
TRAJECT WO 1: 

EXPLOREREND BELEVEN:  

Sensopathisch spel – Vrij exploreren – Waarneming 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
De explorerende grondhouding is belangrijk in de kleuterklas. Het willen weten, willen ontdekken met het 
hele lichaam, zowel bij de kleuters als bij de juf/ meester, draagt bij tot fundamenteel leren.  
 

In dit traject gaan we samen ontdekken wat sensopathisch spel, vrij exploreren en waarnemingen kunnen 

opbrengen in de kleuterklas. We gaan ondervinden hoe we kinderen kunnen laten genieten van dit soort 
spel. Op deze manier gaan we samen op weg om de juiste impulsen te kunnen geven en leren we een 
houding aan die deze activiteiten tot op het niveau van de kleuter kan brengen. Hierdoor kunnen ze tot 
betrokkenheid komen.  
 

Na dit traject kan de student sensopathisch spel begeleiden in de kleuterklas, aan de slag gaan met 
explorerend beleven en een waarneming doen. Hiervoor zijn studenten nodig die zich willen openstellen 
om zelf materialen te ontdekken.  
 

De inhoud van dit traject is concreet: we leren 3 onderdelen binnen het ruime WO-aanbod kennen, 

namelijk sensopathisch spel – vrij exploreren – waarneming (spontaan & verdiepend).  
 

 Sensopathisch spel is genietend met het lichaam eigenschappen ervaren van vormloze en 
vormhebbende materialen. De juf/ meester probeert de kleuters echt te laten genieten van het 
aangeboden materiaal. De nadruk ligt hierbij op veiligheid en welbevinden van de kleuter.   

 
 Vrij exploreren zijn klasmomenten waarin de kleuters uitgenodigd worden in contact te komen met 

iets uit hun leefwereld om dan met heel hun persoon actief te ontdekken.  Het verloop wordt 
bepaald door kleuters én de juf/ meester die ondersteuning biedt. De kleuters spelen, maar leren 
tegelijk ook heel wat bij. De leerkracht neemt (wanneer het spel stil valt) initiatief om de kleuters 
aan te sporen tot nieuwe ontdekkingen of om ordening aan te brengen in de opgedane ervaringen.  

 

 Een waarneming is een geleide activiteit die gericht is op de natuurlijke exploratiedrang van 
kleuters te stimuleren. Kleuters moeten zelf kunnen handelen en doen hier veel ervaringen op. Ze 

leren de wereld echt te ontdekken en begrijpen. Zo maken ze kennis met de de wereld en wat 
hierin allemaal te beleven valt.  

 
 

DOEL 1: De student gaat aan de slag gaan met explorerend beleven in de kleuterklas. 

DOEL 2: De student kan de kleuters op een ondersteunende en positieve manier begeleiden bij dit 
aanbod. 

DOEL 3: De student begrijpt de meerwaarde van explorerend beleven bij kleuters. 

 


