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Met het vertrek van de leerkrachten die de oude kleu-
teropleiding (Kleuter Opleiding School; Klos) 
hebben gevolgd verdwijnt kennis van het jonge 
kind uit zicht. Hoewel de specialisatie Jonge kind 

positief geëvalueerd wordt, heeft slechts een deel van de 
pabo-opleidingen tot nu toe werk gemaakt van de leeftijdsspe-
cialisatie Jonge kind, zo blijkt uit recent onderzoek van  
Research Ned (december 2018) in opdracht van OCW onder 
tien pabo’s. In dat rapport staat het volgende: ‘Uit de onder-
zoeksresultaten blijkt een duidelijke behoefte aan inhoudelijke, 
thematische verdieping in de specialisaties, het meest sterk 
voor het jonge kind.’ (Van Casteren en anderen, 2018).  
Hoewel OCW gestart is met pilots om de specialisatie Jonge 
kind te versterken, zal het resultaat in het werkveld nog even 
op zich laten wachten. Tegelijkertijd doet het werken in inte-
grale kindcentra een beroep op meer samenwerking en afstem-
ming (doorgaande lijn) tussen peuter- en kleutergroepen. Alle 
reden voor schoolleiders om de kennis over het jonge kind en 
een passend en effectief onderwijsaanbod in de kleuterfase te 
actualiseren.

INVESTEREN IN DE VROEGE LEEFTIJD
Jonge kinderen hebben in aanleg ontwikkelingsmogelijkheden 
die brede ervaring en oefening vereisen om in school succesvol 
te zijn. De afgelopen decennia heeft een stortvloed aan weten-
schappelijke artikelen opgeleverd over het belang van vroege 
kindontwikkeling voor het latere functioneren. Zie bijvoor-
beeld tijdschriften als Early Education and Development of 
Early Childhood Research Quarterly of de korte video’s over 
sleutelconcepten als hersenontwikkeling (brain architecture), 
de rol van de omgeving (serve and return) en de opbouw van 
basisvaardigheden (core capabilities) op de site van de Harvard 
universiteit (https://developingchild.harvard.edu/ onder Key 
concepts). De omgeving speelt een essentiële rol in vroege 
kindontwikkeling. Duidelijk is dat investeren in de vroege 
leeftijd voor het zesde levensjaar meer rendeert dan op elk 

HET BELANG VAN EEN GOED 
FUNDAMENT

ander tijdstip later, zoals Nobelprijswinnaar Heckman (2007) 
heeft aangetoond. Dat heeft enerzijds te maken met de hersen-
ontwikkeling die in die fase volop in beweging is en anderzijds 
(maar tevens  gerelateerd aan de hersenontwikkeling) de 
opbouw van funderende vaardigheden. Deze vaardigheden 
vormen de basis voor exploratiedrang en leergierigheid, het 
sociaal kunnen functioneren in een groep en voor ontluikende 
geletterdheid en gecijferdheid. Kortom, de vereisten voor een 
goede start in school.  

VAARDIGHEDEN
Een funderende vaardigheid is bijvoorbeeld hechting: vertrou-
wen krijgen in anderen en jezelf. Dit vertrouwen leidt naast 
positieve interacties en relaties ook tot het exploreren van de 
omgeving, het opdoen van ervaringen die weer bijdragen aan 
zich ontwikkelende vaardigheden. Aandacht leren richten, 
vasthouden of juist verschuiven is eveneens een funderende 
vaardigheid die in deze jaren essentieel is. Executieve functies 

omvatten cognitieve regulatieprocessen die de capaciteit voor 
langer durende, doelgerichte exploratie en probleemoplossing 
bevorderen, zoals werkgeheugen, vaardigheden om gedrag te 
stoppen of aandacht te verschuiven. Deze domeinoverstijgende 
vaardigheden helpen kinderen succesvol te zijn in school door 
concept leren, complex redeneren en abstract probleem oplos-
sen te vergemakkelijken. Ook ondersteunen deze vaardigheden 
kinderen op sociaal-emotioneel gebied bij hun emotieregula-
tie, interpersoonlijke samenwerking en agressiecontrole (Sasser 
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en anderen 2015). Zelfregulatie verwijst naar het meer zicht-
bare gedrag, zoals het zodanig sturen van gedrag en hanteren 
van emoties dat een aangepaste reactie op eisen in de 
schoolomgeving mogelijk wordt. Denk aan het opvolgen van 
leerkrachtinstructies en klassenregels, aandacht en betrokken-
heid opbrengen voor leertaken, concentratie tonen, afleiding 
vermijden en doorzettingsvermogen tonen in probleemoplos-
sing. Dit zijn heel belangrijke bouwstenen voor toekomstig 
leren. De bouwstenen zijn nog niet af, maar vormen het fun-
dament waarop in het onderwijs voortgebouwd wordt. Hoe 
steviger het fundament, des te beter kunnen jonge kinderen 
profiteren van het onderwijsaanbod.

POLARISATIE IN STANDPUNTEN
De vraag is hoe in het kleuteronderwijs gewerkt wordt aan deze 
funderende vaardigheden en het bieden van de broodnodige 
brede ervaringen en oefening. En tevens: in hoeverre schoollei-
ders sturing geven vanuit een visie op het kleuteronderwijs. 
Momenteel lijkt er op dit punt polarisatie in standpunten. 
Sommigen (bijvoorbeeld Vervaet) propageren spelen en wijzen 
elke vorm van instructie af, anderen raden vooral gerichte pro-
grammagestuurde activiteiten aan. Zo raadt Vervaet (in Trouw 
2019) aan met onderwijs af te wachten tot het kind rijp is voor 
onderwijs. Ook Goorhuis-Brouwer (2018) doet eenzelfde 
oproep met haar boek Peuters en kleuters zijn geen leerlingen. 
Een dergelijk standpunt gaat voorbij aan actuele wetenschappe-
lijke inzichten: rijpheid is niet iets wat zich los van de omgeving 
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ontwikkelt. Integendeel, ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt 
door het samenspel van de omgeving met hetgeen in aanleg 
aanwezig (Cantor en anderen 2019). Van Oers (eveneens in 
Trouw 2019) maakt dan ook korte metten met de zienswijze 
van Vervaet. Hij houdt een pleidooi voor betekenisvolle hulp 
van leerkrachten om kinderen in hun spel te stimuleren. Daar-
mee neemt hij een middenpositie in: wel stimuleren van de 
ontwikkeling maar dan in aansluiting op interesses van kinde-
ren en in een vorm die leeftijdsadequaat is.

SMAL, BREED OF NOG BREDER?
Voordat we ingaan op het onderwijsaanbod voor kleuters is 
het van belang te verkennen welke opvattingen of visies er bij 
schoolleiders leven over het doel van kleuteronderwijs. Vult 
een schoolleider het doel van kleuteronderwijs smal in: gericht 
op een aanbod in schoolse vakken zodat ze voldoende toege-
rust in groep 3 kunnen starten? Of is de invulling van het doel 
iets breder: gericht op socialisatie in brede zin met behulp van 
leeftijdsadequate middelen, of nog breder: gericht op socialisa-
tie én een aanbod in schoolse vakken? Het is goed expliciet bij 
deze vraag stil te staan, temeer omdat veel schoolleiders relatief 
weinig ervaring hebben in de onderbouw. Daarbij is het 
belangrijk onderscheid te maken tussen wat kinderen moeten 
kennen en kunnen en hoe ze dat leren. Dit artikel staat vooral 
stil bij de hoe-vraag.
Afhankelijk van de visie van de schoolleider op het doel van 
kleuteronderwijs verschilt ook de visie op spel als onderwijs-

Spelenderwijs leren kan op allerlei manieren.
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vorm en op de rol van de leerkracht daarbij. In een onderzoek 
van Pyle en Bigelow (2015) werden drie profielen onderschei-
den. Kleuteronderwijs dat vanuit een smalle visie wordt inge-
vuld kent aan spel een marginale positie toe (vooral ontspan-
ning) waarbij de leerkracht de orde bewaart en geschikte  
spelomgevingen aanreikt. In de visie die socialisatie benadrukt, 

wordt spel gezien als een middel om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Spel biedt gelegen-
heid om te interacteren met leeftijdsgenoten waarbij de leer-
kracht model is en kinderen leert conflicten op te lossen. In de 
visie op kleuteronderwijs waarin zowel socialisatie als schoolse 
voorbereiding centraal staan, is spel een middel voor schools 

leren: spel biedt de mogelijkheid om nieuwe concepten te 
leren begrijpen en de leerkracht grijpt spel aan om het leren 
van kinderen uit te breiden. Deze verschillende visies op kleu-
teronderwijs geven dus voor schoolleiders (en leerkrachten) 
ook richting aan de wijze waarop spelend leren wordt inge-
vuld.

SPELEND LEREN 
Spelend leren is een breed begrip dat verwijst naar het feit dat 
jonge kinderen spelenderwijs (al doende) leren. Bouwen kin-
deren een hoge toren met een smalle basis dan leren ze al 
doende dat de toren sneller omvalt dan wanneer dezelfde toren 
een brede basis heeft of minder hoog is. Niet alle vormen van 
spel zijn even leerzaam. Spel kan vrij (of onbegeleid) zijn of 
begeleid. Vrij spel past het beste in een smalle visie op kleute-
ronderwijs, dan wordt spel gezien als ontspanning. Spel speelt 
geen rol in de voorbereiding van het schoolse leren, daarvoor 
worden andersoortige activiteiten (directe instructie bijvoor-
beeld) ingezet. Daarmee is niet gezegd dat kinderen niets leren 
in deze spelvorm. Als kinderen onbegeleid spelen met leeftijds-
genoten leren ze om te gaan met anderen, oefenen ze wellicht 
hun mondelinge taalvaardigheid en leren ze wellicht impliciet 

EEN BELANGRIJKE MANIER OM 
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begrippen. Zetten we deze onbegeleide spelvorm af tegen 
begeleid spel door een volwassene dan is er meer leerwinst te 
behalen. In de visie waarbij kleuteronderwijs vooral gericht is 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling leren kinderen van de 
leerkracht om te gaan met anderen in uiteenlopende situaties 
en problemen op te lossen. In de visie met de breedste doel-
stelling wordt leerwinst daarnaast ook behaald op het terrein 
van schoolse voorbereiding, omdat een volwassene vragen kan 
stellen, kinderen een rijker vocabulair (‘academische taal)’)  

kan aanbieden en expliciete kennis en redenaties kan overbie-
den. Een belangrijke manier om het spel te verrijken is het 
zogenaamde scaffolding, letterlijk het in de steigers zetten. 
Hiermee wordt bedoeld kinderen uitdagen met vragen en 
voorbeelden die aansluiten bij de activiteit en interesse van het 
kind en die leiden tot verdieping. Juist deze vorm van onder-
steuning is erg effectief, maar is in veel scholen voor verbete-
ring vatbaar (Veen en anderen 2017). Schoolleiders zouden 
bekend moeten zijn met deze kennis over verschillende spel-
vormen om zo (samen met leerkrachten) de effectiviteit van 
het kleuteronderwijs te vergroten.
Onderzoek naar de verschillende spelvormen en daarmee 
samenhangend de verschillende rollen van de leerkracht bij 
het spel laten zien dat veelal begeleid spel de meeste leerwinst 
oplevert (Fuligni en anderen 2012). Teveel door de leerkracht 
geleide activiteiten zoals directe instructie kunnen op termijn 
de motivatie van kinderen verminderen. Het is belangrijk dat 
schoolleiders kennis hebben over de effectiviteit en de voor- 
en nadelen van verschillende aanpakken en de daarmee 
samenhangende professionaliseringsbehoeften van de leer-
krachten. 

TIJDSBESTEDING 
Bij de vraag hoe het kleuteronderwijs eruit dient te zien is het 
goed stil te staan bij uitkomsten van het tijdsbestedingsonder-
zoek van Annika de Haan (2015). Zij onderzocht hoe de 
onderwijstijd onder meer in het kleuteronderwijs besteed 
wordt. In het kleuteronderwijs gaat veel tijd naar activiteiten 
waarvan het leerrendement laag is, zoals de grote groepsactivi-
teiten als de grote kring en overgangsmomenten. Kinderen zijn 
dan weinig betrokken en hun actieve bijdrage is beperkt. Door 
de leerkracht begeleide activiteiten komen relatief weinig voor, 
maar het effect daarvan op de ontwikkeling van kinderen is 
groot. Geen wonder dat het dagschema, de organisatie en het
groepsmanagement in dit proefschrift als belangrijk aandachts-
punt worden benoemd. Een andere uitkomst was dat vrij veel 
tijd (23 procent) besteed wordt aan vrij spel en buiten spelen. 
Dit lijkt in tegenspraak met geluiden in de media dat er geen 
tijd meer zou zijn om te spelen in de kleutertijd. Dergelijke 

momenten zijn van belang om te ontspannen en stoom af te 
blazen, maar de vraag is of een kwart van de tijd daaraan 
besteed zou moeten worden. Tot slot merkt De Haan op dat 
veel situaties die zich lenen als leertijd (opruimen, wachten op 
anderen) niet worden aangegrepen om kinderen iets te leren.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Het kleuteronderwijs dekt een belangrijke levensfase. Het 
actuele inzicht dat de omgeving een essentiële rol speelt in de 
ontwikkeling van het jonge kind dient in het onderwijs han-
den en voeten te krijgen. De schoolleider heeft een rol in het 
richting en vorm geven van het onderwijsaanbod aan kleuters. 
Schoolleiders doen er goed aan zich te verdiepen in wat er 
bekend is over het jonge kind en een leeftijdsgeschikt en effec-
tief onderwijsaanbod. De eigen visie op kleuteronderwijs tegen 
het licht houden en te staven aan actuele kennis over het jonge 
kind is een eerste stap. Daarop volgt visieontwikkeling en uit-
werking met (onderbouw) leerkrachten. Discussie over dag-
programma’s, keuze over werkvormen en verbetering van de 
educatieve ondersteuning zouden onderdeel moeten zijn van 
een professionele dialoog. Dat geldt des te meer voor die 
schoolleiders bij wie de leerlingenpopulatie met weinig bagage 
de school binnenkomt. Daar is geen tijd te verliezen.  
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