
leidt tot een verschoolsing van het aanbod in de 
groepen 1-2. De eigenheid van het kleuteronder-
wijs staat hiermee onder druk en spel en spelen 
verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. De 
kleutergroep heeft haar eigen doelen, passend bij 
het specifieke karakter van kinderen die de kleu-
terleeftijd hebben en daar dient het onderwijs in 
groep 3 op aan te sluiten. Juist in de onderbouw 
wordt de basis gelegd voor groep 3 en hoger.
Om de eigenheid van het onderwijs aan kleuters 
te kunnen bewaken, wordt de laatste jaren in heel 
veel scholen de aandacht specifiek gericht op het 
verbeteren van de spelkwaliteit van het onderwijs 
aan kleuters. Door de doelen te verbinden aan 
het spelend leren wordt aan een brede ontwikke-
ling gewerkt. De handelingsbekwaamheid om 
met kleuters doelgericht aan de slag te gaan 
vraagt motivatie, inzet, scholing en begeleiding 
van de leerkracht op de werkvloer.

Speciale aandacht
In het kader van passend onderwijs is de 
afgelopen jaren het handelingsgericht werken 
vanuit de 1-zorgroute op veel basisscholen in 
alle groepen ingevoerd. Vanuit onderzoek naar 
de ervaringen met het werken met de 1-zorg-
route in het basisonderwijs (Amsing en Van 
der Maas, 2009) is bekend dat de implemen-
tatie van het handelingsgericht werken in veel 
kleutergroepen speciale aandacht vraagt. 
De aanpak, kleuterdidactiek, materialen en 
middelen verschillen in de groepen 1-2 in 
vergelijking met die van groep 3 tot en met 
8. Binnen een schoolbrede aanpak wordt er 
gedifferentieerd omgegaan met de invulling 
van het werken met groepsoverzichten en 
groepsplannen. Vanuit dat oogpunt gezien is 
het logisch dat ook de opzet en invulling van 
het groepsoverzicht en groepsplan een invul-
ling vraagt, die aansluit en passend is bij het 
onderwijs in groep 1-2.

Passend onderwijs door thema’s
Vanuit een thematische en betekenisvolle con-
text kan je als leerkracht spelenderwijs inhoud 
geven aan taal- en rekenwiskundige ontwik-
keling van ieder kind, maar dit staat niet los 

Handelingsgericht werken aan een thema in groep 1 en 2

Ieders talent verkend
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adviseur bij KPC Groep 
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Hoe kun je door middel van handelingsgericht werken (HGW) recht doen aan spelenderwijs leren van jonge  
kinderen? In dit artikel wordt een specifieke aanpak van HGW voor groep 1-2 belicht waarbij wordt uitgegaan  
van een doelgericht beredeneerd aanbod.

Vanuit onderzoek wordt het belang aangetoond 
dat de brede ontwikkeling van jonge kinderen 

gestimuleerd wordt en aansluit bij de ontwikke-
lingsbehoeften. Om jonge kinderen optimaal te 
laten profiteren van het onderwijsaanbod zal de 
onderwijsinhoud moeten worden afgestemd op de 
belevingswereld van het jonge kind. Betekenisvol 
onderwijs, met spel als basis. Op welke wijze  
kunnen de leerkrachten, zonder dat het onderwijs 
aan kleuters in het geding is, een beredeneerd 
onderwijsaanbod ontwikkelen dat voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de inspectie?

Betekenisvol onderwijs
In de groepen 1-2 wordt met kleuters veelal ont-
wikkelingsgericht gewerkt vanuit een thematische 
aanpak (Elenbaas van Ommen en Van der Maas 
(1994); Bosch en Boomsma (2013)). In plaats van 
methodes zijn er thema’s waarbij ter inspiratie 
handleidingen van voorlopers van methoden, 
boeken en naslagwerken door de leerkracht als 
bronnenboek worden gehanteerd. Kleuters leren 
spelenderwijs. Al spelend doen ze ervaringen op. 

Vanuit deze wetenschap 
wordt de brede, totale 
ontwikkeling gestimu-
leerd, afgestemd op en 
passend bij de onder-
wijsbehoeften van ieder 
kind.  
Om optimaal te kun-
nen profiteren van het 
onderwijsaanbod zal de 
onderwijsinhoud moe-
ten aansluiten bij de 

belevingswereld van het jonge kind. Betekenisvol  
onderwijs waarin spel de basis vormt van het 
activiteitenaanbod.

Eigenheid 
De inspectie verlangt van elke leerkracht van 
groep 1-2 een beredeneerd aanbod. Maar hoe 
ziet dat er uit? De inspectie mag kleutertoetsen 
inmiddels niet meer verplicht stellen (rege-
ringsbesluit 2013), maar in de rest van de school 
besteedt de inspectie steeds meer aandacht aan 
toetsbare resultaten. Het risico hiervan is dat dit 

Door doelen te verbinden  
aan spelend leren wordt in 
het kleuteronderwijs aan een 
brede ontwikkeling gewerkt 
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De aanpak, kleuterdidactiek, materialen en middelen verschillen in de groepen 1-2 in vergelijking met die van groep 3 tot en met 8

Ieders talent verkend
een beredeneerd thematisch aanbod, waarbij de 
doelgerichtheid en leeropbrengsten geborgd wor-
den in de zorgstructuur van de school. Je werkt 
vanuit de basis- en specifieke doelen per domein 
naar activiteiten in de specifieke themaplanning.

Ieder zijn talent
Op basisschool de Fontein in Barneveld is enige 
jaren geleden gestart met het invoeren van het 
werken met groepsplannen. Al snel ontstond in de 
onderbouw de vraag om dit meer ontwikkelings-
gericht in te vullen. De leerkrachten onderbouw 
zijn met de cyclus HGW aan de slag gegaan om 
deze specifiek voor de groepen 1-2 vorm te geven. 
De intern begeleider van de Fontein, Christianne 
Pronk, vertelt: ‘Toen we met deze cyclus aan de 
slag gingen bleek dat de behoefte ontstond om 
meer inzicht te krijgen in en het volgen van de 
ontwikkeling van het jonge kind in plaats van het 
registreren van de vaardigheden die het kind al 
dan niet bezat.’
De leerkrachten zijn gestart met ‘waarnemen’. 
Om de ontwikkeling van kinderen in kaart te bren-
gen en niet alleen de registratiemomenten met de 
Cito-toets, is KIJK! ingevoerd als LOVS. Leren om 
gericht te observeren was het eerste doel.
Pronk legt verder uit: ‘We onderscheiden inmid-

van de brede ontwikkeling. Het is dan ook logisch 
om in het groepsoverzicht en groepsplan van de 
onderbouw aandacht te besteden aan meerdere 
ontwikkelingsgebieden. Denk daarbij aan de vol-
gende domeinen: sociaal-emotionele ontwikke-
ling, mondelinge taal en beginnende geletterdheid 
en gecijferdheid, meten en meetkunde, grote en 
kleine motoriek, spel en de  
oriëntatiegebieden ruimte, tijd en lichaam.  
Deze ontwikkelingsgebieden kan je onderschei-
den, maar niet scheiden.
De eerste stap die je als leerkracht in de onder-
bouw realiseert vanuit de cyclus van HGW is het 
observeren van kinderen in de bovengenoemde 
domeinen. Vanuit gerichte observaties, eventueel 
aangevuld met methode-ongebonden toetsing, 
worden onderwijsbehoeften geformuleerd. Deze 
behoeften worden geclusterd en vertaald in con-
crete doelen voor het basisaanbod in de groep en 
in specifieke doelen voor de kinderen die speciale 
onderwijsbehoeften hebben. Het groepsplan 
wordt meestal voor een langere periode (3-6 
maanden) opgesteld en omvat de verschillende 
doelen voor meerdere thema’s in de groepen 1-2.
Als je het groepsplan gebruikt als leidraad voor de 
planmatige voorbereiding van ieder thema, geeft 
het groepsplan efficiënt en doelgericht inhoud aan 
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dels diverse vormen van observeren in de groep; 
het dagelijks kijken en daarop direct handelen 
in de groep. Ook plannen we de observaties van 
verschillende lijnen van KIJK! in voor de periode 
van september tot januari en vanaf februari tot 
juni tijdens het dagelijks handelen in de groep. We 
noteren dit in het Kind Dagboek. In januari en juni 
registeren we deze gegevens digitaal in het volg-
systeem. Naast het gestructureerd observeren/
registeren dat we een tweetal keer per jaar gericht 
doen met de ontwikkelingslijnen van KIJK!, nemen 
we, afhankelijk of het kind in groep 1 of 2 zit, één of 
twee keer per jaar de Cito-toetsen taal en rekenen 
af (M2 Cito en bij IV en V scores E2). We hebben 
een specifiek pedagogisch-didactisch groeps-
overzicht met meerdere ontwikkelingsgebieden 
ontwikkeld voor de onderbouw, dat we gefaseerd 
invoeren over meerdere jaren aan de hand van de 
observaties, KIJK!-registratie en -informatie van 
ouders. Tijdens het eerste jaar van de invoering 
van het volgsysteem, hebben we ervoor gekozen 
om met de ontwikkelingslijnen rondom sociaal-
emotionele ontwikkeling en taal te starten. In het 
tweede jaar zijn daar de rekenontwikkeling en de 
oriëntatielijnen bij gekomen. Dit schooljaar pakken 
we de grote en kleine motoriek op en de ontwikke-
lingslijnen oriëntatie uit KIJK! De ontwikkelingslijn 
spel staat ook nog op de rol om in te voeren als 

belangrijke en alles omvattende ontwikkelingslijn. 
Wanneer we alle ontwikkelingslijnen in kaart heb-
ben gebracht, gaan we hiermee aan de slag, zodat 
we juist een goede verbinding kunnen leggen met 
spelontwikkeling. 
De schoolbrede nascholing is dit jaar gericht 
op het voeren van kindgesprekken. Vanuit het 
pedagogisch-didactisch overzicht vullen we het 
groepsplan in met drie thema’s voor een half jaar. 
We noteren de doelen gekoppeld aan de tussen-
doelen van KIJK! voor het basisaanbod met een 
basisaanpak op twee à drie niveaus. De ontwik-
kelingslijnen in KIJK!  worden gekoppeld  aan 
kleuren als het gaat om de bijbehorende doelen 
en aanbod: rood-geel-blauw-groen. Afhankelijk 
van de ontwikkeling van het kind, krijgt het kind 
een basisaanbod in rood (4 tot 4,6 jaar), geel (4,6 
tot 5,6 jaar) of blauw (5,6 tot 6,6 jaar) en eventueel 
groen (6,6 tot 7,6 jaar). Daarnaast formuleren we 
specifieke doelen en een specifieke aanpak voor 
die kinderen die dit nodig hebben. Dit kan pre- en 
re-teaching zijn maar ook een extra uitdagend 
aanbod zijn.’

Specifieke behoeften 
Per thema worden doelen uit het groepsplan inge-
vuld. Basisdoelen en thema’s zijn voor de gehele 
kleuterbouw hetzelfde, maar hoeven niet altijd 

Als leerkracht kun je spelenderwijs inhoud geven aan taal- en rekenwiskundige ontwikkeling van ieder kind
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binnen hetzelfde thema even intensief behandeld 
te worden. Het ene thema leent zich meer voor 
rekenactiviteiten en bij het andere komt begin-
nende geletterdheid meer aan bod. Ook hangt 
dit af van behoeften van de groep. Als een groep 
op motoriek uitvalt pak je als leerkracht deze 
doelen in die groep nadrukkelijker op binnen het 
thema dan in een groep waar dit niet het geval is. 
Specifieke behoeften zijn altijd groepsafhanke-
lijk. Per thema wordt geëvalueerd en worden de 
doelen voor het volgende thema bijgesteld. Pronk 
vertelt enthousiast verder: ‘Binnen het pas uitge-
voerde thema Talent is in onze groep veel gewerkt 
aan de doelen via activiteiten in de hoeken. Zo was 
er in de hal een toneelhoek, hier konden kinderen 
een toneelstuk bedenken, oefenen en voor andere 
kinderen opvoeren. Ook hebben we gewerkt met 
circuits waarbinnen de kinderen konden kiezen 
tussen drama, creatief, techniek, enzovoorts. Het 
mooie hiervan was dat deze circuits groep door-
brekend binnen de onderbouw waren.’
De leerkrachten worden zich bewust van het 
belang van het werken met groepsplannen, omdat 
het hen meer inzicht biedt wat kinderen nodig 
hebben, waardoor zij beter kunnen aansluiten op 
de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
Pronk vervolgt haar verhaal: ‘Toen we begon-
nen met het werken met groepsplannen, was de 
schoolbrede inzet de taal-/leesontwikkeling.  
Dit heeft ons als onderbouwleerkrachten bewust 
gemaakt van het werken vanuit doelen en tussen-
doelen. Het had echter ook tot gevolg dat we veel 
meer neigden tot leerkrachtgestuurde activiteiten 
in de vorm van lesjes, die vooral in grote of kleine 
kring plaatsvonden. Dit ging steeds meer in tegen 
de visie van onze onderbouwleerkrachten en we 
merkten dat we wilden zoeken naar het bieden 
van beredeneerd aanbod dat vooral ook binnen de 
hoeken en spelsituaties plaatsvond. We zijn meer 
gericht op de ontwikkeling van kleuters sinds we 
ons bewust zijn geworden dat we bezig waren het 
schoolse leren naar voren te schuiven. Hiermee 
deden we geen recht aan de uniciteit van de kleu-
terperiode in de schoolcarrière van een kind. Het 
ontdekken en exploreren vanuit het spel sloegen 
we steeds meer over als belangrijke fase in de ont-
wikkeling van de kleuter. Dit is wel een zoektocht 
waarin we elkaar als collega’s nog steeds scherp 
moeten houden in onze keuzes ten aanzien van 
het beredeneerd aanbod. Het planmatig wegzetten 
van de doelen per half jaar en de focus leggen op 
ontwikkelingslijnen die passen bij de thema’s, was 
de basis om hiermee aan de slag te gaan. Deze 
aanpak vraagt van de leerkrachten in onze onder-
bouw wel goede vaardigheden wat betreft klassen-
management, kennis van observeren en ontwikke-
lingslijnen en de rust om naar kinderen te kijken.’

Bewustwording en houvast
Uit de voorbeelden in dit artikel blijkt de kracht 
van het handelingsgericht werken dat aansluit 

op de ontwikkelingsbehoeften van het kind bin-
nen verschillende thema’s om te komen tot een 
beredeneerd aanbod, zoals de inspectie van de 
onderbouw vraagt. De leerkrachten worden zich 
bewust van de opbrengsten die het handelings-
gericht werken in de groep met zich meebrengt. 
De doelen vanuit alle ontwikkelingsdomeinen 
in de onderbouw staan centraal in het activi-
teitenaanbod en bieden veel houvast voor de 
leerkracht. Door de basisdoelen en de specifieke 
doelen op basis van de groepsoverzichten vast te 
leggen in de halfjaarlijkse groepsplannen en al 
deze doelen in te passen in de diverse thema’s, 
rekening houdend met ruimte voor actuele 
onderwerpen die kinderen inbrengen, ontstaat 
een goede leidraad voor 
het doelgericht werken 
met kleuters. Op deze 
wijze wordt de brede ont-
wikkeling van jonge kinde-
ren bewust gestimuleerd 
binnen een doelgericht en 
beredeneerd aanbod. Alle 
doelen worden verspreid 
over de themaplannen en 
er ontstaat voor de leer-
kracht en intern begeleider 
een overzicht van welke specifieke doelen er, 
naast de basisdoelen, per onderbouwgroep in 
het komend half jaar extra aandacht vragen en 
specifiek geëvalueerd moeten worden. Op trans-
parante wijze wordt duidelijk welke aanscher-
ping nodig is in het activiteitenaanbod, om alle 
gestelde doelen in het schooljaar te bereiken. 
Ook kan helder gecommuniceerd worden naar 
teamleden in de groepen 3 tot en met 8 welke 
doelen bereikt zijn en met welke doelen de leer-
kracht van groep 3 nog aanvullend aan de slag 
moet. Leerkrachten en intern begeleiders leren 
samen. Zij leren door ervaring en reflectie op de 
doelen in relatie tot het aanbod. Op deze wijze is 
de onderbouw van de basisschool steeds beter 
in staat om het gesprek aan te gaan met de 
inspectie en te onderbouwen welke activiteiten 
zij wel en niet uitvoeren, wat werkt en niet werkt 
in de groepen 1-2.

Met dank aan Christianne Pronk, intern begeleider 
van basisschool De Fontein in Barneveld. 

Literatuur
De literatuurlijst is beschikbaar via 
www.hjk-online.nl/hjk/downloads

Aan de slag!
Op de website van HJK 
vind je een voorbeeld 
van een themaplan 
voor zowel basisdoelen 
en specifieke doelen 
waar je direct mee aan 
de slag kunt.

Leerkrachten en intern 
begeleiders leren samen 
door ervaring en reflectie 
op doelen en aanbod
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