
UCLL - Proeftuin 

HOE�MAAK�IK�EEN�NUTTIGE,�LEUKE�
EN�DIEPGAANDE�VOORBEREIDING?�

VOORBEREIDEN



WAT�MAAKT�EEN�
VOORBEREIDING�
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Hoe pak ik dit aan?  

—> verloop 

Wat ga ik doen?  
—> aanbod

Wat wil ik te weten komen?  

—> in functie van klasscreening 
(competenties) 

Wat heb ik nodig?  

—> materiaal

Wanneer ga ik het doen?  

—> tijd/datum

Wat wil ik bereiken?  

—> doelen (ZILL) 

Waar moet ik rekening mee houden?  

—> aandachtspunten (bv: aantal kleuters) 

Wat maakt de activiteit diepgaander?  

—> prikkels, impulsen, materialen, 
probleemstellingen 
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VB:�VOORBEREIDING



ZILLIMPRESSIE-
EXPRESSIE

BETROKKENHEIDS
-�VERHOGENDE�

FACTOREN
BASISBEHOEFTEN�4�FACTOREN�

MODEL�

HULPMIDDELEN�OM�VERDER�TE�DENKEN�



IMPRESSIE�-�VERWERKEN,�VERDIEPEN,�VERBREDEN,�VASTZETTEN�-�EXPRESSIE

Iets�wat�je�op�een�bepaalde�manier�geraakt�heeft,�iets�wat�zich�op�een�krachtige�manier�aan�je�bewustzijn�heeft�opgedrongen,�
iets�wat�je�een�moment�lang�volledig�heeft�vervuld,�iets�wat�je�zintuigen�tot�het�uiterste�heeft�geprikkeld�of�simpelweg�een�

onbestemd�gevoel,�begint�op�een�bepaald�moment�in�je�te�rommelen.�Het�laat�je�niet�met�rust.�Het�vraagt�om�meer�dan�daar�‘te�
blijven�hangen’.�De�opgedane�indrukken�willen�zich�tonen�en�zoeken�kanalen�om�naar�buiten�te�worden�gebracht.��

Dat�is�impressie-expressie.��-�Ferre�Laevers

IMPRESSIE�-�EXPRESSIE

IMPRESSIE EXPRESSIE

VERWERKEN,�VERDIEPEN,�VERBREDEN�
VASTZETTEN�



ZILL�GEBRUIKEN�IN�VOORBEREIDING�

ZILL

Let op:  

• Wat wil ik precies bereiken met dit aanbod/ activiteit?  

• Juiste en relevante doelen kiezen 

• Koppeling binnen en buitencirkel 

• Gevarieerd aanbod —> niet steeds dezelfde doelen  

Combinatie met klasscreening: 

• Op welke domeinen heb ik weinig informatie 

• Op welke domeinen wil ik mijn klas beter maken  

• Koppeling tussen domeinen waar de kleuters sterk in zijn 
en minder sterk in zijn



4-FACTOREN�MODEL�GEBRUIKEN�BIJ�VOORBEREIDING�

4�-�FACTOREN�MODEL:�ALGEMEEN�

Aanbod  

Bv: is het aanbod op maat, ruim genoeg, doordacht? 

Organisatie 

Bv: waar ga ik zitten, waar is er genoeg ruimte, stoor ik de andere kinderen op 
deze plek, hoe zorg ik voor veiligheid?  

Sfeer en relatie 

Bv: hoe zorg ik ervoor dat het gezellig is, dat kinderen zich goed voelen, hoe is 
de relatie onderling met de kleuters, wat is de relatie tussen mij en de 
kleuters?  

Leerkrachtstijl  

Bv: in hoeverre wil ik zelf meedoen met de activiteit, ga ik begeleiden of 
meespelen?  



4-FACTOREN�MODEL�GEBRUIKEN�BIJ�VOORBEREIDING�

4�-�FACTOREN�MODEL:�SPECIFIEK��

Aanbod  
Bv: Heb oog en oor voor de signalen die kinderen uitzenden mbt wat ze willen doen, 
wat hen nieuwsgierig maakt… 

Organisatie 
Bv: Wees duidelijk in wat je verwacht van de kinderen. 
Bv: Doseer het aantal regels en afspraken: niet te veel!  
Bv: Verwoord grenzen en regels positief: wat verwacht je dat het kind wel doet (i.p.v. 
wat mag hij niet doen). 

Sfeer en relatie 
Bv: Maak plaats voor wat de kinderen gemaakt hebben, zodat (bouw)werkjes kunnen 
blijven staan 
Bv: Nodig kinderen uit om elkaar te helpen en leer hen hoe ze dat goed kunnen doen. 
Bv: Werk als klas samen aan één project, en laat het uitgroeien naar het realiseren van 
iets dat gepresenteerd wordt (bv. een circusvoorstelling voor ouders) 

Leerkrachtstijl  
Bv: Luister naar wat kinderen vertellen vanuit een onderzoekende houding: Hoe denken 
ze over...? Wat willen ze eigenlijk zeggen 
Bv: Kom los van ‘het snel zelf even doen’ en geef kinderen een kans om zelf te 
proberen. Ook al duurt het dan langer! 



BASISBEHOEFTEN�GEBRUIKEN�BIJ�VOORBEREIDING�

BASISBEHOEFTEN�

Lichamelijke behoeften  

Bv: is het hier niet te warm om te turnen?  

Behoefte aan affectie 

Bv: hoeveelheid kleuters, kan iedereen gezien en gehoord worden?  

Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit 

Bv: is de activiteit in voldoende mate voorspelbaar?  

Behoefte aan erkenning en bevestiging 

Bv: is er voldoende vrijheid en kan iedereen een aandeel hebben  

Behoefte aan zichzelf als kundig ervaren  

Bv: is er voldoende uitdaging, kan er succes ervaren worden?  

Behoefte aan zingeving en morele waarde 

Bv: is er een link met de wereld: bv: sorteren? verspilling? 



BETROKKENHEIDSVERHOGENDE�FACTOREN�
GEBRUIKEN�BIJ�VOORBEREIDING�

BETROKKENHEIDSVERHOGENDE�FACTOREN�

Een positief klasklimaat 

Relaties tussen kinderen, tussen kinderen en leerkracht, klas als groep  

Voortbouwen op mogelijkheden (flow) 

Uitdaging voor alle kinderen, differentiëren  

Werkelijkheidsnabijheid  

Aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kinderen 

Activiteit 

Laat kinderen iets doen en/ of zet ze aan het denken  

Initiatief 

Eigen inbreng en ruimte voor persoonlijke inbreng kleuters



EN�WAT�DAN�MET�EEN�

DAGPLANNING



BTH-FACTOREN�

WAAR�EN�WANNEER�

EVENTUEEL�HET�VERLOOP�+�MATERIALEN�

AANBOD�-�WAT�GA�IK�DOEN�?

WAT�MOET�ER�IN�EEN�DAGPLANNING�

OBSERVATIEPUNTEN�

EERST�UITGEBREIDE�VOORBEREIDINGEN�MAKEN,�
LATER�KAN�DIT�UITGEBREIDER�IN�DE�

DAGPLANNING…�



WERKINSTRUMENT� FLEXIBILITEIT� EIGEN�MANIER�

AANDACHTSPUNTEN



VB:�DEELTJE�UIT�AGENDA



VRAGEN?


