
een artikel over 
KLEUTERS IN HET ROOD 

Waar begin je als het fout loopt?
Als een kind echt niet mee lijkt te kunnen in de 
klas of regelmatig de klaswerking verstoort, kan 
dat veel energie vragen. Leerkrachten willen 
vaak snel een oplossing voor het probleem dat ze 
ervaren. Ze proberen verschillende dingen uit… 
maar als het resultaat uitblijft, vragen ze zich af 
wat er aan de hand is. Die kleine triggers maken 
veel leerkrachten onzeker: waarom zie ik niet 
waar het juist vastloopt? Wat kan ik voor dit kind 
nu best doen? In de realiteit is het werken met 
zorgkleuters een zoekproces dat tijd vraagt. Er 
zijn geen kant-en-klare oplossingen. Je kan dit 
zoekproces vergelijken met het oplossen van een 
puzzel. Met alle losse stukken tracht je een totaal-
beeld te vormen.

 Lees het volledige artikel.

aan het woord
DOCENT ILSE AERDEN

“Elk plan voor zorgkleuters 
vertrekt vanuit een goede 

beeldvorming.” 

Na een eerste signaal van 
zorgkleuters, gaan leerkrach-
ten samen aan de slag met de 
uitdaging om een doelbewuste 
aanpak uit te tekenen. Een 
plan op kind- en klasniveau.

Je raadt aan om te starten bij de context. Waarom?
Bij puzzelen leer je kinderen om te starten met de randen en hoeken.
Bij het uitwerken van dergelijke casussen is dat net hetzelfde. Je kijkt
eerst naar de globale context en de thuissituatie maakt daar deel van
uit. Om te kunnen starten bij de thuissituatie heb je wel medewerking
van de ouders nodig. Zij kunnen je de informatie geven die je nodig 
hebt om het gedrag van de kleuter in de klas te begrijpen. Maar dat 
gesprek aangaan is, zeker in de beginfase bij jonge kinderen, niet 
altijd evident. Ouders hebben echter het recht om te weten dat de 
ontwikkeling van hun kind niet vlot verloopt. Hoe je die boodschap 
overbrengt, is daarom cruciaal. Je zal met zorg moeten communiceren 
over de zorg.

Speelt de klascontext ook een grote rol?
Soms zijn er klassituaties die mee - of zelfs meer - bepalend zijn dan
de thuissituatie. De taakjes die kinderen bijvoorbeeld maken in de
klas en de druk die de leerkracht zichzelf oplegt als het moeilijk gaat,
spelen zeker een rol. Want hoe kijk je zelf naar ‘druk’? Zie je dat als
een rem of een stimulans? Sommige leerkrachten zien werkjes als een 
belangrijk onderdeel van leren. Ze ervaren moeilijkheden al snel als 
een probleem of zorg. Maar misschien kan het kind net meer als de 
druk wegvalt? In andere klassen staat vrijheid van kinderen in het 
hoekenwerk centraal. Daar is er misschien een gebrek aan druk en 
een gerichte uitdaging deel van de zorg?

Hoe ga je daar dan in de opleiding mee aan de slag?
In het postgraduaat ‘Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuter-
school’ krijgen leerkrachten de ruimte om ervaringen te delen met
elkaar. Docenten luisteren naar wat leerkrachten belangrijk vinden.
We zoeken samen een manier om  tegemoet te komen aan de noden 
van het kind. Ook het terug leren zien van de mogelijkheden die het 
kind wel heeft, is vaak belangrijk. Leerkrachten delen hoe zij het aan-
pakken en differentiëren. Door het delen van ervaringen, verwerven 
ze nieuwe kennis. Ze leren zo ook op een genuanceerde manier kijken 
naar verschillende contexten en hoe het kind daarop reageert.

Hoe ontwikkel je die brede kijk?
Als leerkrachten verder op zoek gaan naar de betekenis van een zorg, 
is het belangrijk om breed te observeren. Op verschillende momenten 
en verschillende plaatsen. Hoe reageert de kleuter ‘s morgens aan de 
poort? Hoe reageert hij in de kring als de juf hem een vraag stelt of 
een opdracht geeft? Hoe kiest hij met wat hij gaat spelen? Hoe maakt
hij een taakje af? Wat speelt hij op de speel-plaats en hoe betrokken is 
hij in de turnzaal? Hoe speelt hij met de andere kleuters in de hoeken? 
Hoe reageert hij op routine- en overgangsmomenten? Een kleuter 
kan zich immers heel anders voordoen tijdens vrij spel of op de speel-
plaats, dan bij jou tijdens een activiteit aan de tafel. Uitdagend is voor-
al om grondig te kijken en goed te interpreteren. Het lijkt misschien 
evident, maar goed observeren is voor veel leerkrachten nog een 
struikelblok. Met een checklist alleen kom je er niet! Dit zet bovendien 
nog teveel aan tot het inventariseren wat het kind ‘niet’ kan of ‘niet’ 
doet. Het brengt de context niet mee in beeld en nodigt dus ook niet 
uit naar dieper kijken ‘waarom’ iets nog niet zo goed lukt.

Hoe kunnen leerkrachten hun observaties verbeteren?
Het kan helpen om korte videofragmenten op te nemen in de klas. Als je
die fragmenten achteraf analyseert, wordt het bijvoorbeeld duidelijk dat 
de zorgkleuter die snel afgeleid is tijdens kringgesprekken, echt wel pro-
beert zichzelf ertoe aan te zetten om zijn gedrag bij te sturen. Video’s kan 
je trouwens ook samen met collega’s bespreken om verschillende inter-
pretaties te verkennen, want in je eentje dreig je soms in cirkels vast te lo-
pen. Het interpreteren van zulke observaties levert vooral nieuwe vragen 
en dat is heel belangrijk in het zoekproces. Het maakt dat je een volgende 
keer nog gerichter gaat kijken en onderzoeken. Net als bij puzzelen, ga je 
dus op zoek naar wat er precies op elk puzzelstukje staat.

Wat als je denkt dat er toch meer aan de hand is?
Soms herken je een patroon, een vermoeden van een diagnose. Het is dan
belangrijk om te weten op welke signalen je kan letten. Door te begrijpen
waar deze kinderen het precies moeilijk mee hebben, kan je er in je klas
ook preventief op inspelen. Toch blijft voorzichtigheid aangewezen.
Diagnoses leiden in de praktijk nog te vaak tot koker-denken waarbij elk
gedrag van het kind wordt herleid tot de diagnose. Bij een kind met autis-
me dat steeds alleen speelt, worden dan bijvoorbeeld andere mogelijke
redenen voor alleen-spelen niet verder onderzocht. Men gaat ervan uit
dat hij dit gewoon nodig heeft. Stoppen met zoeken naar andere mogelijk-
heden voor dit kind, is niet helpend! Patronen zijn slechts prenten die je 
naast jouw puzzel kan leggen. Niet als voorbeeldprent om na te bootsen, 
maar als ijkingspunt om eventuele diepere betekenissen te leren zien. 
Want elke zorgvraag is maatwerk!

Hoe kan je als leraar het verschil maken?
Als je een heleboel informatie verzameld hebt, is het soms moeilijk om 
door de bomen het bos te zien. Het moment dat je samenhang begint te
zien, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Dan wordt de eigenlijke prent 
zichtbaar. Je ziet de essentie van de zorg die het kind nu nodig heeft en 
hierdoor weet je ook wat je te doen staat. Dat geeft vertrouwen! Met een 
goede beeldvorming heb je immers alle puzzelstukjes in handen om een
sterk werkplan op te maken. Je neemt de kern vast, deelt het op in kleine, 
hanteerbare stukjes en kan er dan doelgericht mee aan de slag gaan. Zo 
doet de leerkracht ertoe! Je aanpak veranderen met kleine stapjes, kan 
grote verschillen teweeg brengen. Dat brengt rust voor de kleuters en 
voor jezelf als leerkracht.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor 
de onderwijsnieuwsbrief van hogeschool 
UCLL op www.ucll.be/flexmail.

DOORDENKER 
Bij de inschrijving vertelden ouders dat hun kind 
uitgespeeld was in de opvang en dat mama telspelletjes met 
hem speelt. Als de kleuter bij taakjes in de klas dan vaak 
zegt dat hij het niet kan, lijkt dat al snel het gevolg van een 
te hoge druk van de ouders. Maar is dit wel zo? Leggen de 
ouders effectief teveel druk? Of spelen ze eigenlijk goed in 
op zijn interesse? Wat is het verschil? 



POSTGRADUAAT
ERVARINGSGERICHTE ZORGBEGELEI-
DING IN DE KLEUTERSCHOOL

IETS VOOR JOU?
Werk je als leraar of zorgbegeleider in het kleuteronderwijs of wil 
je op termijn die richting uitgaan? In dit postgraduaat ontwikkel 
je de nodige inzichten rond zorgbegeleiding in de kleuterschool. 
Zowel op niveau van het kind, de leraar en de school.

STUDIEPROGRAMMA
Het programma omvat 4 thema’s:
  • de leraar en de zorgleraar: samen naar gedeelde zorg;
 • basiszorg optimaliseren voor de hele klas;
 • breed en inlevend observeren van risicokleuters;
 • kleuters met specifieke ondersteuningsvragen begrijpen  
 • en begeleiden. 

MEER INFO
Wil je meer informatie over deze opleiding? Mail naar  
ilse.aerden@ucll.be of kom naar een infodag. Alle data en meer 
info over deze opleiding vind je op www.ucll.be.

“Ook een zorgleerkracht moet  
blijven twijfelen en het  

kleuterbeeld in vraag stellen  
om sleutels te zoeken.”
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