
Hoeveel ruimte krijgt de kleuter nog om de motor van zijn 
eigen ontwikkeling te zijn? Wordt ons aanbod bepaald 
door het volgsysteem en afvinklijstjes? Hoeveel ruimte 
voor initiatieven en inbreng van kinderen bieden de 
populaire kleutermethodes? Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat kleuters zich eigenaar van hun leerproces en 
leeromgeving (blijven) voelen? 

Het vergroten van eigenaarschap zorgt voor een hogere 
intrinsieke motivatie (en vice versa). Willen we het kind 
weer de motor van zijn eigen ontwikkeling laten zijn, dan 
is het vergroten van de intrinsieke motivatie een must. 
Van alle vragen die ik mijzelf stel m.b.t. het bevorderen 
van eigenaarschap, heb ik er vijf uitgewerkt. Wellicht 
zijn het vragen die jou en je team kunnen helpen bij het 
bevorderen van eigenaarschap bij kleuters.

Vraag 1: 
Moeten alle kleuters meedoen met een kringactiviteit?
Vraag je af of alle kinderen altijd mee moeten doen met 
je kringactiviteiten. Hoe goed je ook kunt differentiëren, 
sommige kringactiviteiten zijn nog te moeilijk of juist te 
makkelijk voor kinderen. Organiseer liever twee kleinere 
kringen waarbij je mooi aansluit bij het niveau, dan 

één grote kring waarbij je probeert alle niveaus aan te 
spreken. Sommige kinderen vinden het echt nog lastig 
om een kwartier aan een kringactiviteit mee te doen. 
Voor deze kinderen (of misschien wel alle kinderen?) kun 
je het doel van je kringactiviteit wellicht beter koppelen 
aan een zelfgekozen activiteit. 

Vraag 2: 
Kies jij de activiteiten voor kinderen, of verleid je 
kinderen tot activiteiten?
Werk je met een circuitmodel waarin de hele 
groep in een week alle activiteiten doorloopt 
tijdens de werklessen? Of bied je kinderen meer 
keuzemogelijkheden? Ik ben ervan overtuigd dat de 
betrokkenheid stijgt wanneer je kinderen vaker (of zelfs 
meestal) activiteiten laat kiezen. Jij koppelt vervolgens 
doelen aan de gekozen activiteit die passen bij de 
zone van naaste ontwikkeling van het kind. Verbind 
verschillende activiteiten/ hoeken aan elkaar, zodat 
kinderen verleid worden om ook andere activiteiten 
te ontdekken. Tijdens een zelfgekozen activiteit is het 
overigens vaak makkelijker om procesgerichte feedback 
te geven. Feedback die gericht is op het proces in plaats 
van het product is een van de succesfactoren voor het 
vergroten van eigenaarschap bij kinderen.
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Vraag 3: 
Bepaal jij de inhoud van het thema of wordt de 
inhoud bepaald aan de hand van leervragen en 
deelthema’s?
In veel scholen worden de thema’s, activiteiten en 
de leeromgeving bepaald door de leerkracht en/of 
de methode. Maak eens gebruik van een halfopen 
themaplanning, waarbij je ruimte laat voor de inbreng 
van kinderen door gebruik te maken van leervragen 
van kinderen. Tijdens de start van een thema activeren 
veel leerkrachten de voorkennis van de groep door 
bijvoorbeeld een mindmap. Jammer genoeg wordt bij 
het bepalen van de inhoud van het thema nog te weinig 
gebruik gemaakt van deze voorkennis en de zogeheten 
brandende vragen van kinderen. De intrinsieke motivatie 
en de mate waarin kinderen zich eigenaar voelen van het 
aanbod en het leerproces stijgen wanneer de brandende 
vragen van kinderen leidend worden voor het ontwerp 
van het thema. De leervragen kunnen worden behandeld 
in miniprojecten of deelthema’s binnen het thema. 

Vraag 4: 
Hoeveel ruimte krijgen kinderen om een activiteit uit 
te breiden of te verdiepen?
Op veel scholen wordt gewerkt met circuitmodellen, 
waarbij kinderen iedere dag een andere activiteit uit 
moeten voeren. Kinderen die dan heerlijk betrokken aan 

het bouwen zijn in de constructieplek, moeten aan het 
einde van de speelleerles alles opruimen. Als ze geluk 
hebben hoeven ze pas aan het einde van de dag alle 
blokken weer op de juiste plek te leggen. Morgen moeten 
immers weer andere kinderen een opdracht uitvoeren 
in de bouwhoek, anders wordt het werkschema 
overhoopgehaald. Dit zou ook anders kunnen: laat 
kinderen meerdere keren achter elkaar in een hoek 
spelen, zodat ze echt tot verdieping van het spel komen. 
Vraag kinderen eens of ze een project willen maken van 
hun bouwwerk. Deze projectjes kunnen soms eindigen in 
deelthema’s of breiden zich zelfs uit tot klassenthema’s.

Vraag 5: 
Ruimte voor spel: Tijd of prioriteit?
De belangrijkste vraag die je je misschien zou kunnen of 
moeten stellen is hoeveel ruimte jij biedt voor (vrij) spel. 
Ik hoor regelmatig dat er zo weinig tijd is om te spelen 
of om mee te spelen met kinderen. Ik stel dan altijd de 
vraag of het een kwestie van tijd of prioriteit is. Want als 
je het belangrijk vindt dat kinderen de ruimte krijgen om 
(vrij) te spelen, dan zijn er echt manieren om hier tijd 
en ruimte voor te maken. Wanneer je kinderen en jezelf 
deze ruimte gunt, gebeuren er zulke mooie dingen. Dat 
gun ik ieder kind. Dat gun ik iedere kleuterleerkracht.
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