, maar de omgeving 

werkte niet mee, er was geen sneeuw en ijs meer. We vergaderden met de midden- en 

bovenbouw collega's en gaven aan dat er bij ons in de groep nu andere dingen leefden, 

door de bubbel was het nu ook lastiger om groeps- en bouwdoorbroken activiteiten te 

plannen.  

Inspelen op kinderen 

Het kindgesprek en de reactie van de groep zagen we als de kans om in te spelen op de 

kinderen. 

Door in te spelen op de beleving van kinderen, kun je de initiatieven die opborrelen in je 

groep of bij een individueel kind echt de ruimte geven. Kinderen krijgen hierdoor de kans 

om te leren ondernemen, plannen, reflecteren, samenwerken, verantwoorden, te zorgen 

voor, communiceren, respecteren en presenteren. Hoe meer je die processen de ruimte 

geeft, hoe creatiever en flexibeler je kunt werken in je groep. Met in je achterhoofd het 

curriculum en je doelen. En natuurlijk ook jouw planning en leerplannen; een plan, een 

idee, een voornemen, dat tijdens jouw voorbereiding het best lijkt te werken. Niet meer en 

niets minder. (Oijen, A., van & Nagtzaam,I, 2019)  

Samen met mijn duo maakten een plan voor het nieuwe thema met behulp van het 

themavoorbereidingsformulier van 'HetKan!' (Zie bijlage)  
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Komen de kinderen tot leervragen, kunnen we deze verwerken in de 

hoeken? 

De eerste prikkeling  

Onder een prikkeling wordt een korte ludieke activiteit verstaan die kinderen 

verwondert, uitdaagt, motiveert en ze stimuleert om meer te willen weten over het 

thema. In onze groep is al een tijdje de leuning van de trap naar het zoldertje toe stuk. 

Dit hield de kinderen bezig, want sommige hadden er last van, andere vonden het 

interessant om ermee te experimenteren. Voor ons een ideale aanleiding voor de 

prikkeling. Mijn duo collega heeft zich verkleed als timmervrouw en kwam met haar 

gereedschapstas de klas in. Ze speelde een leuk toneelstukje en de kinderen waren 

direct enthousiast en wilden heel graag meedenken. De kinderen mochten helpen en 

meedenken. De gereedschapstas werd uitgepakt en de kinderen hebben de 

gereedschappen middels een coöperatieve werkvorm in tweetallen bestudeerd en 

nagetekend.  

Wat valt op 

Het toneelstukje en het uitpakken en bekijken van de gereedschapstas zijn duidelijk 

activiteiten met intense momenten, bij de meeste kinderen in de groep is de 

concentratie is hoog. De kinderen zijn gemotiveerd om mee te denken en voelen zich 

aangesproken door de activiteit. Tijdens het uitpakken en bekijken van de 

gereedschappen zijn we alert geweest op vragen van de kinderen. We merkten dat 

kinderen vooral enthousiaste opmerkingen maakten.  

Later die week kom ik met een klein groepje oudste kleuters bij elkaar (deze kinderen 

waren zeer gemotiveerd om het probleem te willen oplossen). Inmiddels hebben de 

kinderen ook al kunnen experimenteren met gereedschappen. We bespreken het 

probleem van de trap, hij is immers nog steeds stuk. Ik vraag de kinderen wat we nu 

willen weten? Ik probeer met ze vragen te formuleren en op te schrijven. Hoe kunnen 

we de trap repareren? Welke materialen hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we 

erachter komen welke materialen we nodig hebben? Welke gereedschappen hebben we 

nodig? Ik merk dat het formuleren van de vragen veel sturing van mij vereist. De rest 

van de dag gaan de kinderen de trap nader bekijken en proberen antwoorden te vinden 

op de vragen. Bij het onderzoeken van de trap, stuitten de kinderen op een nieuw 

probleem. De oude schroef waarmee de leuning vastzat aan de trap is gebroken, het is 

erg lastig om deze eruit te krijgen. Nieuwe vragen borrelen spontaan op: want als we de 

oude schroef er niet uitkrijgen, kunnen we op die plek geen nieuwe schroef boren. Wat 

moeten we dan doen om de leuning toch weer vast te maken. Met onderling overleg 

wordt het probleem al snel opgelost, we schroeven de schroef ernaast. Na weer een 

moment van experimenteren komen de kinderen tot de conclusie dat het niet lukt om de 

schroef er zomaar in te boren, ze komen tot de conclusie dat er eerst een gat gemaakt 

moet worden. Nieuwe vraag: Hoe maken we een gat, zodat de schroef er makkelijk in 

geschroefd kan worden? Daar weten ze wel wat op. We timmeren een gat en halen de 
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spijker er weer uit. In de evaluatiekring vertellen de kinderen over het proces van de 

trap maken, de vragen die we tussendoor hebben opgeschreven en beantwoord hebben 

geeft ze houvast bij het presenteren.  

      

 

Verder prikkelen  

De volgende dag gaan we in kleine groepjes naar de techniekruimte van onze school. Ik 

denk dat deze 'nieuwe rijke leeromgeving' de onderzoekende houding van de kinderen 

enorm gaat prikkelen. Ik vertel de kinderen dat ze even mogen rondkijken, ze mogen 

overal inkijken en aanzitten.  Lades worden opgetrokken. Zagen, hamers, tangen etc. 

worden uit de lades gehaald en er wordt direct geëxperimenteerd. De kinderen praten 

met elkaar over de gereedschappen. Ze vertellen elkaar wat het is, of ze het thuis ook 

hebben. Ze geven uitleg aan elkaar bijvoorbeeld over hoe een lijmpistool werkt.  Ik zie 

kinderen aan de gereedschappen uittestten en dat ze bij sommige geen idee hebben 

waarvoor het is bedoeld. Ik zie ze voelen aan de vijl. Sommige slaan op een schroef en 

proberen hem in het hout te krijgen. Vervolgens gaan we een spelletje doen. De kinderen 

grabbelen een woordkaart met daarop een gereedschap en gaan op zoek naar het 

gereedschap.  

     

Vragen ontdekken 

Na een tijdje roep ik ze bij me en laat ze uitrazen. De kinderen zijn enthousiast en 

verwonderd, dat is duidelijk te zien en te horen. We hebben vervolgens een inleidend 

gesprekje over de ruimte waar we zijn: de werkplaats/ de techniekruimte. 

Vervolgens probeer ik activerende vragen te stellen: 
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- Ben je al eens eerder in een werkplaats geweest? (eigen ervaring) 'papa heeft een 

werkbank in de schuur', mijn opa heeft heel veel gereedschap'. 

- Ken je iemand die timmerman is? (eigen ervaring)  

- Ik laat de kinderen hun ogen dichtdoen en vraag ze 'als jij zou mogen bedenken 

wat je hier zou willen doen. Wat zou jij dan willen doen/maken?' 

(verbeelden/activeren) 'Ik wil een prinsessenkasteel bouwen', 'Ik wil een robot 

bouwen', 'een dino'. 

Tijdens deze activiteit ben ik heel nieuwsgierig geweest naar: 

- Hoe reageren de kinderen, wat zie ik aan ze, wat doen ze, wat zeggen ze? 

- Wat weten ze al? 

- Hebben ze vragen? Ik weet vanuit de theorie dat deze vragen niet altijd direct 

zijn. Kan ik vragen uit hun enthousiasme halen. 

- Wat zouden ze willen doen in deze ruimte met de gereedschappen en materialen.  

Vanuit de praktijk en theorie weet ik dat jonge kinderen veel vragen stellen, deze vragen 

zijn echter niet altijd directe vragen. Het kind spreekt vaak verwondering met 

enthousiasme uit. Dat was in deze nieuwe rijke leeromgeving goed te zien. Volop 

verwondering en enthousiasme. Aandacht hebben voor deze verwondering vind ik heel 

belangrijk. Dat betekent voor mij als stamgroepleider om te ontdekken welke vragen er 

achter de verwondering zitten en vervolgens deze vragen te benoemen. Zo leer je de 

kinderen vragen stellen.  

'Kijk een spijker!', zegt een van mijn kleuters en hij laat me een schroef zien. Wat een 

prachtig voorbeeld, hij heeft geen directe vraag maar er ligt wel degelijk een vraag in zijn 

reactie. Dit kind vraag mij of dit een spijker is?   

Wat me opviel is het stellen en formuleren van directe vragen lastig bleek te zijn voor 

mijn kleuters. Samen proberen we de reacties om te buigen naar vragen, ondertussen 

schreef ik hun vragen op en hingen we deze vragen in de groep.   

 

Een groepje meisjes wilde graag een prinsessenkasteel bouwen, ze gingen gelijk aan de 

slag met tekeningen maken, bedenken wat ze ervoor nodig hadden. De betrokkenheid 

was direct hoog. Nadat ze hun tekeningen hadden gemaakt ben ik met ze in gesprek 

gegaan. Wat willen we weten over een kasteel? Hoe ziet een kasteel eruit? Welke 

materialen hebben we nodig? Wie kan er in het kasteel? Poppen? Barbies? Kinderen?  
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We zochten naar boeken in de kast en de kinderen brachten materialen van thuis mee. 

Dagenlang werden er rollenspellen gespeeld op het zoldertje. Uiteindelijk sloten we af 

met een prinsessenfeest in de speelzaal. De kinderen mochten met allerlei materialen 

hun kasteel bouwen en het geleerde werd duidelijk toegepast bij het bouwen van het 

kasteel.  

    

   
 

Bij een grote groep andere kinderen zag ik vooral de drang om aan de slag te gaan, te 

ontdekken, experimenteren en te ervaren. Hoe werken de gereedschappen? Wat kunnen 

we er mee doen? Wat kunnen we ermee maken? 

De kinderen kregen tijdens het stamgroepwerk in de hoeken de kans om van alles te 

beleven rondom deze vragen.    
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Welk effect heeft een rijke leeromgeving die is aangepast aan het 

spelniveau van een kind op de betrokkenheid van het kind tijdens het 

spel?   

Introductie winkel  

Passend bij de leerdoelen willen we ook een winkel realiseren. Wat er in de winkel 

verkocht gaat worden gaan de kinderen bepalen, door de prikkeling sturen we ze 

hopelijk in de goede richting. 

Prikkeling en inspelen op actualiteit  

Poppenspel kikker en eend.  

Kikker is verdrietig, eend komt eraan en vraagt wat er aan de hand is. Hij wil een nieuwe 

kast maken, maar hij kan niet naar de bouwmarkt. Eend snapt het niet, (eend kijkt geen 

journaal leest geen krant en heeft geen mobiel, niet zo handig in het water allemaal) en 

vraagt waarom dan niet. Kikker is te verdrietig en vraagt of de kinderen het misschien aan 

eend kunnen vertellen. De kinderen vertellen over corona en Kikker vraagt wat zij ervan 

vinden, missen ze de winkels ook zo? Eend denkt wel dat ze misschien een oplossing heeft, 

misschien kunnen de kinderen helpen een oplossing te bedenken. 

Wat is het toch mooi om te zien want poppenspel met jonge kinderen doet. Het lijkt wel 

magisch. Zodra de poppen tevoorschijn komen is de betrokkenheid hoog. Ik probeer de 

stemmen te imiteren van de filmpjes van kikker. De kinderen hangen aan de lippen van 

kikker en eend en ik zie ze genieten. Ik merk dat ik er zelf ook veel plezier in krijg. De 

kinderen leven met kikker mee en weten nu ook zelf wat het is om niet meer even lekker 

te winkelen met papa en mama. Zonder dat ik er naar vraag hebben de kinderen een 

oplossing bedacht. Laten we in de klas een bouwmarkt maken voor Kikker. "Ja, een 

Praxis!" Roept een van mijn kleuters, ''want die zit in Geldermalsen, maar daar kom ik 

nu ook nooit meer''. 

We maken een plan voor de hoek, wat hebben we allemaal nodig en wie regelt wat? 

De spelniveaus van de kinderen in mijn groep zijn uiteenlopend. We besluiten samen 

een hoek te maken waarin de kinderen op alle niveaus kunnen spelen.  

Hoek: de bouwmarkt  

Spelniveau  Aanbod  Wat zien we voor spel? 
Materiaalgericht • Manipuleren/experimenteren 

met spijkers, geld en 
gereedschappen, ontdekken 
van de kassa, portemonnee. 

• Woorden geven aan de 
voorwerpen en handelingen 
(hamer, timmeren) (kassa, 
betalen)  

Sorteren en wegen van 
spijkers en schroeven. 
Spelen met de kassa en 
het geld. Gereedschappen 
uit de schap halen en 
ermee experimenteren.  
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• Fijne motorische 
vaardigheden: sorteren van 
spijkers en schroeven. Geld 
uit de portemonnee halen.  

• Waarnemen en ordenen: 
zintuigen nauwkeurig 
gebruiken met oog voor 
detail: verschillen en 
overeenkomsten in vorm, in 
textuur, geluiden van de 
handelingen met 
gereedschappen.  

• Hanteren van hulpmiddelen 
die in het echte en in het spel 
voorkomen: weegschaal, 
kassa potjes met 
schroefdeksels.  

• Plezier en betrokkenheid bij 
het manipulerend spel  

 

 
 

 
Handelingsgericht • Handelen met de 

gereedschappen. 
Gereedschappen in de winkel 
leggen, de producten scannen 
met de kassa, geld uit de 
kassa/portemonnee halen 

• Handelingen en 
gebeurtenissen beschrijven en 
benoemen 

Spelen met de kassa, geld 
in de kassa en eruit, 
gereedschap scannen.  

Rolgericht  • Zelf een rol aannemen: 
caissière, klant, medewerker. 

• Rolgebonden handelingen 
naast en soms met andere 
kinderen 

• Vertellen over spelactiviteiten  
• In staat zijn plannen te maken 

voor het spel. 
• Met elkaar praten en 

'onderhandelen' over het spel.  
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Scriptgericht  • Samen met andere kinderen 
spelen in eenzelfde 
spelsituatie. 

• Interactief rollenspel 
• Samen plannen maken  
• Roldialogen   

 

 
Plangericht • Speelt ook zonder materialen 

• Speelt meerdere rollen 

tegelijk 

• Scripts van dagen  

• Vaktaal  

 

 

In deze hoek heb ik het spelniveau plangericht niet gezien, maar toch was dit niveau 

tijdens dit thema aanwezig bij een aantal kinderen uit mijn groep. Het groepje meisjes 

van het eerder beschreven prinsessenkasteel speelt wel op deze manier. Zij hebben hun 

prinsessenkasteel ook gemaakt in de huishoek, waarin ze eindeloos de rollen van Elza en 

Anna uit de film Frozen uitspeelden. Het spel was niet alleen op het zoldertje te zien, 

maar ook buiten op het plein maakten ze zelf plannen. Frozen tikkertje, Elza Annemaria 

koekoek. Vaak kreeg ik de vraag om Frozen muziek op te zetten, graag ook in het Engels 

en in het Nederlands. Ze spelen scripts van dagen en het onderbroken spel werd snel 

weer opgepakt. Ze borduren voort op eerdere spelervaringen en verschillende 

fragmenten uit de film werden uitgespeeld. Ik vind het mooi dat ik dit plangerichte 

coöperatieve rollenspel heb kunnen ontdekken. Zoals in de leervragen hierboven is 

beschreven ben ik hierop gaan inspelen en hebben we alles rondom het 'kasteel' samen 

ontdekt, bestudeerd en gevierd.  
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Werken volgens het achtbaanmodel  

Samen met de kinderen ga ik een fijne rit maken en doorloop de hoek met het 

achtbaanmodel.  

 

 

 

Stap 1: we hebben de hoek samen met de kinderen ingericht 

     

 

Stap 2: de kinderen gaan spelen  

Stap 3: afstand nemen en observeren 

- Bij de jongste kleuters zie ik voornamelijk veel manipulerend spel en 

handelingsgericht spel, af en toe rol gebonden handelingen. De kinderen spelen 

vooral naast elkaar.  

- Oudste kleuters proberen al meer rolgericht te spelen. De scripts zijn kort.  

- Er ontstaan ook conflictjes doordat de kinderen andere behoeftes hebben in het 

spel, het spelniveau van de kinderen niet altijd overeenkomen.  

- Kinderen spelen maar komen niet altijd tot goed rollenspel.  
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Stap 4: je begeleidt het spel  

Vanuit mijn observaties zie ik dat de spelniveaus waarin de kinderen zich bevinden erg 

uiteenlopen. Dat betekent dat mijn begeleiding bij het manipulerend spel anders is dan 

wanneer een kind al een beginnend rollenspel laat zien. Bij de kinderen die nog 

manipuleren met het materiaal ga ik eerst mee manipuleren. Ik spiegel ze en voeg 

daarna een vervolg handeling. In het volgende deel spelbegeleiding ga ik hier dieper op 

in.  

Er zijn ook kinderen die al wel rollenspel laten zien. Voor deze kinderen besluit ik om 

het spel eerst samen met mijn stagiaire voor te spelen, zodat de kinderen kunnen zien 

wat ze zouden kunnen spelen, het zogenaamde demonstratiespel. Hoe gaat dat nou in 

zo'n bouwmarkt? We maken een halve kring rondom de hoek en we spelen het spel wat 

ze zouden kunnen spelen in de bouwmarkt. Tijdens het spel beelden we nieuwe 

woorden, begrippen uit en demonstreren we verschillende vaardigheden en 

rekendoelen.    

Tijdens het vrije spel zie ik wat ik heb voorgedaan terug in het spel, niet altijd in de 

goede volgorde, soms in losse fragmenten. Ik zie nu weer kansen om weer even mee te 

spelen, uit te dagen en probeer het spel weer uit te breiden.  

Stap 5: de kinderen spelen verder 

Stap 6: je observeert en 

Stap 7: je besluit wat je vervolgactie gaat worden 

- Sommige kinderen spelen in een hoger niveau en de scripts worden langer.  Een 

kind legt de regels uit 'je moet wel betalen, hier is de portemonnee en er zit geld 

in.' 

- Het materiaal nodigt nog steeds erg uit tot experimenteren. Ze kopen de 

gereedschappen in de winkel maar ze willen er direct mee aan de slag.  
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We besluiten om lades te maken in de winkel met daarin uitdagingen die de 

kinderen kunnen aangaan om met de gereedschappen te exploreren. 

     

     

  

- De presenteerkast van de gereedschappen wordt een beetje een rommeltje. De 

kinderen hebben prijskaartjes gemaakt, maar de gereedschappen liggen door 

elkaar en nu is het niet meer duidelijk wat ze kosten. In de kring hebben we een 

gesprek hierover. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weten waar de 
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gereedschappen moeten liggen en wat ze kosten. De kinderen komen met het 

idee om de gereedschappen te tekenen en de tekening dan in de kast te leggen. 

Door een bewuste leeractiviteit toe te voegen werken de kinderen aan tal van 

doelen en ze verrijken hun eigen spel. 

 

 

 

Spelbegeleiding en interventies tijdens het spelen 

Kinderen die spelen ontwikkelen een heleboel, ze leren van zichzelf en de ander, de 

omgeving en ze kunnen nog meer leren als de stamgroepleider soms meedoet of 

voordoet. Alleen hoe je dat doet ligt heel precair. Spelen is vrijheid, dan moet je het spel 

van het kind respecteren en daar goed op aansluiten. Waar ik nu langer de tijd voor 

neem is het verkennen en verbinden. Bijvoorbeeld bij het manipuleren met spijkers en 

schroeven: in de bouwmarkt staat een grote pot met allerlei verschillende schroeven en 

spijkers die de kinderen hebben meegenomen van thuis. Ik ga naast de kinderen zitten 

en spiegel ze, langzaam verwoord ik wat ik aan het doen ben. Ik zie dat de kinderen zich 

steeds competenter voelen, de juf doet hetzelfde als ik, dan moet het wel heel goed zijn 
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wat ik doe. Terwijl ik aan het spiegelen ben verwoord ik rustig wat ik aan het doen ben. 

'Aah kijk hier, dit zijn lange schroeven'. Ik zie dat de kinderen reageren op wat ik doe en 

er ontstaat een gesprekje over lange en korte schroeven en spijkers, dikke en dunne en 

we leggen ze op volgorde van lang naar kort, breed naar smal. Vervolgens ga ik iets doen 

wat heel dicht bij de actie van het kind ligt om het spel net op een hoger plannetje te 

krijgen. Langzaam zie ik dat de kinderen gaan sorteren en ordenen. Ik besluit de oude 

theedoos erbij te pakken. Ik voeg iets toe aan het spel en de kinderen zien gelijk wat ze 

ermee kunnen.  

In het spel in de bouwmarkt merk ik dat sommige kinderen al een rol spelen.  De 

caissière of het werken in de bouwmarkt als vakkenvuller. Dan is het spiegelen wat 

moeilijker. Ik besluit om te kijken of ik een rol kan nemen, bijvoorbeeld de klant. Ik ga 

meedoen in die rol en begin te spelen zodat een natuurlijk iets wordt. Dit werkt goed, 

het spel wordt rijker en complexer door mijn inbreng en de kinderen spelen betrokken 

mee.  

Uitdagingen geven in hoeken 

Er is niet altijd voldoende tijd om mee te spelen in de hoeken, we merkten dat kinderen 

soms uitdagingen nodig hebben om zich langere tijd in een hoek te kunnen vermaken.  

Zo hebben we in de bouwmarkt gezorgd dat kinderen met de gereedschappen 

zelfstandig een uitdaging kunnen aangaan, door het gereedschap te kopen in de 

bouwmarkt en vervolgens met de uitdaging aan de slag kunnen.  

Ook in de constructiehoek hebben we diverse uitdagingskaarten gemaakt om de 

kinderen te blijven uitdagen. 

Een verbale uitdaging geven tijdens het spelen in de hoeken was een van mijn 

uitdagingen om de betrokkenheid te verhogen. Wat ik meeneem uit de theorie is dat ik 

zoveel mogelijk procesgerichte vragen probeer te stellen en uitdagingen geef i.p.v. 

opdrachten.  

Wat is jullie gebouw hoog! Ik vraag me af of hij net zo hoog is als ik ben'  

In de bouwmarkt: hoe kunnen de klanten hun spijkers meenemen? 

Het huis in de bouwhoek: we hoorden vanochtend in de kring dat het gaat stormen, hoe 

maken we ook alweer stevige muren? 

Rondom sint: een groepje kinderen speelt op de gang met de grote blokken. Ze zijn er mee 

aan het gooien en maken een ietwat verveelde indruk. Door eerst misschien een afkeurende 

opmerking te maken of te zeggen dat ze er iets mee moeten gaan maken, probeer ik het 

eens even te bekijken en ondertussen een interventie te bedenken. Ik vraag hen: 'lukt het 

een beetje met al die kolen?'  Ze kijken wat verbaasd en vragen kolen? "jullie gooien de 

kolen toch in de stoommachine?'’ Ze weten nu gelijk waar ik het over heb, de stoomboot 

van sinterklaas natuurlijk. Ik besluit even met ze mee te spelen en ze willen graag een 

stoomboot bouwen.  
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Consequenties voor de andere stamgroepen 

Schoolbreed zijn we het afgelopen thema uitgegaan van de vragen van de kinderen. 

Tijdens een vergadering hoorde ik dat sommige stamgroepleiders van de middenbouw 

aangeven dat kinderen het moeilijk vinden om een vraag te bedenken. Ook ik ondervond 

dit tijdens mijn onderzoek. Waar ik heel bewust van ben geworden is dat kinderen 

inderdaad niet altijd directe vragen stellen, dit moeten ze vaak ook nog leren. De taak 

van de stamgroepleider is om zich te verplaatsen in de wereld van de kinderen. 

Nieuwsgierig zijn en heel goed naar kinderen te kijken en te luisteren. Waar zijn ze 

enthousiast over? Wat verwondert hen? De kunst is om op deze momenten de 

leervragen van de kinderen te ontdekken. Vervolgens ga je deze benoemen en zichtbaar 

maken en zo leren kinderen vragen te stellen  

De vragende houding van kinderen moet hoog in het vaandel staan, ook 

stamgroepleiders hebben een vragende houding. Doorvragen, bevragen en elkaar 

bevragen en als het goed is komen er naar elke vraag weer meer vragen. 

De kennis en vaardigheden die ik tijdens dit onderzoek heb opgedaan over het spelend 

leren in een hoek kan ook heel waardevol voor de rest van de school. Met name voor de 

middenbouw. Een van mijn collega’s heeft in de middenbouw een rijke hoek ingericht. 

Door mijn onderzoek hoop ik dat zij deze kennis gaan meenemen en toepassen. Met 

name de spelniveaus van de kinderen herkennen en de spelbegeleiding zal erg 

waardevol kunnen zijn om het spelend leren in de middenbouw voort te zetten.  

 

Aanbevelingen   

• Stamgroepleiders dienen zelf een vragende en onderzoekende houding te 

hebben, zijn nieuwsgierig naar de kinderen wat hen verwondert en 

enthousiasmeert. Leervragen ontdekken, doorvragen, kinderen bevragen vereist 

oefening voor zowel de stamgroepleider als kinderen, ga met de kinderen samen 

dit proces aan, verwonder, wees nieuwsgierig, ontdek en leer ze vragen te stellen.  

• Een rijke hoek maken samen met de kinderen is een mooi proces. Het 

achtbaanmodel is hierbij een handig middel om je te helpen tijdens dit proces.   

• Het spel is een serieuze aangelegenheid.  Kinderen laten spelen is een vak. 

Kennis, ervaring en vaardigheden opdoen is van groot belang om ontwikkeling 

van het kind tijdens het spel te stimuleren.  

• Als kinderen intensief, betrokken bezig zijn, dan weten we dat een kind zich 

ontwikkelt. Soms weet je niet precies wat er op dat moment geleerd wordt, welke 

ontwikkelingsgebieden worden aangesproken. Maar waar je wel op kunt 

vertrouwen is dat betrokkenheid de beste garantie biedt voor ontwikkeling.  

• Om het spelend leren goed te laten verlopen zijn rust en ruimte naast een goed 

klassenmanagement belangrijke voorwaarden. 
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Evaluatie en reflectie op onderzoeksproces en product   

Uiteindelijk is mijn meesterstuk een heel proces geworden. We zijn gestart om te kijken 

naar ons schoolbrede vraagstuk. Hoe gaan we een wereldoriëntatie thema vormgeven 

hoe bereiden we een thema voor? Een thema voorbereiden met daarin veel inbreng van 

de kinderen. Leervragen ontdekken en daarop inspelen, was het schoolbrede onderwerp 

wat we graag zouden willen onderzoeken.  Daarnaast wilden we ook meer inzoomen op 

spel, rijke leeromgeving en de spelbegeleiding. Door de lockdown hebben we 

uiteindelijk ons thema moeten veranderen. Het thema in de bouwmarkt is een thema 

geworden waarin wij hebben ingespeeld op de leervragen en interesses van de 

kinderen, waarin we samen met de kinderen een rijke hoek hebben gemaakt en deze 

hebben aangepast en verbeterd m.b.v. het achtbaan model. Daarnaast heb ik me verdiept 

in spelniveaus en spelbegeleiding. 

 

Leervragen 

Tijdens dit thema heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om op zoek te gaan naar de 

verwondering door me te verplaatsen in de kinderen. Vooraf had ik niet bedacht dat een 

groepje meiden door de leeromgeving en prikkelingen van dit thema van alles wilde 

weten over kastelen en prinsessen. Ik ben met hen meegegaan in hun verwondering en 

vragen. De kinderen speelden dagenlang rondom dit onderwerp en waren enorm 

betrokken, zo was het ook bij het probleem rondom de leuning van de trap. Ik zag daar 

ook weer een aantal jongens die daar heel verwonderd over waren. Ik had er ook voor 

kunnen kiezen om de trap na schooltijd even te kunnen repareren. Uiteindelijk werd het 

een klein projectje van een groepje kinderen, waarin ze een hoge betrokkenheid lieten 

zien. Ook mede door het gebruik van het thema voorbereidingsformulier besef ik me nu 

veel meer dan eerst dat niet blijft bij het bedenken van activiteiten die je tijdens een 

thema kan doen. Het is een weg die je samen met de kinderen gaat ontdekken.  

 

Spel, rijke hoek en spelbegeleiding 

Ik heb me tijdens dit thema verdiept in spel, spelniveaus en spelbegeleiding. Ik vond het 

heel waardevol om meer kennis en ervaring op te doen op deze gebieden. Ik heb een 

hoek ingericht en daarbij gewerkt met het achtbaanmodel, wat ik zeker mee ga nemen in 

mijn dagelijkse praktijk. Ik heel blij met de kennis die ik nu heb over de verschillende 

spelniveaus dit helpt mij bij het observeren en meespelen. Mijn doel was om echt te 

kijken naar wat een goede hoek, interventies en spelbegeleiding doet met de 

betrokkenheid. Helaas door allerlei omstandigheden is het me niet gelukt om daar echt 

specifieke uitspraken over te doen. Vanuit de theorie weet ik dat als kinderen intensief, 

betrokken bezig zijn er ontwikkeling plaats vindt. 
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Wat ik er als kanttekening nog wil toevoegen is dat het begeleiden van een grote groep 

kinderen op zodanige manier dat zij impliciet en spelend kunnen leren een enorme 

opgave is. In het boek 'De kleutervriendelijke school' wordt dit door onderzoekers 

beaamt. "spelend leren van een kind of groepje kinderen moet op de goede momenten met 

instructie en scaffolding worden ondersteund. En dat is, stellen de onderzoekers, wellicht in 

de meeste praktijken een te hoog gesteld doel".  In de samenvatting van het boek: "De 

onderzoekers geven aan dat 'leren door spelen' - benadering moeilijker uit te voeren en te 

begeleiden is. De leerkracht vaardigheden zouden daar, suggereert het onderzoek, een 

grote rol in spelen". (Van der Grift, 2020) 

Waar ik vooral tegenaanloop is een grote groep begeleiden, op dit moment 29, in een 

naar mijn inzicht veel te klein lokaal. Helaas moeten we door de coronamaatregelen in 

onze 'bubbel' blijven. Dat betekent dat alle kinderen in het lokaal moeten blijven en 

daardoor kunnen er ook geen kinderen op de gangen. Dat maakt de spelbegeleiding 

lastiger, omdat er meer geluid is en minder ruimte voor de kinderen om te spelen.  

Procesevaluatie  

Het begon met s ’avonds laat vergaderen met mijn collega’s via teams die ook de 

opleiding volgde. Dit was ook wel weer heel gezellig en waardevol, want op deze manier 

spreek je elkaar ook weer eens op een andere manier. Mijn duo en ik zouden 

gezamenlijk het onderzoek uitvoeren, voornamelijk voor de continuïteit en omdat we 

het heel leuk vinden om samen te werken en te sparren. Tijdens de lockdown zaten we 

ook een aantal dagen samen om de theorie uit te werken. We hadden besloten om 

daarna ons eigen meesterstuk zelf te schrijven, maar wel hetzelfde onderzoek uit te 

voeren. De lockdown maakte het ons niet gemakkelijk, ook het weer wat we nodig 

hadden voor ons thema kwam te vroeg. In mijn hoofd dacht ik vaak, hoe gaat dit goed 

komen? Een “echt” onderzoek gaat nu niet meer lukken. Gelukkig bedachten we wel een 

heel leuk thema en werd het een succes. Helaas, bijna aan het einde van het thema moest 

mijn duo stoppen met werken en rust gaan houden. Ik schoot hierdoor behoorlijk in de 

stress. Hoe moet dat nou met onze kinderen? Ons onderzoek? Mijn 

verantwoordelijkheidsgevoel werd bijna te groot. Gelukkig na een week was daar onze 

stagiair die mijn duo kon gaan vervangen. Daarna kwam voor mij het gedeelte om het 

meesterstuk op papier te zetten en alles uit te werken. Hier zat ik enorm tegenop, want 

ik ben graag praktisch bezig en achter de laptop zitten is nou niet bepaald mijn hobby. 

Mijn gedachten, opgedane ervaringen en de verworven kennis uit de theorie 

verwoorden vond ik erg lastig en kostte mij heel veel tijd. Ik merkte ook dat ik alle 

andere dingen altijd voor liet gaan (gezin, werk, huishouden etc.) zo blijft er natuurlijk 

weinig tijd over. Ik probeerde een aantal keer aan mijn meesterstuk te werken, terwijl 

mijn kinderen aan het spelen waren. Diverse keren werd ik aan m’n arm getrokken door 

mijn bijna tweejarige zoon. ‘mama, trein spelen’. Een aantal keer zette ik hem achter de 

tablet om hem even bezig te houden, maar ook dan werd ik aan m’n arm getrokken. Dan 

zat ik weer even met m’n handen in het haar en dacht: dit voelt zo tegenstrijdig! Ik 

probeer hier over ‘spelen’ te schrijven, maar ondertussen negeer ik mijn eigen kind. Dus 
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ik heb een hele goede rede om nu even te stoppen en met hem te gaan spelen! Jippie! 

Dan gooide ik alles aan de kant en speelde ik met mijn zoon. Maar in mijn hoofd bleef het 

natuurlijk wel knagen dat alles nog op papier moest. Ik dacht er soms nog wel even aan 

om het over een andere boeg te gooien en een soort van documentaire/vlog te maken, 

waarin ik mezelf en andere zou interviewen en situaties uit mijn klas zou laten zien. Dat 

leek me wel een leuke uitdaging. Ik denk dat de ‘taal van het woord’ ook niet zo bij mij 

past of ik ben er gewoon al een tijdje uit en moesten mijn hersens weer even hun oude 

verbindingen terugvinden.  
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Bijlagen  

 

 

 

 Voorbereiding                  Thema-voorbereiding op school- of bouwniveau   

  

1. Aanleiding en verkenning 
thema  

Wat was de aanleiding?  

Wat denk ik dat de kinderen zouden willen ontdekken?  

 Kind gesprekken en observaties. Een groot aantal kinderen zijn geïnteresseerd 
in gereedschappen en willen graag met verschillende soorten materialen aan 
de slag.   

2. Naam  Thema/uitdaging  

 ‘In de werkplaats’   

3. Startdatum/ einddatum  Grove planning  

Week 1: prikkeling, mindmap maken en daar leervragen uithalen.  Start maken 
met de hoeken. Leervragen ophangen in de groep.  

Week 2: hoeken uitwerken, spel observeren  

Week 3: hoeken evalueren, aanpassen met de kinderen   

Week 4: timmer werkstuk, beroepen   

Week 5: afsluiting    
4. Doelen  

  

  

Welke doelen denk ik dat goed passen?  

  WO doelen   

Materialen, stoffen en voorwerpen  

• Verkennen en ontdekken van eigenschappen van materialen 
en stoffen.  
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• Aangeven waarvan voorwerpen zijn gemaakt en de relatie 
tussen de vorm en de functie onderzoeken.  

• Maken van een object naar eigen ontwerp (idee en inzicht) 
met materialen en voorwerpen  

Technische principes en systemen  

• Verkennen en toepassen van eenvoudige 
constructieprincipes voor een stabiel en stevig product zoals 
stapelen, in elkaar passen, in-verband-leggen o.a. met 
constructiematerialen  

• Experimenteren met eenvoudige verbindingen (bijv. lijm, 
knopen, spijkers, schroeven, bouten en moeren)  

• Onderzoeken en ervaren van bewegings- en 
overbrengingsprincipes zoals de werking van een touw met 
opwindas (hijskraan) en een scharnier  

• Werken met een (eenvoudige) werktekening of handleiding  

 Doelen Parnassys leerlijnen rekenen:   

1b meten  

• Gebruikt bij geld begrippen als duur/duurder/duurst, 
veel/weinig/minder/meer geld.  

 2b meten   

• Kan lengte vergelijken en ordenen op het oog en meten met 
een natuurlijke maat (bijv. hand, voet, meetlat)  

• Kan oppervlaktes van voorwerpen die veel van elkaar 
verschillen vergelijken en ordenen door naast of op elkaar te 
leggen of op het oog  

• Kan inhouden, zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als 
‘wat er in kan’ op het oog vergelijken en ordenen  

• Kan enkele voorwerpen die (aanzienlijk) in gewicht 
verschillen vergelijken en ordenen naar gewicht door te wegen 
(met handen, weegschaal, balans)   

• Kan gepast betalen van voorwerpen onder 10 euro met 
munten van 1 euro en kan van een hoeveelheid van maximaal 10 
munten van 1 euro, het totaal bepalen  

 1b meetkunde  

• Herkent een patroon van 2 voorwerpen en kan dit 
voortzetten door kleuren, bouwen  

• Kan eenvoudige constructies vanaf het platte vlak nabouwen 
in de ruimte.  

2b meetkunde  

• Kan van een ruimtelijk bouwwerk een bouwtekening maken  

• Kan bouwwerken vanaf het platte vlak bouwen in de ruimte 
(ook blokken die niet zichtbaar zijn)   



 
 

 
52 

• Kan de regelmaat in patronen herkennen (min. 3 
verschillende vormen  
) en deze voortzetten.    

5. Vaardigheden  

  

  

  

  

  

Welke vaardigheden kunnen we hier betekenisvol aanbieden?  

  

• Ondernemen: onderzoeken van gereedschappen, informatie 
zoeken in prentenboeken over beroepen.  

• Presenteren: presenteren van het timmer werkstuk en 
andere processen en producten tijdens het spelen en werken.  

• Samenwerken: coöperatieve werkvormen   

• Creëren: meedenken en helpen bij de 'winkel hoek'  

• Zorgen voor: zorgen hebben voor de materialen   

• Communiceren: geduld, luisteren naar de ander, kunnen 
genieten naar wat andere inbrengen.  

• Reflecteren: eigen ontwikkeling presenteren. (Eerst leerde ik 
timmeren met een hamer en heb ik veel geëxperimenteerd, 
daarna heb ik mijn eigen werkstuk bedacht en vervolgens 
getimmerd en geverfd)        

• Reflecteren: vertellen wat je hebt geleerd.             

• Verantwoorden: uitleggen waarom er regels zijn. (Waarom 
moeten we letten op onze veiligheid en die van andere tijdens 
het werken met gereedschappen?)                           

   
6. Ideeën verzamelen  

taken verdelen  

grove planning maken  

Op welke wijze ga ik dit prikkelen?  

  

• In het Fluitekruid is een kapotte trapleuning, timmervrouw 
Sharon komt de klas in met het verhaal dat zij is gebeld door juf 
Harriette. Er is iets stuk in het Fluitekruid. Kunnen de kinderen 
helpen?  Wat hebben we nodig om de trap te repareren. Welke 
gereedschappen zitten er in de koffer?    

• De kinderen worden in groepjes verdeeld en gaan 1 
gereedschap nader bekijken. coöperatieve werkvorm placemat 
(tweetallen) De kinderen gaan in gesprek over het gereedschap 
en tekenen het gereedschap na. De kinderen die al kunnen 
schrijven/stempelen kunnen de naam van het gereedschap in het 
midden van de placemat schrijven.   

• Op ontdekking in de techniekhoek. De kinderen gaan samen 
met de juf op onderzoek in de techniekhoek. Wat roept deze plek 
op bij de kinderen, waar zijn ze nieuwsgierig naar, activerende 
vragen stellen. Prikkelen en vervolgens op zoek naar vragen van 
de kinderen. Spel: speurtocht naar gereedschappen met 
woordkaarten.  

• Introductie winkel: poppenspel met eend en kikker. Kikker is 
verdrietig hij kan door corona niet naar de bouwmarkt. 
Herkennen de kinderen dit gevoel. Kunnen we dat samen 
oplossen (bouwmarkt in de groep)     

Wat kunnen de kinderen gaan ontdekken?  
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• Ontdekken van gereedschappen, materialen   

• Experimenteren met hoeveelheden (boutjes, moeren, 
spijkers)  

• Nieuwe woorden en beroepen   

• Veiligheid (hoe ga je met de materialen en gereedschappen 
om)   

• Meten, wegen, ontwerpen.  

• Omgaan meten/klanten/ winkelinrichting/aankleding 
(winkeltje)   

Zichtbaar   
  

• Mindmap   

• Leervragen   

• Woordschatmuur door de kinderen (zie prikkeling)  

• Groepsboek (foto’s)   

• Presentatie van een ontwerp    

 

  

Aan de slag                    Thema-uitvoering op groepsniveau   

  

1. Prikkelen  De prikkeling vindt plaats.   

Wat ben ik te weten gekomen?  

 De kinderen reageerden heel enthousiast op het onderwerp. De verschillende 
gereedschappen maakten ze nieuwsgierig. Een aantal gereedschappen waren 
bekend zoals de hamer, zaag en spijkers. Maar veel waren nog onbekend zoals 
schuurpapier, moersleutel, waterpas, tang. De kinderen benoemde het meetlint 
als meter. We kunnen dus aan de slag met uitleg begrip meten en de 
maateenheid meter.   

De gereedschappen lokte vooral handelen uit.    

2. Leervragen  Wat leeft er in de groep? Wat weten de kinderen al?  

  

De kinderen willen graag zelf aan de slag met de gereedschappen en met hout. 
Een aantal meiden willen graag een kasteel bouwen. Ze spelen nu regelmatig 
een rollenspel in de huishoek in dit thema.   

Wat willen we samen gaan ontdekken?  

Wat zijn de leervragen van de kinderen?  

  

• Hoe kunnen we de leuning van de trap repareren?  

• Hoe ziet een prinsessen kasteel eruit?  

• Hoe maak je spullen zoals een kast en tafel?  

• Wat is een vijl?  
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• Hoe werkt een waterpas?  

• Hoe werkt een lijmpistool?  

• Wat is het verschil tussen een spijker en een schroef?   

3. Activiteiten vanuit de 
kinderen  

Wat gaan we doen?  

Op welke wijze en op welke momenten gaan we dit keer aan de leervragen 
werken?  

In de onderbouw: welke uitdagingen krijgen in de verschillende hoeken een 
plek?  

 Timmerhoek: in de grote zaal op woensdag en donderdag. Experimenteren en 
later misschien aan de slag om echt iets te maken.   

 Huishoek: we bouwen een kasteel. Hoe wordt een kasteel gebouwd? Hoe ziet 
een kasteel eruit?   

 Bouwhoek: foto’s van gebouwen nabouwen. Verschillende manieren van een 
muur metselen   

Ontdekhoek: verschil tussen spijkers en schroeven ervaren, experimenteren 
met het indraaien van schroeven en slaan van spijkers in hout, klein materiaal 
zoals boutjes, moertjes om te sorteren/tellen en oefenen fijne motoriek.   

Winkel: de kinderen willen graag een bouwmarkt maken in de groep. Kinderen 
kunnen in de winkel een leerzaam rollenspel spelen, omgaan met geld, prijzen 
maken/bepalen, inrichting, aankleding kan gemaakt worden door de kinderen. 
Bijvoorbeeld: de naam van de winkel op een bord (hout), open en dicht bordjes, 
prijskaartjes etc.     

Leeshoek: boeken over bouwen, beroepen, kastelen   

Rijsttafel: constructies maken met de kleine buizen, rijst.  

  

Atelier: knutselen van een eigen gereedschapskoffer, met sponsjes en verf 
metselen van een huis, dak met overlap en patronen methode, knippen en 
plakken van plankjes en meten, jezelf als klusjesman/vrouw knippen en plakken 
met gereedschap, werkstuk ontwerpen met kleine houten vormen en latjes en 
deze timmeren op een houten plankje.   

Constructiehoek: De kinderen halen een apparaat uit elkaar, wat komen ze 
tegen? De kinderen experimenteren met de lossen onderdelen en verwerken 
deze tot een nieuw product. Ze bedenken een naam voor hun uitvinding en 
presenteren dit in de kring of maken een filmpje met de volgcamera.    

Tekenbord/Verfbord: verven met verfrollers en kwasten. Verf stalen als 
inspiratie. Mengen van verschillende kleuren.   

Ontwikkelingsmaterialen: tandwielen, puzzels thema bouwen, letterrondo, 
figuroform, kralenplanken in thema, memory in thema, beebot,    
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Kringactiviteiten:  

Heel veel leuke digibordlessen/ liedjes/werkbladen en prentenboeken/ 
auditieve oefeningen   

https://juf-fia.yurls.net/nl/page/1049767  

Auditieve oefeningen: woorden tellen in de zinnen van de leervragen.   

Map fonemisch bewustzijn lessen.  

Met sprongen vooruit aangepast aan thema.   

  

Muziek:  

https://schooltv.nl/video/de-klusjesman-lied-uit-koekeloere/  

Mijn vader is een timmerman  

Hoe zaagt de timmerman  

Van gereedschap een muziekinstrument, ritmes  

  

4. Na de prikkeling,  

doelen bijstellen.  

   

  

Deze doelen passen daadwerkelijk en komen er vanuit de kinderen nog bij:  
 Deze doelen komen er vanuit de kinderen nog bij:   

 Tule doelen  

  

Kerndoel 52 tijd: kenmerkende aspecten van tijdvakken  

Tijd van monniken en ridders  

-bouw van een kasteel  

-wonen in een kasteel  

 Hoe wordt een woning gebouwd?   

  

Kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie  

-het mengen van kleuren   

5. Woordenschat-stimulering  Welke woorden passen bij dit thema?  
 Woorden van verschillende gereedschappen. (Woordkaarten van kleuteruniversiteit in 
de werkplaats)   

https://juf-fia.yurls.net/nl/page/1049767
https://schooltv.nl/video/de-klusjesman-lied-uit-koekeloere/
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Beroepen: timmerman, loodgieter, metselaart, bouwvakker, hovenier, schilder, 
fietsenmaker, automonteur, tandarts, chirurg, ramenwasser, loodgieter, nagelstylist, 
etc..    

6. Organisatie en 
procesbewaking  

Welke materialen, ouderhulp, (buitenschoolse) activiteiten moeten worden geregeld?  
 Oproep naar ouders:   

• Materialen (houten plankjes, schrijven, bouten, magneten, rolmaten, 
duimstok)   

• Oude apparaten om te slopen.   

Welke onderdelen en inhouden ga ik zelf voorbereiden?  

  De bouwmarkt  

• Kassa, presenteerkast voor gereedschap (boekenplank), weegschaal, 
sorteerdoos, mandjes, portemonnee, speelgeld etc.   

• Houten kleine vormpjes voor het werkstuk   

Welke ga ik samen met de kinderen klaar leggen/voorbereiden? Wat gaan de kinderen 
doen?  

 

• Meedenken materialen en gereedschappen verzamelen voor in de 
winkel.  

• Bouwen van een kasteel.   

• Prijskaartjes maken, winkel open/gesloten, naam van de winkel 
(poster).   

• Ontwerp maken voor hun werkstuk    

Welke vaardigheden komen op welke wijze aan bod?  
  

• Plannen, samenwerken, creeeren, communiceren, 
verantwoorden,    

Zichtbaar : hoe ga ik het proces zichtbaar maken?  
  

• Foto's maken tijdens het spelen en werken.  

• Tijdens de evaluatiekringen de foto's samen bekijken op het 
digibord, kinderen presenteren aan elkaar.   

• Foto's komen ook in het groepsboek.  

• Het proces wordt met ouders gedeeld op Social Schools   

Op welke wijze ga ik regelmatig reflecteren samen met de kinderen?  
 Tijdens de envaluetiekring    

7. Afronding.  

Viering en reflectie,  

verslag en bewijs  

Op welke wijze presenteren we aan elkaar de ontdekkingen?  
  

• We presenteren de timmerwerkstukken d.m.v. spel en een 
tentoonstelling in de klas.  

• We maken foto's en filmpjes en presenteren aan elkaar in de kring.   

• We maken een prinsessenkasteel en maken een filmpje van het 

rollenspel.    

Op welke wijze gaan we de kindontwikkelingen vastleggen?  
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• Parnssys leerlijnen  

• Korte notities in de map (voor elk kind is een a4 waar we regelmatig 
korte notities in maken.    

Op welke wijze hebben we alle ontdekkingen vastgelegd?  
  

Foto's en aantekeningen van de kinderen in het groepsboek.  

  
Welke afsluiting doen we?  
  

• Presentatie van de timmerwerkstukken  

• Prinsessenkasteel feestje in de gymzaal.   

• Aanvullen van de mindmap en antwoord geven op de 
leervragen.   

  

  

  

  

Evaluatie                      Thema-doelen en tips en tops op groeps- of bouwniveau  

  

1. Doelen die daadwerkelijk 
passen  

Welke doelen heb ik daadwerkelijk bereikt / aandacht gegeven   

(kerndoelenlijst)  
 WO doelen   

Materialen, stoffen en voorwerpen  

• Verkennen en ontdekken van eigenschappen van materialen 
en stoffen.   

• Aangeven waarvan voorwerpen zijn gemaakt en de relatie 
tussen de vorm en de functie onderzoeken.  

• Maken van een object naar eigen ontwerp (idee en inzicht) 
met materialen en voorwerpen  

Technische principes en systemen  
Verkennen en toepassen van eenvoudige constructieprincipes voor een stabiel 
en stevig product zoals stapelen, in elkaar passen, in-verband-leggen o.a. met 
constructiematerialen  
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• Experimenteren met eenvoudige verbindingen (bijv. lijm, 
knopen, spijkers, schroeven, bouten en moeren)  

• Onderzoeken en ervaren van bewegings- en 
overbrengingsprincipes zoals de werking van een touw met 
opwindas (hijskraan) en een scharnier  

• Werken met een (eenvoudige) werktekening of handleiding  

  

Doelen Parnassys leerlijnen rekenen:   

1b meten  

• Gebruikt bij geld begrippen als duur/duurder/duurst, 
veel/weinig/minder/meer geld.  

 2b meten   

• Kan lengte vergelijken en ordenen op het oog en meten met 
een natuurlijke maat (bijv. hand, voet, meetlat)  

• Kan oppervlaktes van voorwerpen die veel van elkaar 
verschillen vergelijken en ordenen door naast of op elkaar te 
leggen of op het oog  

• Kan inhouden, zowel in de betekenis van ‘wat er in zit’ als ‘wat 
er in kan’ op het oog vergelijken en ordenen  

• Kan enkele voorwerpen die (aanzienlijk) in gewicht verschillen 
vergelijken en ordenen naar gewicht door te wegen (met handen, 
weegschaal, balans)   

• Kan gepast betalen van voorwerpen onder 10 euro met 
munten van 1 euro en kan van een hoeveelheid van maximaal 10 
munten van 1 euro, het totaal bepalen  

 1b meetkunde  

• Herkent een patroon van 2 voorwerpen en kan dit voortzetten 
door kleuren, bouwen  

• Kan eenvoudige constructies vanaf het platte vlak nabouwen 
in de ruimte.  

2b meetkunde  

• Kan van een ruimtelijk bouwwerk een bouwtekening maken  

• Kan bouwwerken vanaf het platte vlak bouwen in de ruimte 
(ook blokken die niet zichtbaar zijn)   

• Kan de regelmaat in patronen herkennen (min. 3 verschillende 
vormen  
) en deze voortzetten.    

2. Tips en tops, verslag en 
bewijs  

Tips en tops  
  

• De kinderen waren erg betrokken.   
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• Timmeren in de techniekhoek en in de klas zorgde voor veel 
lawaai, gelukkig konden we dit naar buiten verplaatsen. Tip: buiten 
ruimte meer benutten.  

• Meer tijd inruimen voor de afsluiting en evaluatie van het 
thema.   

• Sneller ouder hulp durven vragen ook voor materialen.    

 

  

  

Bijlage: De Leuvense Welbevindingsschaal   

Niveau   Kenmerken   

1. Heel laag  De lichaamshouding, de mimiek en het gedrag geven 
aan dat het kind zich helemaal niet goed voelt.  

  

-bedrukt of verdrietig kijken, huilen, jammeren, 
snikken, roepen, gillen  

-niet reageren op de omgeving, contact vermijden, 
wegkijken, zich terugtrekken  

-gespannenheid, onrust, een gejaagde indruk 
maken  

-onzekerheid tonen, angstig reageren, in paniek zijn  

-boos zijn, een woedebui hebben, dingen 
stukmaken, anderen uitdagen, pijn doen  

2. Laag   De lichaamshouding, de mimiek en het gedrag geven 
aan dat het kind zich niet goed voelt. De signalen 
zijn hier minder uitgesproken dan bij niveau 1.  

3. Matig   Het gedrag van het kind laat een neutrale indruk na:  

  

-het lijkt onverschillig, onbewogen bij wat het 
meemaakt  

-gelaat en lichaamshouding tonen weinig of geen 
emoties, evenwel zonder dat er sprake is van zich 
afschermen  
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-eventuele aanwijzingen voor positieve of negatieve 
gevoelens zijn zeer beperkt of wisselen elkaar af  

-contacten met anderen zijn veeleer oppervlakkig  

4. Hoog   De lichaamshouding, de mimiek en het gedrag geven 
aan dat het kind zich goed voelt. De signalen zijn 
hier minder uitgesproken dan bij niveau 5.  

5. Heel hoog  Het kind voelt zich duidelijk op en top, geniet met 
volle teugen:  

  

-is blij en opgewekt: (glim)lachen, glunderen, 
kraaien van plezier  

-is spontaan, kan zichzelf zijn en toont 
zelfvertrouwen  

-is ontspannen en vertoont geen signalen van stress  

-heeft een stralende blik, toont levenslust, reageert 
energiek  

-stelt zich open voor de omgeving en het contact 
met andere kinderen en volwassenen, en geniet van 
wat de situatie biedt.   

 De Leuvense Betrokkenheidsschaal   

Niveau   Kenmerken   

1. Heel laag  Nagenoeg geen activiteit  

-een afwezige, passieve houding, voor zich uit 
staren, wegdromen  

-wanneer actief: stereotiepe, doelloze 
handelingen en slechts korte momenten van 
aandacht  

-geen tekenen van exploratie, interesse of inzet  

-nagenoeg geen mentale activiteit, pikt niets op  

-verveelt zich  

2. Laag   Onderbroken activiteit  

-beperkte concentratie, snel afgeleid  

-afwisselende activiteit en wegkijken, prullen, 
dromen  
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-handelingen leiden slechts tot beperkt resultaat  

-de activiteit wordt niet als zinvol beleefd  

3. Matig   Aangehouden activiteit zonder signalen van 
betrokkenheid  

-komt tot activiteit: stelt een reeks handelingen 
die nodig zijn om iets te realiseren  

-is er doorgaans met gedachten bij, maar 
activiteit verloopt routinematig, veeleer vluchtig  

-is niet echt gemotiveerd, voelt zich niet 
uitgedaagd, toont slechts beperkte inzet  

-spreekt zijn capaciteiten slechts met mate aan  

-is niet door de activiteit geraakt, doet geen 
diepgaande ervaring op  

-neutrale beleving: geen echte voldoening, noch 
verveling  

4. Hoog   Activiteit met intense momenten  

-ononderbroken activiteit met relatief hoge of 
wisselende concentratie  

-gemotiveerd en aangesproken door de activiteit  

-spreekt zijn capaciteiten aan en neemt zaken in 
zich op  

-de activiteit geeft hem een gevoel van 
voldoening  

5. Zeer hoog  Aangehouden intense activiteit  

-doorlopend geconcentreerd, opgeslorpt door de 
activiteit, niet af te leiden  

-voelt zich sterk aangesproken, geboeid, 
gefascineerd  

-spreekt ten volle zijn capaciteiten en 
mogelijkheden aan  

-intense mentale activiteit: waarneming, 
verbeelding en denken draaien op volle toeren  

-doet diepgaande ervaringen op  

-geniet in uiterste mate van het explorerend en 
scheppend bezig zijn  



 
 

 
62 

Laevers, F. (2019). EGO Basisboek. Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters. 
Tielt: CEGO & Uitgeverij Lannoo nv.  

Bijlage: SLO, Fiets van Jansen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 
63 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
64 

 

 

 


