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Leer kleuters wat ze nog niet kennen

Thema’s: aansluiten  
bij leefwereld?

Johan De Wilde is peda-
goog en opleidingshoofd 
kleuteronderwijs bij Odi-
see te Brussel en blogt op 
www.kleutergewijs.be

Je weet dat je als onderbouwleerkracht moet aansluiten bij de beginsituatie van je kleuters. 
Die beginsituatie is een aanknopingspunt of een basis waarop je met hen verder bouwt naar 
een leerdoel. Dit betekent echter niet dat je voortdurend thema’s moet uitwerken die ze al 
kennen en die hen spontaan interesseren. Open de ruime wereld voor de kinderen.

nieuwe dingen leren, kinderen inleiden in nieuwe 
werelden. Breng kinderen die nooit in een bos 
spelen er in de herfst naartoe en keer er terug in 
de winter of de lente. Geef hen hun bladerencol-
lages en boomtekeningen mee naar huis, zodat 
ze er oma over kunnen vertellen als ze op bezoek 
komt. Vergelijk met hen de gefotografeerde kleu-
renpracht van de herfst van maanden terug met 
de naakte boomsilhouetten van nu. Neem kleuters 
die vaak op straat spelen mee naar het museum in 
de stad waar ze anders nooit zouden komen. Met 
wat geluk kun je daar hun aandacht weer richten 
op prachtig geschilderde bomen. ‘Kinderen, kijk 
eens. Die twee schilders hebben allebei een boom 
geschilderd en toch zien die bomen er heel anders 
uit.’ 

Nieuwe interesses
Het is best mogelijk dat jouw input een nieuwe 
interesse of zelfs een hobby oplevert. Kleuters 
willen echt iets leren op school. Voor je het goed 
en wel beseft, zijn ze intrinsiek gemotiveerd en 
betrokken bezig rond thema’s die hun vorige week 
nog totaal onbekend waren, zoals ‘Water-IJs-en-
Damp’ of ‘Ruimtevaart’. Als de argumenten om 
rond de kermis te werken overtuigend waren, dan 
zouden deze redenen om het niet te doen eigen-
lijk even vanzelfsprekend moeten zijn. De Britse 

In het kleuteronderwijs ervaar je als leerkracht 
meer vrijheid om je inhouden te kiezen dan in 

de bovenbouw van het basisonderwijs. Als je dat 
wilt, ben je zowel uitvoerder als ontwikkelaar van 
je curriculum. Het staat je vrij om thematisch te 
werken en zo de leer- of ontwikkelingsdoelen bij 
je kleuters te bereiken. Je mag je eigen thema’s 
kiezen. Denk je dat ‘Sinterklaas’, ‘Kerstmis’ en 
‘Kermis’ ideale thema’s zijn om tegelijk aan taal, 
rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling te 
werken, dan doe je dat gewoon. Niets houdt je 
tegen om een jaar lang de populaire thema’s aan 
elkaar te rijgen. Je kunt echter ook kritische vra-
gen stellen bij die keuzes.

Ruime wereld openen
Als er in de buurt een kermis is, zijn de kinderen 
er vaak vol van. Zelfs de minst taalvaardige kleuter 
wil je honderduit vertellen over de attractie waar 
hij van mama in mocht. En met een paar vislijnen 
kun je ze allemaal tot een geïntegreerd spel boor-
devol wiskunde en behendigheid verleiden. Je zou 
er nooit in slagen met je winkelhoek. Je zeilt op 

de wind van hun enthousiasme over 
de kermis naar jouw leerdoelen. Je 
past goede didactische principes toe, 
want je activeert de voorkennis en 
je sluit aan bij de beginsituatie. Wat 
ze kennen, gebruik je als opstapje 
en waar ze vol van zijn als motivatie. 
Zo scherp je als leerkracht hun 
taalvaardigheid, behendigheid en 
wiskundig inzicht aan. Het klinkt 
misschien goed, maar het overtuigt 
niet iedereen. Kinderen moeten op 
school niet over de kermis leren, 
want die kennen ze al. Als ze de 

school uitgaan, kunnen ze erheen gaan. Ouders 
nemen er de kinderen mee naartoe tijdens het 
weekend en ze praten er voortdurend over met 
hun vriendjes op het schoolplein. De school zou 
juist het omgekeerde moeten doen: kinderen 

Het is best mogelijk 
dat jouw input een  
nieuwe interesse of 
zelfs een hobby oplevert 
voor kleuters
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Krikken onze klassieke thema’s het zelfvertrouwen op van kleuters die er baat bij hebben?

zijn schoenen te landen. Je hebt ermee te doen. 
Daar pas je liever voor. Je wil dat alle kleuters zich 
thuis voelen in je klas, niet dat ze zich dom of te 
min voelen. Ook deze redenering rammelt. Als je 
in je klas niets mag aanbrengen waar sommige 
kinderen niet mee vertrouwd zijn, dan vergroot je 
de sociale kloof in plaats van die te verkleinen. Je 
zou degenen die je wilt beschermen juist benade-
len. Nu de drempel naar het kleuteronderwijs voor 

controversiële psychiater en schrijver Dalrymple 
(2004) stelt het in krasse taal in zijn boek Leven 
aan de onderkant. In dat boek heeft hij het over 
de goede leerkrachten van zijn vader die voor de 
Eerste Wereldoorlog in een Engelse sloppenwijk 
opgroeiden: ‘Zij hadden hem niet alleen zijn lessen 
geleerd, maar in hun vrije tijd hadden ze hun intel-
ligente sloppenwijkkinderen ook nog eens meege-
nomen naar musea en concerten, om de kinderen 
te laten inzien dat het leven van de sloppenwijk niet 
het enig mogelijke leven was.’ Hoewel hij hier con-
creet hun engagement in de vakantie bewierookt, 
pleit het boek ook voor onderwijs dat kinderen over 
economische en culturele grenzen verheft. 

Vertrouwde of vreemde thema’s?
Het voordeel van nabije thema’s kiezen – of 
belangstellingscentra, zoals men dat in 
Vlaanderen ook noemt – lijkt dat je niemand ach-
terstelt. Kies je een thema (zoals de ‘Ruimte’) dat 
al enigszins vertrouwd aanvoelt voor het ene kind, 
maar totaal onbekend is voor het andere, dan 
riskeer je dat je het laatste in verlegenheid brengt. 
Je kan het je wellicht zo voorstellen. Terwijl zijn 
klasgenootje in de kring nog voor aanvang alle 
planeten al in de juiste volgorde kan opnoemen, 
lanceert de kansarme kleuter zijn blik naar buiten 
om seconden later met zijn ogen bij de neuzen van 

Drie pittige vragen voor het kleuterteam
1.  Slagen wij er met onze vertrouwde, terugkerende thema’s in om essen-

tiële generieke vaardigheden te oefenen en die naar een hoger plan te 
tillen? Bijvoorbeeld: horen we kinderen wel in zinnen spreken over de 
liefde van en voor hun moeder, terwijl ze daar niet aan toekomen als ze 
een open vraag beantwoorden over een minder vertrouwd thema, zoals 
‘Ruimtevaart’?

2.  Streven we dan effectief hogere leerdoelen na bij de oudere kleuters dan 
bij de jongere kinderen? Bereiken we die ook met iedereen? Verbreden of 
verdiepen de leerinhouden echt over de klassen heen? Durven we onze 
voorbereidingen voor het thema ‘Kerstmis’ samen te brengen en te trach-
ten de doorgaande lijn in het oog te houden?

3.  Krikken onze klassieke thema’s het zelfvertrouwen op van de kleuters die 
er baat bij hebben en zorgt het voor extra vertrouwen in ons als leercoa-
ches? Leggen we zo de basis om vooraf bepaalde ambitieuze doelstel-
lingen op de lange termijn te bereiken?
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Leestips
• Chua, A. (2011). Strijdlied van de tijgermoeder.  

Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
• www.kleutergewijs.wordpress.com/we-kweken-watjes
• www.kleutergewijs.wordpress.com/zin-en-onzin-van-

aansluiten-bij-de-leefwereld-en-het-gevaar-van-
themas-die-in-elk-kleuterjaar-weerkeren

hem hand in hand met de lat verlagen. Als je de 
toegang tot het onderwijs democratiseert, mag je 
niet tegelijkertijd dat onderwijs uithollen.

Een kwestie van doseren
Mag ik dan geen aandacht meer besteden aan 
Moederdag? Moet ik carnaval laten vallen? Niet 
noodzakelijk. Maar als je van de ene naar de 
andere klassieker snelt, heb je wel een probleem. 
Dat heb je zeker als team als je veel thema’s jaar 
na jaar laat terugkomen, en de kleuters telkens 
opnieuw onderdompelt in een thema waar ze alle-
maal van huis uit al mee vertrouwd zijn geraakt. 
Het idee dat je je als team cyclisch verdiept rond 
Moederdag of carnaval gaat alleen maar op als 
de kleuters niet verveeld raken bij de herhaling 
en als het team elk jaar een forse leerwinst boekt 
bij alle kinderen. Verkijk je in elk geval niet op een 
snellere uitvoering. Als jij en je collega’s op iedere 
vraag in het kader ‘Drie pittige vragen voor het 
kleuterteam’ (zie het kader op pagina 5 om met je 
team in gesprek te gaan) ‘ja’ zeggen en als jullie 
ideeën ook een buitenstaander overtuigen, doe 
dat dan doordacht en met mate. Stel jezelf deze 
vragen als je vaak vanuit de interesses van kleu-
ters werkt. Wie dat doet om de sleur van de vaste 
thema’s te doorbreken, zet een eerste stap in de 
goede richting. 

Literatuur

iedereen geslecht is, moet je ervoor zorgen dat de 
kwaliteit goed blijft. Kinderen uit hun comfortzone 
halen en hen met iets nieuws confronteren, vloekt 
niet met kwaliteitscriteria. Zelfs als je daarmee 
de eigenwaarde van een kind op de proef stelt, 
help je het kind vooruit. Je leert het dat er nog 
een grote onbekende wereld te ontdekken valt. 
Je sterkt het en leert het in zijn eigen kracht en 
veerkracht te geloven: ‘Die nieuwe wereld bijt niet, 
kind. Hij heet je welkom en biedt je kansen.’ Het 
mentale schokje weegt nu niet op tegen de klap 
die een permanent gesuste of gepamperde vol-
wassene te verwerken krijgt wanneer hij voor het 
eerst een sociaal-culturele grens wil verleggen. 
Als hij dat nog wil. De Brits-Hongaarse socioloog 
Furedi (2001; 2006a; 2006b) is iemand die in zijn 
boeken hamert op het geloof in de veerkracht van 
mensen. Als we mensen ontzien, maken we ze 
kwetsbaar. Niemand willen krenken om iedereen 
te allen tijde zijn eigenwaarde te laten bewaren 
en constant op het kompas van het welbevinden 
varen is rampzalig. Hij noemt het in zijn boek 
‘een cultuur van het vleien’ en die gaat volgens 

Ben je na het lezen van dit artikel kritisch gaan nadenken over je thema’s? 
Ben je anders aan de slag gegaan? Wil je je ervaringen met anderen 
delen? Laat het ons weten en stuur een mail naar: hjk@thiememeulenhoff.nl. 
Wie weet verschijnt je tip binnenkort op onze website (www.hjk-online.nl)!

Durf verder te kijken dan populaire thema’s als ‘Sinterklaas’

•  Dalrymple, T. (2004). Leven aan de onderkant. Het 
systeem dat de onderklasse instandhoudt. Utrecht: 
Spectrum. 

• Furedi, F. (2001). Bange ouders. Opvoeden zonder 
zorgen. Leuven: Van Halewyck.

• Furedi, F. (2006a). Waar zijn de intellectuelen? 
Amsterdam: Meulenhoff. 

• Furedi, F. (2006b). Cultuur van angst. Amsterdam: 
Meulenhoff.
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Lees jij HJK al digitaal 
via Schooltas?

Heb je vragen? Bel: 088-2266691

Maak notities bij artikelen om er 
later nog eens mee aan de 
slag te gaan

Als abonnee krijg je naast het 
papieren blad automatisch 
toegang tot Schooltas

Met Schooltas lees je het blad 
digitaal en krijg je bij elke editie 
extra lees- en kijktips

Lees ‘m direct bij verschijning 
en wacht niet op je collega’s, 
iedereen kan meelezen

Dan weet je als geen ander hoeveel voordelen dat heeft!  
Ben je abonnee (of heeft je school een abonnement), dan 
lees je HJK gratis waar en wanneer je maar wilt via tablet of pc.

HJK digitaal 
lezen via Schooltas 

is heel makkelijk. Om je 
op weg te helpen, hebben 

we een instructievideo 
gemaakt. Bekijk deze op: 

www.hjk-online.nl/
schooltas.
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