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In het bollensysteem, als hulpmiddel in het ontwerpen van een krachtige 
leeromgeving, draait alles rond verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is 
de basis voor inspiratie en ideeën. De eindbol (of het droombeeld) geeft 
een concreet beeld van hoeken & materialen en wat de kleuters ermee 
doen, het roept een sfeer op,…   
Kortom het geeft een levendig beeld van hoe kleuters al spelend een 
stukje van de wereld verkennen, ontdekken & onderzoeken . 

Een krachtige leeromgeving vraagt om een doordacht en 
samenhangend geheel richting eindbol/droombeeld. Het 
bollensysteem maakt keuzes rond deelthema’s, interessesporen, 
focussen … en de samenhang in het aanbod visueel. Het helpt ook om 
het overzicht en de samenhang te blijven bewaren. In het ontwerpen 
van hoofd- en nevenaanbod staan steeds het beleven en het totale 
kind (hoofd, hart, handen) centraal.  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Het ontwerpen van een krachtige leeromgeving gebeurt van achter naar 
voor. Wanneer de eindbol/het droombeeld heel concreet, levendig en 
volledig is, komen inspiratie, ideeën en plannen bijna vanzelf. Dit 
droombeeld geeft richting om te kiezen welke relevante deelthema’s, 
focussen, interessesporen… (ook wel tussenbollen genoemd) nodig zijn 
om samen met de kinderen de ‘eindbol’ te bereiken.  
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Het ontwerpen van een krachtige leeromgeving vraagt om het thema te 
onderzoeken, te doorworstelen en te doorleven zodat er inhoudelijke 
expertise opgebouwd wordt binnen het thema. Hierbij zijn van belang: de 
eigen nieuwsgierigheid en verwondering, zichzelf vragen stellen, 
antwoorden zoeken en inlevingsvermogen in hoe kinderen dit thema 
ervaren en beleven.  


