
Wordt hier wel geleerd?



Wat moeten 
kinderen 

leren?

Hoe leren ze 
dat?



Hoe leren 

kleuters? 

Vanuit 

intrinsieke 

motivatie

Luc Stevens, NIVOZ, 2004-heden



Hoe leren 

kleuters? 

• Handelend bezig zijn

• Kijken en imiteren

• Uitproberen en ontdekken

• Herhalen en oefenen

• Zone van naaste ontwikkeling

Welbevinden & betrokkenheid



betrokkenheid

Laevers, F. (2014)



Laevers (2014) geeft de volgende definitie van betrokkenheid:

"Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een intense

manier met iets bezig zijn.

We merken het aan hun hoge concentratie, een opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn.

Hun handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit.

Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft, stellen zich open op.

Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven.

De enorme voldoening die ze daarbij ervaren vloeit voort uit de bevrediging van hun

exploratiedrang: het genieten van greep krijgen op de werkelijkheid.

Betrokkenheid komt alleen voor in het smalle gebied tussen 'al-kunnen' en ‘nognietkunnen'.

Kinderen bewegen er zich aan de grens van hun mogelijkheden.

Betrokkenheid is met al die kenmerken samen dé conditie bij uitstek voor het realiseren

van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren."



Wat moeten 
kinderen 

leren?

Hoe leren ze 
dat?



Doelen in de kleutergroep

40 wekendoelen (80%) 
= basisaanbod. Kinderen krijgen 40 
weken per schooljaar de tijd om deze 
doelen te ontwikkelen. 

Eenmalig beschrijven hoe je aan deze 
doelen werkt:

• Routines
• Omgeving
• Terugkerende activiteiten

Focusdoelen(20%) 

• Cruciale leerdoelen
• Over een jaar verdelen
• Per thema beschrijven 

hoe je aan deze doelen 
werkt

• Voor de hele groep zijn 
dit meestal 
kennisdoelen. Voor 
sommige kinderen stel 
je specifieke doelen 
gericht op 
vaardigheden 
en attituden 

= specifiek aanbod (instructie)en 

inoefening is nodig. 









3 pedagogen

De leerkracht

De kinderen in interactie met elkaar op rakend 
niveau

De kinderen in interactie met de omgeving



Dankjewel!

Anouk Brouns

anouk@kleuterrevolutie.nl
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