
 

 

Workshop: ‘Opbrengstbewust spelen in een rijke leeromgeving, dat 

kan zo!’  

Plezier in spelen is plezier in leren! 

 

Bij de invoering van het basisonderwijs in 1985 was het de bedoeling om in groep 3 meer adaptief 

te gaan werken en de sterke aspecten van het kleuteronderwijs te benutten. Het 

tegenovergestelde is echter vaak gebeurd. In groep 1 en 2 wordt steeds meer systematisch en 

methodisch gewerkt op een manier waardoor voor spelend en ontdekkend leren steeds minder 

ruimte is.  

 

Misvatting: Scholen moeten van de inspectie een kleutermethode gebruiken.             

Basisscholen hoeven van de inspectie geen gebruik te maken een kleutermethode. Het bestuur, 

schoolleiding en docent bepalen zelf hoe ze het onderwijs vormgeven. Dat kan aan de hand van een 

methode, maar het kan ook zelf ontworpen onderwijs betreffen. Dat geldt niet alleen voor groep 

1-2 maar voor de gehele basisschool. Wat voor de inspectie belangrijk is, is dat er een beredeneerd 

aanbod zichtbaar is. Dat aanbod moet aansluiten bij de kenmerken en onderwijsbehoeften van de 

leerlingen en de doelen die we in het onderwijs hebben geaccepteerd als leidend (zoals de 

referentieniveaus). 

Uit de brochure Doorstroom van kleuters van het ministerie van onderwijs en PO-raad (Huizinga, 

2016) 

 

Doel en inhoud van de workshop 

Vindt u spelen ook zo belangrijk maar bent u door de druk van ‘bovenaf’ veel bezig met schoolse 

lesjes? Wilt u het spel meer verrijken door het bieden van een uitdagende en gevarieerde 

speelleeromgeving? Wilt u naast vrij spel ook doelgerichte (thematische) activiteiten aanbieden in 

de verschillende hoeken die passen bij de ontwikkelingsbehoefte van een jong kind? 

Wilt u in groep 1-2 en 3 thematisch werken vanuit verschillende (methode) bronnen én zeker weten 

dat alle doelen voldoende aan de orde komen?  

 

In deze workshop maakt u kennis met de werkwijze ‘Planmatig werken aan Doelen’ en wordt u 

geïnspireerd door voorbeelden van een rijke leeromgeving, die zonder al te veel kosten de volgende 

dag makkelijk in te zetten zijn.  

 

Workshopleider: Rian Helmink onderwijsadviseur en specialist Het Jonge Kind  


