
Handvatten voor 
wereldoriëntatie,         
vanuit het kind. 

 
Jonge kinderen (en ook alle 
andere mensen om hen heen) 
leven in een wereld, hun wereld. 
In het omgaan met die wereld 
en bewegen in die wereld, 
ontstaan vragen. Vragen 
waarom, hoe, wanneer, wat, 
hoezo en ga zo maar door. Aan 
ons de taak om de kinderen 
handvatten te geven waarmee 
ze een antwoord op die vragen 
kunnen vinden.  
In samenwerking met anderen 
en soms alleen.  
 

De verwondering van 
kinderen in ere houden. 

 
Soms hebben kinderen geen 
vragen meer. Dat kan een teken 
zijn dat de verwondering over 
alle dingen om hen heen al aan 
het verdwijnen is. Wanneer we 
binnen het onderwijs pasklare 
antwoorden geven op vragen of 
zelfs precies gaan bepalen wat 
kinderen zouden moeten leren, 
is het risico groot dat we 
daarmee deze verwondering 
verder afbreken. 
Met de vraag hoe je dit dan 
handvatten kunt geven, heb ik 
me de afgelopen jaren bezig 
gehouden en houd ik me 
natuurlijk nog steeds bezig.  
Ik zoek nog steeds naar 
manieren om hierin vaardiger 
te worden. Door ervaringen op 
verschillende scholen, 
gesprekken met verschillende 
mensen, cursussen en 
begeleidingstrajecten, ben ik 
op dit moment tot de volgende 
dingen gekomen. 

De laten-zien-doos. 
 

We starten de dag in de 
kring, met de  

laten-zien-doos.. 
 
De laten-zien-doos is het 
startpunt van de dag, van 
waaruit we aan het werk gaan.  
Het allerbelangrijkste daarbij 
is de belangstelling voor de 
“leefwereld” van elkaar. De 
verwondering en 
nieuwsgierigheid die het bij 
elkaar oproept, is de voeding 
voor de dag en soms wel één of 
meerdere weken. 

Ingeborg 
 
Elke dag. 
Onder de kringtafel staat de 
laten-zien-doos. Eenieder die 
wat te laten zien heeft, stopt 
dat in de doos. De doos wordt 
aan het begin van de kring 
onder de tafel uit getrokken en 
iemand haalt er iets uit.  

 

Irena 
 

“Van wie is dit? “ “Van mij!” 
Diegene vertelt over hetgeen 
hij of zij mee gebracht heeft. 

De anderen kinderen kunnen er 
vragen over stellen. Nadien 
krijgt het een plaatsje op de 
kijktafel, kringtafel of waar 
dan ook in de klas. Daar worden 
met elkaar afspraken over 
gemaakt.  
 
Vrije tekst. 
Ieder kind heeft zijn eigen 
tekstenboek. In zijn of haar 
tekstenboek maken ze op de 
linkerbladzijde een tekening. 
Deze tekening heeft met  
henzelf te maken. Het kan een 
onderwerp zijn dat voortkomt 
uit hetgeen ze hebben laten 
zien of verteld hebben in de 
kring.  
Ze laten de tekening aan mij 
zien. Ik stel ze enkele vragen 
over hetgeen ze getekend 
hebben en wanneer het kind 
het zelf belangrijk vindt, kan 
hij of zij er aanvullingen bij 
gaan maken. Daarna gaan ze in 
het klad een tekst schrijven 
die bij de tekening hoort. Ze  
laten die aan mij zien en dan 
bespreken we de tekst eerst 
op inhoud. “Heb je er alles in 
kunnen schrijven wat je 
eigenlijk wilde vertellen?” Na 
de inhoud bespreken we ook de 
vorm. Ik zet bijvoorbeeld een 
streepje bij de spellingfouten 
die ze als spellinggeval al 
aangeboden hebben gekregen. 
Woorden die ze nog niet 
aangeboden hebben gekregen 
schrijf ik erbij, dit om het 
woordbeeld te stimuleren. Het 
kind gaat het verbeteren. Ze 
laten het nog even zien en 
daarna wordt de tekst  in het 
tekstenboek naast de tekening 
geschreven. Zo krijg je dan een 
tekening en tekst over henzelf, 
over iets wat zij belangrijk 
vinden, wat ze kwijt willen, wat 



ze meegemaakt hebben enz. 
enz. Ze mogen er zeer 
regelmatig aan werken; elke 
dag wel even.  

       Ingeborg. 
 
Het dagboek. 
Het dagboek is een boek dat 
een kind mee naar huis mag 
nemen. Ze mogen er dan alleen 
of  samen met iemand  iets 
inschrijven, tekenen, plakken 
etc. Dit kan van alles zijn. 
 

Laten-zien-doos, 
tekstenboek, dagboek? 

 
We starten de dag met de 
laten-zien-doos en daarbij is de 
afspraak dat we altijd starten 
met het dagboek en de 
tekstenboeken. Iemand leest 
zijn of haar tekst voor en laat 
de tekening zien. De anderen 
kijken en luisteren. Daarna mag 
iedereen vragen stellen. Ook 
wordt er een “beoordeling” 
gegeven. Daarnaast is er 
natuurlijk ook nog ruimte voor 
alle andere dingen uit de laten-
zien-doos en voor de kinderen 
die even wat willen vertellen.  
 
Vervolg…………… 
Tijdens de kring worden er veel 
vragen aan de kinderen gesteld 
over hetgeen zij willen laten 
zien. Soms kunnen de vragen 
direct beantwoord worden, 
soms ook niet en dat vraagt dan 
verder onderzoek. Dit is vaak 
het startpunt voor allerlei 

andere activiteiten op de dag. 
Ik zal, om het een en ander 
proberen te verduidelijken, een 
aantal voorbeelden geven.  
 
Het  kompas van Bart: 
Bart bracht een kompas mee en 
stopte hem in de laten-zien-
doos. Bart vertelde dat hij hem 
van zijn opa had gekregen, 
maar wist verder niet hoe het 
precies werkte. Andere 
kinderen stelden hem allerlei 
vragen en daaruit kwam naar 
voren dat we er eigenlijk maar 
weinig vanaf wisten met elkaar. 
We hebben met elkaar allerlei 
plannen bedacht hoe we er 
achter zouden kunnen komen. 
Deze plannen hebben we in de 
rest van de week uitgevoerd: 
Een groepje is boeken erover 
gaan zoeken en heeft daar een 
verslagje over geschreven, een 
groepje heeft samen met mij 
gekeken hoe het kompas werkt 
en toen opdrachten bedacht 
voor op het schoolplein, een 
groepje heeft de atlas erbij 
gepakt en gekeken hoe daar 
alles met Noord / Oost / Zuid 
/ West beschreven staat. Een 
ander groepje is zelf een 
knutselopdracht gaan bedenken 
m.b.t. het kompas. 
 
Na de kring waarin Bart het 
kompas meegebracht had, zou 
ik een instructie geven over 
het spellinggeval met eind-d. Ik 
ben met de groep eerst op een 
rijtje gaan zetten wat we nu 
allemaal wisten over het 
kompas. Dat zijn we met elkaar 
op gaan schrijven in de 
groepstekst. (Elke week maken 
we 1 groepstekst.) In de 
groepstekst kwamen de 
woorden Noord, Oost, Zuid en 
West voor. Naar aanleiding van 

die woorden hebben we 
gesproken over het 
spellinggeval eind-d. Dit is dan 
een voorbeeld van de manier 
waarop ik probeer op dat 
moment met zoveel mogelijk 
activiteiten aan te sluiten bij 
hetgeen wat leeft in de groep. 
 
Meer voorbeelden. 
Egbert bracht een handwerkje 
mee dat hij thuis met zijn 
moeder had gemaakt. Hij heeft 
het helemaal uitgelegd hoe het 
moest. Andere kinderen 
reageerden erg enthousiast en 
vroegen of hij het hun ook 
wilde leren. Egbert heeft de 
rest van de week elke middag 
aan een groepje kinderen het 
appliqueren aangeleerd. 
 
Ingeborg bracht een 
(speelgoed) mobiele telefoon 
mee die ze van haar vader had 
gekregen.  

David. 
 

In de klas staat ook een 
telefoon. We hadden het op 
dat moment over vriendschap. 
Een aantal kinderen kwam op 
het idee om de telefoon, samen 
met de telefoon uit de klas, te 
gebruiken voor de speelhoek, 
zodat ze dan konden spelen dat 
vrienden die ver uit elkaar 
wonen met elkaar telefoneren. 
 
Veel dingen die we met elkaar 
ontdekken, zorgen ervoor dat 



we uitgenodigd worden 
daarmee verder te werken, op 
welk vlak dan ook. 
 
Het rode bord 
We hebben een bord in de klas. 
Daarop hangen alle hoeken en 
activiteiten die we tijdens het 
vrijwerken kunnen kiezen. Elk 
kind heeft een sleutelhanger 
waarop zijn naam staat en die 
hij aan het rode bord kan 
hangen achter de activiteit die 
gekozen wordt.  

          David 
 
Deze activiteiten worden 
meteen afgestemd op hetgeen 
waar we mee bezig zijn. De 
kinderen doen dit inmiddels 
vanuit zichzelf. In die tijd 
worden er bijvoorbeeld ook 
allerlei studies gemaakt, 
leeskringen voorbereid, 
poppenkastverhalen gespeeld 
etc. Waar ze kunnen, stemmen 
ze het af op het thema. 
 

Vaardigheden. 
 

Kinderen leren vissen in 
plaats van de vis 

presenteren. 
 

Het allerbelangrijkste vind ik 
dat ik niet de leerstof maar de 
vaardigheden van de kinderen 
waarmee ze de wereld gaan 
verkennen voorop stel. 
Gekoppeld aan die 
vaardigheden behandel ik 

steeds een inhoud en zo 
ontwikkelen wij ons verder en 
verder. 
De vaardigheden die ik als 
basiskennis aan de kinderen wil 
overbrengen en die dus ook 
ingepland zijn binnen de 
verschillende groepen van 
onderbouw tot bovenbouw zijn 
bijvoorbeeld: 
• Leren telefoneren.  
• Een interview of 

vraaggesprek houden. 
• De tijdlijn leren hanteren 

(een basis voor 
geschiedenis ). 

• Topografie (een basis / 
aanvulling voor 
aardrijkskunde). 

• Het alfabet leren hanteren 
zodat je iets op kunt 
zoeken. 

• Omgaan met de 
thermometer.  

• Samenwerken. 
• etc.  
Zo zijn er dus heel veel 
vaardigheden die je de 
kinderen aan zou moeten 
bieden zodat ze wanneer ze 
vragen hebben, zelf het 
antwoord kunnen gaan zoeken. 
Op dat moment ben je aan het 
leren en is het leren naar mijn 
idee ook zinvol. Het aanleren 
van deze vaardigheden hoef je 
ook niet altijd te plannen, want 
vaak komt het vanuit de groep 
zelf. Wel vind ik het verstandig 
om dit te bewaken door het bij 
te houden per bouw en dan te 
spiegelen aan wat afgesproken 
is binnen het team (de 
planning). 
 

Werkwijzen. 
 

Op welke manieren zijn 
we bezig in de groep? 

 

Het in kaart brengen van de 
wijzen waarop we met de 
kinderen aan het werk zijn, 
geeft handvatten om daarin 
afwisseling in aan te brengen. 
Enkele werkwijzen zijn: 
• Correspondentie. 
• Dagboek / weekjournaal. 
• Educatieve wandeling / 

excursie. 
• Fruitkring. 
• Gastles. 
• Studiepresentatie (en 

studie) 
• Kijktafel. 
• Laten zien. 
• Les(senserie) meester of 

juf. 
• Observatiekring. (of 

andere kringen). 
• Schooltuin. 
• Etc. 
 

Projecten. 
 

Daarnaast gebruiken we vaak 
projecten. Die projecten 
kunnen ontstaan vanuit vragen 
van de kinderen, bijvoorbeeld 
vanuit de laten-zien-doos of 
vanuit teksten. Sommige 
projecten zijn afgesproken 
door de gehele school. 
 

Een project hoeft geen 
samenvoeging te zijn 

van zeer veel 
verschillende 

activiteiten of 
onderdelen:  

stel 1 vraag centraal. 
 
Wat ik vaak merk bij 
projecten, is dat je een 
onderwerp neemt en dat je dan 
samen met de groep zoveel 
activiteiten bedenkt die je zou 
kunnen doen, dat jij en dus ook 
de kinderen vaak door de 
bomen het bos niet meer zien. 



Daarom heb ik mezelf 
aangewend om samen met de 
kinderen 1 vraag vast te 
stellen waarop we een antwoord 
willen vinden. 

  Irena. 
 
Ook zoeken we een manier uit 
waarop we die vraag willen 
beantwoorden en zo komen we 
tot een vraag en een 
vaardigheid.  
Het kan dan zijn dat je voor 
die vaardigheid wat oefening in 
moet bouwen voordat je er mee 
aan de slag gaat: bijvoorbeeld 
een traject: “Hoe interview ik 
iemand?”  
Zo hebben we in een 
middenbouwgroep (groep 3, 4 
en 5) de vraag gesteld: 
“Hoe komt het dat precies in 
de lente de bloemen uit de 
grond komen?” 
We hebben bekeken hoe we dat 
zouden kunnen onderzoeken. 
Een groepje kinderen heeft het 
opgezocht in boeken, een 
groepje heeft een vrouw bij de 
bloemenwinkel geïnterviewd, 
tussendoor heb ik een middag 
met de hele groep een aantal 
proeven gedaan:  
• tuinkers op verschillende 

plaatsen in het lokaal 
zetten, om te kijken wat de 
invloed is van warmte en 
licht.  

• Witte tulpen in vazen gezet 
met verschillende kleuren 
ecoline: waar haalt een 

plant of bloem de voeding 
vandaan en waar wordt het 
naar toe gevoerd.  

 
Ook kwam er een plan, om een 
brief te gaan schrijven naar 
een bloemkwekerij. Dat werd 
de vaardigheid waar we mee 
aan de slag zijn gegaan. We 
hebben met de hele groep 
gesproken over de dingen waar 
je op moet letten om een brief 
te schrijven: de indeling, hoe 
noem je iemand waarvan je de 
naam niet weet, hoe eindig je, 
wat moet er allemaal op de 
envelop en waar moet dat 
staan, etc. 
Kinderen die kunnen schrijven 
hebben samen met kinderen die 
niet kunnen schrijven de vragen 
bedacht, de inhoud van de 
brief opgesteld en de brief 
verstuurd. Na een paar dagen 
kregen we antwoord! 
Uiteindelijk hebben we alle 
bevindingen samen geraapt en 
een antwoord gevonden op onze 
vraag. Dat was ons doel en ons 
doel is bereikt! Voor mij een 
goed gevoel. Ik kan nu het 
gevoel loslaten wat ik anders 
meestal had: “Oh, ik had dat 
nog willen doen en dat en dat 
en……… . Ik heb voor mezelf en 
de kinderen een kader 
gevonden waarbinnen we samen 
op ontdekkingstocht kunnen 
gaan en we meer in staat zijn 
niet te verdwalen. 
 

Het groepsboek. 
 
Ik maak op deze manier maar 
vrij weinig gebruik van 
allerhande werkbladen en 
dergelijke. Vaak heb je zoveel 
besproken en gezien met 
elkaar, maar er niets van 
opgeschreven.   

Ik wil zo graag nog eens 
na kunnen lezen of 

kunnen bekijken wat we 
met elkaar geleerd 

hebben: 
Het groepsboek. 

 
Kinderen maken notities van de 
dingen die ze gevonden hebben. 
Samen schrijven en tekenen we 
ook het een en ander in de 
kring. Er zijn foto’s gemaakt 
van de tuinkers en de tulpen. 
Onze brief van de 
bloemkwekerij en het antwoord 
erop, hebben we bewaard. Al 
deze dingen bij elkaar, geven 
een prachtig beeld van wat we 
hebben gedaan. Het zou zonde 
zijn als dit allemaal verloren 
zou gaan. Vandaar dat ik het 
“groepsboek” in het leven heb 
geroepen.  
Samen met de kinderen wordt 
het boek gevuld gedurende het 
project. Zo kunnen we altijd 
nog nalezen wat we met elkaar 
gedaan hebben. Een leuke 
bijkomstigheid is dat ook 
andere groepen en de ouders, 
(eigenlijk iedereen) eens 
kunnen bekijken wat we 
allemaal hebben uitgezocht! 

  Ingeborg 
 
Ieder heeft zijn aandeel in het 
vullen van het groepsboek. Wat 
geschreven wordt, wordt eerst 
in het klad geschreven. 
Wanneer er echt in staat wat 
je wilde vertellen en de 
spellingfouten zijn eruit 



gehaald, wordt de definitieve 
versie geschreven en in het 
groepsboek geplakt. 
Ik denk op dit moment nog na, 
over hoe we iets kunnen maken 
zodat de kinderen ook zelf nog 
iets hebben om te bewaren. 
Het zou toch leuk zijn om zo je 
ervaringen te kunnen 
verzamelen!  Daarbij denk ik 
ook aan een 
“portfoliokoffertje”  wat 
kinderen dan zelf zouden 
kunnen vullen. 
 

Studies. 
 

Het blijft natuurlijk voorop 
staan dat niet elk kind in 
hetzelfde geïnteresseerd is. 
Het maken van eigen studies, 
op welk niveau dan ook, van 
onderbouw tot bovenbouw, 
blijft een wezenlijk onderdeel 
van wereldoriëntatie: datgene 
uitzoeken waar jij je over 
verwondert. Voor het schrijven 
van een studie kun je kinderen 
een studieplan geven waarin 
stap voor stap uitgelegd wordt 
hoe je dat aan kan pakken. Daar 
schuilt ook een gevaar in, 
aangezien de kans dan erg 
groot is dat je steeds dezelfde 
soort studies gaat krijgen. Het 
lijkt mij verstandig deze 
studieplannen alleen voor de 
kinderen te gebruiken die zelf 
geen structuur kunnen 
aanbrengen. Kinderen kunnen 
via internet aan allerlei 
informatie komen.  
 

Dat halen we toch 
gewoon van het 

internet? 
 
Wil je wat weten over een 
onderwerp? Dan zijn er vaak 
veel feiten te verkrijgen. De 

taak die wij als begeleider van 
dit leerproces nu hebben 
gekregen, is het in ere houden 
van de verwondering van het 
kind? Waar is het kind 
nieuwsgierig naar en wordt 
daar door het lijstje met 
gegevens die het kind 
bijvoorbeeld van het internet 
heeft afgehaald, daadwerkelijk 
antwoord op gegeven? Vraag 
bijvoorbeeld ook eens naar 
feiten die daar staan. Begrijpt 
het kind wat er staat? Wat 
vinden ze er nou eigenlijk van? 
Roept het nieuwe vragen op? 
Als je het zelf niet begrijpt, 
moet je het dan wel in je studie 
opnemen? 
Wij hebben ook als taak 
kinderen de dingen te laten 
ervaren. Bijvoorbeeld de 
proefjes met tuinkers: met 
eigen ogen zien dat licht 
invloed heeft op de groei van 
deze zaadjes. We hadden het 
ook zo uit een boek of van 
internet kunnen overnemen…. . 
 

Het jonge kind. 
 
Alle dingen die hiervoor 
beschreven zijn kunnen ook in 
de onderbouwgroepen gedaan 
worden. Ik vernoem dat hier 
apart, omdat ik het jammer zou 
vinden dat men er van uit zou 
gaan dat dit alleen in midden -  
en bovenbouwgroepen mogelijk 
zou zijn.  
 

Juist de samenhang is 
heel belangrijk voor het 

(jonge) kind. 
 
Alle dingen zoals de laten-zien-
doos, de vertelkring, de 
tekeningen van kinderen met 
daarbij eventueel een tekst 
(zelf gestempeld of erbij 

geschreven door de 
leerkracht), het gesprek 
erover en daar eventueel uit 
voortkomend hun vragen, 
bieden naar mijn idee een 
goede samenhang. Dan één 
onderzoeksvraag opstellen en  
met z’n allen aan de slag! En alle 
hoeken lenen zich natuurlijk 
uitstekend om aangepast te 
worden op het onderwerp. 
De manier waarop je invulling 
geeft aan het maken van het 
groepsboek en de studies pas 
je natuurlijk weer aan op het 
niveau van de groep en het 
onderwerp: tekeningen, 
plaatjes, gestempelde teksten 
van kinderen die kunnen lezen, 
pictogrammen, foto’s, etc. . 
 

Integratie. 
 
Het integreren van vakken 
gebeurt veel. Alle muzische 
vakken, levend rekenen en de 
vrije tekst spelen een 
belangrijke rol binnen het 
werken op deze manier.  
 
Voorbeelden. 
We hadden bij een 
winterproject als vraag: “Hoe 
hoog of laag zijn de 
temperaturen in de winter?” 
Als vaardigheid hebben we het 
“leren hanteren en lezen van 
een thermometer” genomen.  

  David 



We hebben daarmee vele 
berekeningen verricht, 
gemiddelden berekend, 
schattend rekenen, 
voorspellingen gedaan: een 
leuke levend rekenles! 
We hebben zelf thermometers 
gemaakt.  
 
In een middenbouwgroep 
hadden de kinderen vragen 
over de tweede wereldoorlog. 
We hebben als hoofdvraag 
uitgekozen: “Hoe voelden de 
mensen zich in de tweede 
wereldoorlog?” Als vaardigheid 
hebben we het interview 
uitgekozen. Na eerst een 
uitgebreide “cursus” over het 
interview, hebben we veel 
mensen geïnterviewd die de 
oorlog nog mee gemaakt 
hebben. We hebben eerst 
opgeschreven wat we er 
allemaal van wisten, wat we nog 
wilden weten, vragen 
gecategoriseerd en op volgorde 
gelegd en mensen opgebeld.  
Ook hebben we in boeken en 
dergelijke nog meer 
achtergrondinformatie 
opgezocht over de tweede 
wereldoorlog. 

  Irena 
 
Uiteindelijk hebben we een tv-
journaal gemaakt: 
• De presentator schreef 

zijn eigen tekst. 
• Een groep kinderen heeft 

stokpoppen gemaakt en een 

verhaal nagespeeld dat 1 
van de ouders verteld 
heeft. 

• Een groep kinderen heeft 
schilderijen gemaakt over 
de joden en vertelden aan 
een verslaggever over hun 
werk. 

• Twee kinderen wilden een 
weerbericht maken en 
hebben de kaart van 
Nederland zelf nagemaakt 
uit een atlas. Ook het 
weerbericht hebben zij 
zelf geschreven. 

• Een groep kinderen 
speelden professoren die 
erg veel wisten over de 
tweede wereldoorlog en die 
zich lieten bevragen door 
een verslaggever. 

• Een groep kinderen deden 
een toneelstuk over “wat de 
mensen zoal beleefden  in 
die tijd.” 

We hebben het journaal 
opgenomen op een videoband en 
in een weeksluiting aan de rest 
van de school getoond. 

 
Kerndoelen. 

 
Bij deze manier van werken 
hanteer ik nagenoeg geen 
methode (van een uitgeverij, 
wel mijn “eigen methode”). Ze 
staan wel op onze school, maar 
dan vooral als naslagwerk. Ik 
haal er informatie en ideeën uit 
die de kinderen en ik kunnen 
gebruiken. Daarnaast gebruik ik 
de SLO –mappen voor 
wereldoriëntatie waarin de 
ervaringsgebieden 
communicatie, het jaar rond, 
maken en gebruiken, mijn leven, 
omgeving en landschap, samen 
leven, techniek, leerlijn tijd en 
de leerlijn ruimte staan 

beschreven.  Alle materialen 
die ik heb gevonden, berg ik 
ook volgens deze indeling op, 
zodat ze eventueel later weer 
snel terug te vinden zijn. 
Dan komt de vraag waar 
eenieder op dit moment veel 
mee bezig is: “Hoe houd je de 
kerndoelen in de gaten?” 
Daarvoor hanteer ik een lijst 
met alle kerndoelen. Deze zijn 
kort omschreven. Na de 
projecten en onderwerpen die 
uitgebreid aan bod zijn 
gekomen teken ik op de lijst 
aan, welke aan bod zijn 
gekomen. Zo heb ik een 
overzicht van wat ik eventueel 
zelf in zou kunnen gaan brengen 
omdat daar geen aandacht voor 
is geweest. Een gedeelte van de 
kerndoelen komt al aan bod 
door de vaardigheden die 
aangeboden worden volgens 
planning. 
 

Wat ik echter veel 
belangrijker vind, is dat 

de kinderen op een 
zinvolle en 

betekenisvolle manier 
kunnen en willen leren. 

 

Groepsprocessen. 
Wanneer je op deze manier 
werkt, kan je veel beroep doen 
op de samenwerking van 
kinderen. Ik vind dat je daar 
dus ook veel aandacht aan moet 
besteden. En dan niet alleen op 
het moment dat je er gebruik 
van maakt. Ik denk dat het 
heel belangrijk is om momenten 
te creëren waar kinderen met 
gerichte oefeningen leren op 
welke manieren je kan 
samenwerken. Hoe pak ik het 
aan wanneer ik met mijn 
groepje samen 1 poster moet 



gaan maken? Hoe kan ik iemand 
anders helpen? Wanneer alle 
anderen het op een andere 
manier willen aanpakken dan 
dat ik dat zou willen, wat moet 
ik dan doen? 
Dit zijn allemaal processen 
waarover kinderen met elkaar 
kunnen praten en waar ze af en 
toe hulp nodig hebben. 
Wanneer je hier momenten 
voor inricht, kunnen zij er 
gebruik van maken tijdens het 
werk. Het steeds weer 
evalueren van deze processen 
is daarbij een goed instrument 
naar mijn idee. 
Ik moet zeggen dat ik zelf nog 
wel steeds op zoek ben naar 
spelletjes en andere 
activiteiten die ik kan 
gebruiken voor deze 
groepsprocessen. Ook zou ik 
beter zicht willen krijgen op 
welke groepsprocessen er 
eigenlijk allemaal een rol 
spelen. 
  

Tijdens een spelletje 
ervaren hoe het is om 

niet te “leiden” maar te 
“volgen”, kan de stap 
vergemakkelijken om 
dat ook eens tijdens 

het samenwerken met 
een groepje te laten 

gebeuren.  
 

Handvatten. 
 
Dit zijn mijn handvatten die ik 
tot nu toe gevonden heb en 
waarmee ik invulling geef aan 
het onderwijs in onze groep. Ik 
ben er nog lang niet en ben ook 
nog steeds erg nieuwsgierig 
naar handvatten die andere 
mensen hebben gevonden. Mijn 
ervaringen tot nu toe zijn 
positief. Met name door het 

stellen van 1 vraag heb ik een 
kader gekregen waarmee ik 
goed kan werken. Het is een 
haalbaar doel, wat voor de 
kinderen en voor mezelf 
motiverend werkt. Alle andere 
dingen die in mijn hoofd 
schieten omdat ze ook nog leuk 
zijn, kan ik nu makkelijker van 
me af zetten.  
Wat moeilijk blijft, is om een 
keuze te maken. Een keuze uit 
al die goede vragen van 
kinderen, een keuze uit alle 
activiteiten die je erbij kunt 
betrekken, de keuze welke 
activiteit je op dat moment 
goed moet begeleiden en welke 
kinderen wel verder kunnen. 
Dus alle problemen zijn nog 
lang niet opgelost. Deze vormen 
weer een leuke uitdaging voor 
het zoeken naar nog meer 
handvatten. En wie weet ben ik 
over een tijd in staat om een 
aantal handvatten weg te doen 
omdat ik ze niet meer nodig 
heb! 
 
Ingrid Nagtzaam. 
(Werkzaam op PABO “de 
Eekhorst” te Assen en de  
Mgr. Scholtensschool te 
Wolvega) 
 
Mensen en scholen die mij 
geïnspireerd hebben en in 
ontwikkeling gebracht hebben: 
• Dr.Schaepmanschool 

Jenaplanschool te 
Barendrecht. 

• ‘t Anker, Jenaplan en 
Freinetschool te Emmen. 

• Cursusleiders en mede-
cursisten van de Jenaplan-
opleiding te Rotterdam, 
Utrecht en Leeuwarden. 

• Mgr. Scholtensschool te 
Wolvega.  

• Henk Veneman, Tom de 
Boer en Hubert Winters. 

Ik wil Ingeborg, Irena en David 
heel erg bedanken voor de 
tekeningen die ze gemaakt 
hebben over de dingen in onze 
groep. (De vliegers,  
Mgr. Scholtensschool te 
Wolvega) 
 


