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Voorwoord:
Dit onderzoek naar ‘Kunstzinnig aanbod afgestemd op de SLO-doelen en leermethode van KBS de Vijf-er
te Deventer, binnen kinderopvangorganisatie Sam&ko te Deventer’ is uitgevoerd als afstudeeropdracht
voor mijn opleiding PPKE (Pedagogisch Professional Kind & Educatie) aan Hogeschool KPZ te Zwolle. Van
januari 2021 tot en met juni 2021 ben ik bezig geweest met dit onderzoek en het schrijven van het
onderzoeksverslag. Het onderzoek heb ik uitgevoerd binnen de organisatie waar ik inmiddels 26 jaar
werkzaam ben als pedagogisch medewerker.
In afstemming met mijn praktijkbegeleidster; pedagogisch beleidsmedewerker en coach van Sam&ko
Judith Hekkert, heb ik mijn onderzoeksvraag voor dit onderzoek bedacht, op basis van een actueel
praktijkprobleem. Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd, is interprofessioneel ingezet, zodat er een
verbetering ontstaat in de samenwerking tussen kinderopvangorganisatie Sam&ko en KBS De Vijf-er en
ten goede komt aan de opbouw van het te bouwen Ingegraal Kind Centrum (IKC). Tijdens dit onderzoek
ben ik ondersteund door mijn SLB-docent Ingrid Marssink en begeleidster Judith Hekkert.
Mijn dank gaat uit naar hen en alle actoren die hebben meegewerkt aan het praktijkonderzoek, zowel
binnen Sam&ko als binnen De Vijf-er. In het bijzonder wil ik teamleider van de Vijf-er, Flory van Eerden en
pedagogisch beleidsmedewerker en coach van Sam&ko, Eveline van Waas bedanken voor hun input en
de feedback op mijn presentatie, waardoor ik het onderzoeksverslag zorgvuldig heb kunnen afronden.
Daarnaast wil ik Sabine Plamper, cultuurpedagoog en de schrijfster van het boek; “Begrijpen met je
handen” bedanken, die tijd voor mij heeft vrijgemaakt en mij heeft meegenomen in de belevingswereld
van kinderen tijdens kunstzinnige activiteiten en veel ervaringen en kennis met mij heeft gedeeld.
Tevens wil ik mijn werkgever en collega’s bedanken voor hun samenwerking, enthousiasme en input voor
mijn onderzoek. Ik heb regelmatig kunnen afstemmen of sparren met hen over mijn onderzoeksresultaten
en vervolgstappen. Tot slot wil ik mijn man en dochters bedanken, die mij moreel hebben ondersteund
tijdens het onderzoek en het schrijfproces en ervoor hebben gezorgd dat ik mij naast mijn werk volledig
kon storten op mijn onderzoeksverslag, door thuis alles draaiende te houden.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Tamara Tiggelovend- Bodewes, student nummer 10101
Deventer, 4 juli 2021
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Samenvatting:
Nieuwe onderwijsmethoden, gericht op procesgericht werken en 21e-eeuwse vaardigheden zoals
creatief- en probleemoplossend denken, vragen om een aanpassing in het aanbod van de voorschoolse
opvang. Deze vaardigheden worden vooral ontwikkeld door procesgericht aanbod, waarbij kinderen
kritisch leren kijken naar hun eigen handelen en creatief worden uitgedaagd. Doordat op dit moment
binnen de kinderopvang kunstzinnig activiteiten veelal productgericht worden aangeboden, wordt
‘creativiteit’ en ‘eigen inbreng’ te weinig gestimuleerd bij jonge kinderen. Het doel van dit onderzoek is
inzicht krijgen in het aanbod van kunstzinnige activiteiten binnen de kinderopvang en de afstemming
daarvan met het onderwijs.
Door het aanbod binnen de kinderopvang beter af te stemmen op de methoden en SLO-doelen van het
onderwijs, ontstaat er een doorgaande (leer)lijn en kunnen pedagogisch medewerkers van
kinderopvangorganisatie Sam&ko kinderen beter voorbereiden op de basisschool. Dit doel is ontstaan
vanuit een praktijkprobleem waarbij bleek dat kinderen die starten op de basisschool, onvoldoende
voorbereid zijn op de procesgerichte onderwijsmethoden. Dit komt doordat zij creativiteit missen,
wanneer zij enkel concrete opdrachten te krijgen, zonder dat zij daar eigen inbreng in hoeven te stoppen.
Om een zo goed mogelijk antwoord te geven op de vraag welk aanbod er nodig is in de kinderopvang om
hier beter op aan te sluiten, zijn er naast het theoretische onderzoek, actoren uit zowel onderwijs als de
kinderopvang bevraagd over wat zij voor aanbod doen en welke uitdagingen zij hierin tegenkomen of
welke mogelijkheden zij nog zien op verbetering. Ook is input vanuit Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
en een cultuurpedagoog verkregen door semigestructureerde interviews te doen. Door theoretisch te
onderzoeken welke verschillende visies op aanbod van kunstzinnige activiteiten er zijn, wordt duidelijk
hoe deze gerichter ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden bij
kinderen positief beïnvloeden.
Uit de onderzoeksresultaten bleek dat het aanbod van kunstzinnige activiteiten binnen de kinderopvang
veelal productgericht is, wat de creativiteit weinig tot niet ontwikkelt. Medewerkers uit de kinderopvang
zijn erg gericht op de thema’s die worden aangeboden. Dit maakt dat zij het lastig vinden om creativiteit
te stimuleren bij kinderen, doordat thema’s volgens hen beter tot hun recht komen met productgerichte
werkjes. Hier mist kennis (van didactiek en het belang van ander aanbod) en het durven denken buiten
de kaders. Medewerkers handelen vaak uit gewoonte en wensen vanuit ouders.
Terwijl creativiteit juist nodig is om binnen de procesgerichte methoden van het onderwijs uit de voeten
te kunnen. De aanbeveling is daarom om minder voor productgericht en meer voor aanbod te kiezen wat
gericht is op proces. Zodat er ruimte komt voor ontdekken, zelf mogen ervaren en daarmee het
ontwikkelen van vaardigheden zoals creatief denken, kritisch denken, zelfregulering en samenwerken.
Door kennis te vergroten bij medewerkers kunnen zij beter aan te sluiten bij de interesses van de
kinderen. Door niet standaard een activiteit thema- en groepsgericht aan te bieden, sluiten pedagogisch
medewerkers daarnaast beter aan bij de individuele behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, zoals
het beleid voorschrijft.
Dit onderzoek is vooral gericht op kinderen van 0-4 jaar, een eventueel vervolgonderzoek zou gericht
kunnen worden op kinderen in de basisschool leeftijd gekoppeld aan de BSO, met eveneens een
doorgaande (leer)lijn met het onderwijs.
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Hoofdstuk 1, Inleiding
De afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest rondom het toekomstgericht onderwijs. Er
zijn vanaf 2015 veel artikelen op internet te vinden waarin al te lezen is dat de doelen vanuit SLO aan
verandering onderhevig zijn. SLO staat voor; ‘Stichting Leerplan Ontwikkeling’, een landelijk
expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen. Eén van de taken van SLO is het ontwikkelen en testen
van leerlijnen en kerndoelen. Al in 2019 werd er o.a. op de website van SLO meer aandacht besteed aan
het toekomstig gericht onderwijs. Destijds werd de vraag; “Welke kennis en vaardigheden zijn van belang
om kinderen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij?”, een belangrijk gespreks- en
discussieonderwerp.
Marzano en Heflebower (2012) geven in hun boek ‘Klaar voor de 21e eeuw’ aan dat de wereld zo snel
verandert, dat het om die reden goed zou zijn dat professionals de kinderen van nu goed moeten
voorbereiden op die veranderende toekomst. Dit zou men volgens hen kunnen doen door het aanleren
van zowel de kennis die leerlingen nodig hebben (cognitief) als het goed leren omgaan met - en het
begrijpen van anderen (conatief). In het blad kinderopvang januari/februari 2020 benoemt W. Steffens,
eveneens het belang van de 21ste-eeuwse vaardigheden voor kinderen. Hij zegt hierover; “Deze
vaardigheden bereiden de kinderen voor op de samenleving van de toekomst” (p.13).
Een groot deel van deze specifieke vaardigheden, worden samen ook wel vakoverstijgende- of 21eeeuwse vaardigheden genoemd. Het gaat hierbij om de generieke competenties en de kennis die daaraan
te koppelen is, inzicht hebben en houdingen die nodig zijn voor kinderen om in de toekomst goed te
kunnen functioneren. De samenleving vindt het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de 21eeeuwse samenleving en dat deze vaardigheden een plek moeten krijgen in het onderwijs. (SLO, 2019)
Een verandering in aanbod is ook te zien binnen de kinderopvang. Toekomstgerichte talentontwikkeling
is bijvoorbeeld op dit moment een veelbesproken onderwerp binnen de kinderopvang. Pedagoog Dewulf
benadrukt; “Verwar talenten niet met de beste is zijn in iets”(geciteerd in Overduin, 2021, p.16). Het gaat
juist om datgene wat geen moeite kost om te doen en waarbij genoegen wordt gevoeld. Kinderen kunnen
hun talenten leren gebruiken om een strategie te kiezen om ergens te komen wat nog niet lukt. (Overduin,
2021). Door talentontwikkeling worden kinderen meer bewust van hun eigen kwaliteiten en krijgen
daardoor meer zelfvertrouwen en agency.
Daarnaast is bij veel kinderopvangorganisaties het aanbod van de ‘productwerkjes’ steeds vaker een punt
van discussie. Bij veel kinderopvangorganisaties is te lezen in hun beleid, dat zij het belangrijk vinden dat
kinderen een eigen ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; Het kind wordt als uitgangspunt genomen;
Pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigenheid van kinderen; Kinderen worden als individu
gezien. Echter wanneer er 20 precies dezelfde voorbewerkte werkjes in een groep hangen, is er niet
gericht naar het individuele kind gekeken en wordt er niet gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeldoelen
en interesses van kinderen. (Velsink, 2015)
Ook binnen kinderopvangorganisatie Sam&ko, een grote organisatie met 20 opvanglocaties binnen
Deventer, zou de pedagogisch beleidsmedewerker en Coach (PBMC’er) graag zien dat er meer vanuit de
kinderen zelf wordt gekeken welk aanbod gedaan zou moeten worden. Naar aanleiding van een aantal
gesprekken met de PBMC’er over het bestaande aanbod van kunstzinnige en creatieve activiteiten, werd
duidelijk dat het huidige aanbod niet goed zou aansluiten bij het beleid en de visie van de organisatie. In
het beleid van Sam&ko staat duidelijk beschreven dat de pedagogisch medewerkers in hun handelen oog
hebben en houden voor het individu in de groep en kinderen de ruimte bieden om eigen ervaringen op
te doen. (Sam&ko, 2020). Ook ligt er wellicht een bepaalde verwachting vanuit ouders in het aanbod wat
de keuze voor het huidige aanbod zou kunnen beïnvloeden.
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Tijdens een teamvergadering op kinderopvanglocatie Sam&billy, één van de locaties van
kinderopvangorganisatie Sam&ko, is er met pedagogisch medewerkers gesproken over het huidige
aanbod van kunstzinnige activiteiten. Na het kijken van een presentatie over verschillende manieren van
kunstzinnig aanbod werd duidelijk dat niet iedereen in het bezit is van deze kennis over
activiteitenaanbod en er binnen de teams heel verschillend over het aanbieden van kunstzinnige
activiteiten gedacht wordt. Hiermee werd helder dat niet alleen het aanbod op de verschillende locaties
anders kan zijn, maar zelfs het aanbod binnen één team kan verschillen. De vraag is; “Of het kunstzinnige
aanbod altijd bewust ingezet wordt om een doel te behalen, wanneer niet iedereen de kennis van
verschillend aanbod bezit”.
Wanneer het pedagogisch beleid gevolgd wordt, zou elke pedagogisch medewerker van Sam&ko kindvolgend moeten werken en doelen opstellen vanuit de ontwikkeling waarop het kind zich op dat moment
bevindt. Dit gebeurt in de praktijk niet altijd. Daarnaast bestaat de wens om nauwer samen te gaan
werken met de scholen waarbinnen Sam&ko kinderopvang aanbiedt, om op deze manier de doorgaande
lijn nog meer te bevorderen. Het belang van een soepele doorgaande lijn wordt onderstreept door een
onderzoek van Gutman, Sameroff en Cole, (2003) waaruit blijkt dat de mate waarin kinderen goed zijn
voorbereid op de overgang naar school, invloed heeft op de toekomstige schoolprestaties van het kind.
Er is op internet en in (semi)wetenschappelijk artikelen veel informatie te vinden over zowel de ‘21eeeuwse vaardigheden’ als over ‘SLO-doelen’, omdat er tegenwoordig veelal les wordt gegeven op scholen
die hier op gericht is, maar er is weinig tot niets te vinden over een eventuele koppeling tussen deze twee
onderwerpen gericht op de kinderopvang. Onderwijs heeft nog altijd het grootste aandeel van educatie
en ontwikkeling in het leven van kinderen, terwijl de kinderopvang een steeds belangrijkere rol heeft
gekregen binnen de maatschappij. Daarom zou het logisch zijn als ook op dit vlak meer een doorgaande
lijn in zou komen.
Probleemstelling:
In de praktijk is te zien dat er veelal productgericht- en themagericht aanbod is binnen de kinderopvang
van Sam&ko en daardoor het pedagogisch beleid niet altijd gevolgd wordt. Er worden aan kinderen veel
werkjes gericht op het eindproduct aangeboden in plaats van procesgericht aanbod. Hierdoor kan er op
het gebied van leerlijnen en ontwikkeling een gat ontstaan in de doorgaande lijn tussen het onderwijs en
de kinderopvang, aangezien er op scholen steeds meer procesgerichte methoden worden ingezet en
vanuit de 21e-eeuwse vaardigheden gewerkt wordt.
Onderzoeksdoel: Pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie Sam&ko krijgen onderbouwd
inzicht en kennis van manieren waarop de groepsruimten en de kunstzinnige activiteiten op de juiste
manier aangeboden kunnen worden, zodat de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden positief
beïnvloed worden. Door het aanbod beter af te stemmen op de SLO-doelen en de methode van het
onderwijs, ontstaat er een doorgaande (leer)lijn tussen de kinderopvang en het onderwijs.
Onderzoeksvraag:
Door welk aanbod van kunstzinnige (culturele) activiteiten, afgestemd op de SLO-doelen en leermethodes
van het onderwijs, kunnen pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie Sam&ko de
ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief beïnvloeden?
Deelvragen:
Theoretische vragen:
• Wat zijn 21e-eeuwse vaardigheden?
• Waarom zijn 21e-eeuwse vaardigheden belangrijk?
• Welke visies op aanbod van kunstzinnige (culturele) didactiek en activiteiten zijn er?
• Op welke manier kunnen de 21e-eeuwse vaardigheden positief beïnvloed worden bij jonge
kinderen?
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Onderzoeksvragen:
• Op welke wijze worden er op dit moment binnen locaties van kinderopvangorganisatie
Sam&ko creatieve en kunstzinnige activiteiten aangeboden?
• Op welke manier worden op KBS De Vijf-er, de school waarmee Sam&billy samenwerkt de
SLO-doelen gekoppeld aan de 21e-eeuwse vaardigheden?
• Op welke manier kan het kunstzinnig activiteitenaanbod binnen de kinderopvang goed
worden aangesloten op de geboden methoden van het onderwijs?
Extra deelvraag:
• Welke soort activiteiten kunnen de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief
beïnvloeden (praktische gedeelte van de 4e theoretische deelvraag)

Kans: Een nieuwe werkvorm van activiteitenaanbod binnen de kinderopvang introduceren, die
theoretisch is onderbouwd en gebaseerd is op een positieve ontwikkeling van de kinderen, op meerdere
ontwikkelingsgebieden; coping, autonomie, sociaal-emotioneel, cognitief, talentontwikkeling en
meerdere 21eeeuwse vaardigheden.
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Hoofdstuk 2, Theoretisch kader
2.1: De 21e-eeuwse vaardigheden
Het is niet mogelijk om exact vast te kunnen stellen welke vaardigheden
een mens nodig zal hebben om alle problemen en situaties die op zijn pad
komen, volledig te kunnen beheersen in de 21-eeuw, omdat niemand
pecies weet wat er in de toekomst zal plaatsvinden.
Echter zijn er door ‘Stichting Leerlijn Ontwikkeling’ (SLO) expliciete
vaardigheden beschreven (Afbeelding. 1), die kinderen zeker kunnen
gebruiken in de toekomst. Vaardigheden die kinderen kunnen helpen om
zich aan te passen in een steeds veranderende wereld die andere eisen
stelt aan een mens. Deze 21e-eeuwse vaardigheden bestaan uit elf
competenties/vaardigheden, welke verdeeld kunnen worden onder vier
clusters. Deze clusters worden hieronder beschreven gebaseerd op Afbeelding 1 (Bron: SLO)
21e-eeuwse vaardigheden
informatie vanuit SLO. (SLO, z.d.)
Cluster 1, Digitale vaardigheden: Deze vaardigheden zijn nodig om te leren omgaan met digitale middelen
en informatie te verzamelen. De vaardigheden die hier onder vallen zijn: ‘Mediawijsheid’, waarbij het
belangrijk is om kritisch te zijn met de digitale informatie en de bronnen daarvan; ‘ICT-basisvaardigheden’,
waarin men leert om te gaan met computers en andere digitale divices; ‘Informatievaardigheden, waarbij
men wordt geleerd om naar informatie te zoeken met behulp van digitale hulpmiddelen. Door
‘Computational thinking’, leert men problemen procesmatig te herformuleren, om deze daarna met
comuptertechnologie op te lossen.
Cluster 2, Denkvaardigheden: Deze vaardigheden worden gebruikt om situaties en problemen in te leren
schatten en een oplossing of meningen te formuleren. De vaardigheden die hieronder vallen zijn: ‘Kritisch
denken’, zodat men informatie leert te doorzien en op waarde te schatten, onjuistheden te signaleren en
om een visie of mening te doorgronden; ‘Problemen oplossen’, waarbij geleerd wordt om een
onderzoekende houding aan te nemen, problemen leert (h)erkennen en vragen leert te stellen. ‘Creatief
denken en handelen’, is het vermogen om niet alledaagse, maar bruikbare ideeën voor problemen of
lastige situaties te vinden. Een ondernemende en onderzoekende houding, het durven nemen van risico’s
en buiten de gebaande paden durven gaan horen tevens bij deze vaardigheid.
Cluster 3, Interpersoonlijke vaardigheden: Deze vaardigheden zijn nodig om interacties met anderen te
kunnen hebben. De vaardigheden die hieronder vallen zijn: ‘Communicatie’, waarbij men doelgericht
boodschappen kan over te brengen en begrijpen, adequaat leert omgaan met verschillende
communicatieve situaties en communicatiepartners en passende communicatiemiddelen leert hanteren;
‘Samenwerken’, waardoor gezamenlijk een doel gerealiseerd kan worden en hierin anderen leert
aanvullen en ondersteunen en ‘Sociale en culturele vaardigheden’, waarmee men om leert gaan met
mensen met verschillende etnische, culturele- en socialeachtergronden, het leren tonen van
inlevingsvermogen en belangstelling tonen voor anderen.
Cluster 4, Intrapersoonlijke vaardigheden: Deze vaardigheden zijn nodig om flexibel te kunnen zijn en zelf
verantwoordelijkheden te kunnen en durven nemen. Hieronder valt ‘Zelfregulatie’, het zelfstandig
kunnen handelen en daarvoor verantwoordelijkheid kunnen nemen binnen bepaalde situaties. Hierbij
moet men rekening kunnen houden met het eigen kunnen, door zicht hebben op het eigen kunnen en de
reflectie hierop. Daarnaast is het belangrijk om zicht te hebben op de doelen en weten waarom hijzelf
gemotiveert is. Zelfregulering is een cyclisch proces waarbij de uitkomsten van reflectie (op zichzelf en op
de situatie) en de evaluatie daarvan, input kunnen zijn bij het oriënteren op een volgende taak.
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2.2: Het belang van 21e-eeuwse vaardigheden
Deze elf vaardigheden zijn volgens Rooijakker (2018) belangrijk om succesvol mee te kunnen draaien in
de maatschappij van nu en van de toekomst. Doordat de arbeidsmarkt flexibel is en de kans daardoor
groot is dat een persoon meerdere banen zal vervullen in zijn leven. Daardoor is blijven leren een
belangrijk gegeven. Dit is belangrijk omdat men zich door de komst van digitale middelen, individualiseren
en wereldwijde interactie, steeds moet blijven aanpassen om waardevol voor werkgevers te blijven. Deze
veranderingen stellen andere eisen aan mensen, die al vanaf jongs af aan meegegeven kunnen worden.
Volgens McCain en Jukes (2001) gelezen op Panorama-lesdag.nl (z.d.) was er in het verleden, toen
informatie nog van lange levensduur was en leren iets dat je als kind deed en daarna stopte. In die tijd
was iets wat men leerde genoeg voor diens verdere loopbaan. Tegenwoordig is leren een levenslang
proces. Doordat de wereld snel wijzigt, moet elk mens volgens McCain en Jukes (2001) voortdurend
blijven leren en voor de kennis die zij op dat moment van hun leven of in de toekomst nog nodig hebben.
Wat gisteren is geleerd, kan een jaar erna al weer nutteloos zijn. En dan zullen zij de dag erna opnieuw
moeten leren of creatief moeten zijn om verder te komen.
Dat het belangrijk is om 21e-eeuwse vaardigheden te stimuleren en (verder) te ontwikkelen bij kinderen
is vanuit de theorie duidelijk. Op welke manier deze vaardigheden gestimuleerd worden bij kinderen en
op welke wijze dit geimplementeerd kan worden in het aanbod van kinderopvangorganisatie Sam&ko is
niet geheel duidelijk. Om dit beiden helder te krijgen, is het nodig om vooraf te onderzoeken welke
theorieën er zijn binnen kunstzinnigaanbod en welke visie achter elk aanbod zit. Wanneer dat helder is
wordt het ook duidelijk welke activiteiten vervolgens het beste aansluiten bij de ontwikkeling van de 21e
-eeuwse vaardigheden binnen Sam&ko.
2.3: Verschillende visies op aanbod van kunstzinnige activiteiten
Procesgericht aanbod en vrije expressie zijn op dit moment de methoden waarvan het meeste gebruik
wordt gemaakt binnen het (kunst)onderwijs. Er zijn echter meer manieren om activiteiten aan te bieden
aan kinderen met bijbehorende visies daarop. Kotte (2017) beschrijft in een ‘denkkader procesgericht
werken’ drie vormen hiervan; procesgerichte didactiek, vrije expressie en productgerichte didactiek. Elk
van deze didactiek heeft zijn voor- en nadelen en een ander richtpunt.
2.3.1 Productgerichte didactiek
Productgerichte didactiek is gericht op het maken van een vaststaand eindproduct. Volgens Kotte (2017)
is bij productgerichte didactiek kenmerkend dat alle kunstzinnige keuzes al gemaakt zijn en er geen ruimte
meer is voor inbreng van kinderen zelf. Er wordt vooral gewerkt op de technische creativiteit. Veelal wordt
een stappenplan gebruikt. De volwassene heeft volledig op voorhand bedacht voor het kind hoe het
eindresultaat er uit moet zien. Bij het voorbeeldgericht werken komen vooral vaardigheden aan bod die
gericht zijn op motorische en cognitieve ontwikkeling (Decock, 2011). Er wordt weinig gevraagd van de
creativiteit van het kind.
Productgerichte didactiek wordt bij kunstonderwijs ook wel de ‘ambachtelijke’ didactiek genoemd, omdat
kinderen voornamelijk technische vaardigheden leren van deze didactiek. De didactiek kan daarom
bewust worden ingezet om bepaalde technieken aan te leren zoals vouwen of over een lijn knippen. In
veel gevallen wordt er gebruik gemaakt van bestaande mallen om de basisvormen over te kunnen
trekken. De internetsites ‘Pinterest’ en ‘YouTube’ staan vol met dit soort voorbeelden. Op veel scholen
en kinderopvanglocaties staan mappen in de kast met voorbeeld werkjes, veelal op thema gesorteerd.
Kotte (2017) legt uit dat er vaak een blokkade in de creatieve ontwikkeling kan ontstaan, wanneer er
veelal productgericht aanbod is. Dit komt volgens haar omdat het meeste denkwerk al door anderen is
gedaan. Er is geen inbreng mogelijk vanuit de kinderen zelf en hierdoor voelen kinderen geen autonomie
en is er weinig ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen. Alle creatieve en kunstzinnige keuzes zijn
weggenomen voor het kind en het zal hierdoor minder hoeven te overleggen en samen te werken met

8

Afstudeeronderzoek Tamara Bodewes – PPKE 2c – juli 2021

andere kinderen. Bij een toneelstuk zullen enkel nog de rollen onderling verdeeld moeten worden en bij
voorbewerkte opdrachten zullen geen problemen of lastige situaties ontstaan. De op te lossen problemen
zijn allemaal al op voorhand voorzien door de professional. Kinderen leren hierbij dan ook zelf geen
problemen op te lossen of kritisch te denken en handelen. Dit zijn juist de 21e-eeuwse vaardigheden die
men wil ontwikkelen bij kinderen.
2.3.2 Vrije expressie didactiek
Vrije expressie didactiek gaat volgens de grondleggers ‘de kunstenaars van kunstenaarsbeweging Cobra’
ervan uit dat de creativiteit het beste tot zijn recht komt bij een grote mate van vrijheid en wanneer er
geen voorbeelden worden gebruikt. Alles dient zo veel mogelijk uit kinderen zelf te komen. Kinderen
krijgen weinig tot geen interventies en instructies, maar de professional moedigt de kinderen wel aan.
Voorbeelden van vrije expressie is een vrije tekening over het heelal of een kleiwerkstuk waarbij kinderen
zelf mogen weten hoe een fantasiedier eruitziet. Daarnaast vallen ook zelfbedachte dans en muziek onder
vrije expressie, evenals een toneelstukje wat kinderen bedenken over een geschiedenisonderdeel. Alles
wat bedacht of gemaakt wordt is goed, want het komt uit de kinderen zelf. (Kotte, 2017)
Sommige oudere kinderen vinden het lastig om te starten bij een vrije expressie opdracht, omdat er geen
startpunt wordt aangereikt. Voor het oudere kind kan vrije expressie zorgen voor een onveilige sfeer
omdat er veel van de kinderen verwacht wordt en kinderen daarnaast iets van zichzelf verwachten. Zij
verliezen dan snel hun houvast door het ontbreken van kaders. Dit kan zorgen voor faalangst of zij zeggen
iets bij voorbaat niet te kunnen. Bij zowel productgerichte didactiek als bij vrije expressie, doen kinderen
volgens Kotte (2017) in basis te weinig nieuwe vaardigheden en kennis op om hun kunstzinnige creativiteit
verder te ontwikkelen.
Het voordeel van vrije expressie is volgens Weterings en Plamper (2017) dat kinderen vrijuit kunnen en
mogen uitproberen en daarmee nieuwe verbindingen kunnen leggen in de hersenen. Niets is goed of fout,
wat het zelfvertrouwen kan versterken. Kinderen kunnen veel eigenheid en eigen inbreng in hun werk
stoppen waardoor in hun ogen juist de ontwikkeling van creativiteit groeit. Tenslotte is een extra voordeel
dat kinderen door de vrije keuze in materiaal en technieken gemakkelijker een eigen voorkeur en stijl
ontwikkelen, omdat het niet belangrijk is hoe het eindproduct eruitziet.
De nadelen zijn echter dat de professional nauwelijks interventies pleegt en geen tot weinig
instructie/advies/hulp geeft waardoor het kind zich losgelaten of ongesteund kan voelen (Kotte, 2017).
De kans bestaat dat het kind bij voorbaat zegt; “Ik kan het niet” of het moeilijk vindt om te starten en/of
gemotiveerd te blijven, wanneer er geen kader of opdracht is voor hen. (Van Miert, 2019). Daarnaast is
er bij vrije expressie meestal zoveel ruimte dat de kans bestaat dat de kinderen terugvallen op hun veilige
referentiekader en het kind dat gaat doet wat hij of zij al kan, en kinderen leren dan weinig nieuwe
technieken, kennis, vaardigheden of talenten (Kotte, 2017).
2.3.3. Procesgerichte didactiek
Procesgerichte didactiek is niet gericht op het eindproduct. Bij deze didactiek is de weg naar het einddoel
juist belangrijk. Het proces dat kinderen doorlopen, waarbij zij een complexe opdracht krijgen en de
uitvoering daarvan zelf kunnen invullen. Kotte (2017) zegt hierover; “De wereld wordt intensief
waargenomen, verbeeld, onderzocht, en beleefd. Gevoelens, ervaringen en ontdekkingen die daarbij
worden opgedaan worden op eigen wijze omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting”
(p. 11).
Bij procesgerichte opdrachten wisselen brainstormen, experimenteren, schetsen, uitproberen en
improviseren (divergeren) steeds af met momenten van kritisch nadenken, reflecteren, ideeën met elkaar
bespreken en afspraken en keuzes maken (convergeren) elkaar af. Op deze manier blijft de betrokkenheid
groot. Kinderen leren hierbij samen te werken en doen inspiratie op doordat ze reflecteren op hun eigen
inbreng maar ook over dat van de ander. Daardoor komen vrijwel alle 21e-eeuwse vaardigheden aan bod.
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Het experimenteren en loslaten zijn divergente manieren van denken en zorgen volgens Mieras (2012)
voor een creatief brein. Door vastgelegde activiteiten te vermijden en thema’s los te laten vraag je meer
creativiteit van kinderen, waardoor zij leren te vertrouwen op hun vindingrijkheid en eigen innovaties.
Het zelf durven proberen is belangrijk en leren de kinderen zich flexibel op te stellen in hun hoofd.
Daarnaast geeft Mieras (2012) aan dat kunsteducatie ook belangrijk is voor de auditieve- en visuele
schorsing. Om muziek te maken traint een kind tegelijkertijd het gehoor en om bijvoorbeeld te schilderen
traint een kind ook meteen het kijken. Beide heeft een kind nodig om te leren lezen.
2.3.4 Reggio Emilia
Reggio Emilia is een pedagogische visie die uitgaat van het competente kind en van de creativiteit en
intelligentie van de kinderen. Reggio is een “geheel van pedagogische ideeën en praktijken” (Rinaldi en
Moss, 2004, p.11). Pedagoog Malaguzzi (1920-1994) heeft veel invloed gehad op de visie van Reggio. Zijn
invloed is nu nog merkbaar en een belangrijk uitgangspunt. Tijdens een interview met Barsotti (2004,
p.17) geeft Mallaguzzi aan dat Reggio-pedagogiek vooral uitgaat van het ‘rijke’ kind, dat meerdere
mogelijkheden bezit wanneer het geboren wordt en in staat is om zijn eigen denkprocessen te creëren en
probeert zelf antwoorden te vinden op zijn eigen vragen en ideeën.
Dat wil zeggen dat kinderen heel goed in staat zijn om zelf te communiceren, vragen te stellen,
uitproberen, dingen waar te nemen en te reconstrueren. Door samen met volwassenen te bouwen,
fouten te maken, te reflecteren en daarop verbeteringen te verzinnen, worden kinderen gestimuleerd en
leren zij te vertrouwen op hun eigen kunnen. Hiervoor is het belangrijk dat de volwassene affectie en
veiligheid biedt aan het kind. Daarnaast draait het niet alleen om wetenschap en onderzoek, maar tevens
om de verbeelding en intelligentie van kinderen zelf.
‘Luisteren’ en ‘relaties’ zijn twee begrippen die vaak terugkomen in de beschrijvingen van de Reggiopedagogiek. Het zijn belangrijke voorwaarden die de waarden; democratie; solidariteit en participatie
uitdragen. Hierin worden niet alleen de ouders meegenomen, maar de hele omgeving van kinderen. Door
goed te luisteren naar kinderen en daarop aan te sluiten kan een begeleider datgene aanbieden wat het
kind verder brengt in de ontwikkeling en aansluiten bij de ‘zone van zijn naaste ontwikkeling’. De visie
Reggio Emilia is vooral gebaseerd op vrije expressie, echter wel met een duidelijke ondersteuning van een
volwassene, waardoor kinderen wel uit hun comfortzone komen en nieuwe vaardigheden opdoen.
2.4: Manieren waarop de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief beïnvloed kunnen worden
Omdat kinderen van nature een drang bezitten om zich te ontwikkelen, hoeft men volgens Steffens (2020)
geen speciale activiteiten aan te bieden om deze vaardigheiden te stimuleren. Het enige wat een
pedagogisch professional volgens hem zou moeten doen, is het faciliteren van ruimte waarbinnen de
kinderen in staat zijn deze vaardigheden te ontwikkelen. Deze ruimte kan gecreëerd worden in tijd en
fysiek en daarnaast moet de professional erop bedacht zijn dat het niet om het eindproduct gaat, maar
om het proces dat kinderen doormaken.
Kotte (2017) beschrijft dat naast de gefaciliteerde ruimte en materialen, de kinderen het meeste baat
hebben bij een procesgerichte didactiek, waarbij kinderen een heldere complexte opdracht krijgen die zij
zelf helemaal verder kunnen uitwerken. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat kinderen mindersnel
denken dat zij iets niet kunnen. Kinderen uit de bovenbouw van het onderwijs zijn sneller onzeker en
durven wanneer er gerichte kaders en regels zijn ingebouwd of niet te veel vrijheid gegeven wordt
makkelijker aan een opdracht te beginnen. Procesgerichte didactiek daagt kinderen uit en bouwt duidelijk
aan de 21e -eeuwse vaardigheden, aangezien de aangeleerde vaardigheden zoals kritisch denken,
oplossingen zoeken en samenwerken in de toekomst ook zeker zijn vruchten af zal werpen voor de
kinderen.
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Wanneer kinderen de ruimte krijgen om bijvoorbeeld zelf een brug te ontwerpen en vervolgens te ervaren
of dit stevig gebouwd is, zullen zij ervaringen opdoen die bijdragen aan de ontwikkeling van verschillende
belangrijke vaardigheden. Dobber en van Oers (2018) benoemen bijvoorbeeld dat kinderen door zelf een
constructie te bouwen, op zoek zullen gaan naar mogelijkheden, om wat zij bedacht hebben ook vorm te
geven. Dit doen kinderen door spelend uit te proberen en door het combineren van verschillende
materialen en objecten op een manier die zij nog niet gewend zijn en worden creativiteit en
denkvaardigheden gestimuleerd.
Naast dat kinderen van nature een drang hebben om zich te ontwikkelen, is de mens volgens Johnsons en
Johnson (in Marzano en Heflebower, 2012) van nature een sociaal wezen met een drang tot
samenwerking. Dit houdt in dat men in basis streeft naar mogelijkheden om met andere mensen samen
te werken en een gezamenlijk doel te bereiken. Volgens Van Beemen en Beckerman (2018) beginnen
oudere kleuters zich meer te richten op elkaar en is er onderlinge communicatie, echter nog zonder
gemeenschappelijke taak. Pas wanneer kinderen iets ouder zijn spelen zij echt samen, stemmen zij hun
activiteiten op elkaar af en werken zij samen naar een gezamenlijk doel door te onderhandelen en taken
te verdelen.
Voor peuters en kleuters is het volgens Weterings en Plamper (2019, p. 43) vooral nog van belang dat
kinderen “eigen sporen mogen maken” om nieuwe dingen te ontdekken. Niet door vanuit een bepaald
thema, maar juist vrij vanuit materialen te verwonderen, zonder na te hoeven denken en met veel plezier
zich te verdiepen in dat wat zij ontdekken. In het boek ‘Begrijpen met je handen’ is te lezen dat
volwassenen door te werken met thema’s de behoeften van kinderen sneller uit het oog kunnen verliezen.
De pedagogen geven daarbij aan dat wanneer kinderen de tijd en ruimte krijgen voorhet ontdekken, er
tevens concentratie ontstaat. Alles wat zij vanuit zichzelf onderzoeken, zal altijd aansluiten bij hun
interesses en bij hun ontwikkelingsniveau.
Thema’s zorgen volgens Keursen (2020) voor meer betrokkenheid, inhoud aan betekenissen en vergroot
sociale contacten tussen kinderen. Potters en Lutke (2019) geven zij echter aan dat het vrij creatief kunnen
denken en handelen een belangrijke rol speelt in vaardigheden die ingespeeld zijn op de steeds
veranderende complexiteit in de toekomst. Creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke
leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken (SLO, 2020). De
inrichting en het speelgoed- en materiaal aanbod op de groep heeft daarom een grote rol daarin.
Janssen-Vos en den Dikken (2002) benoemen dat kinderen altijd een voorkeur hebben voor bepaalde
materiaal (en of bepaalde activiteiten). Dit komt voort uit ‘individuele ontwikkelingspatronen’. In hun
ontwikkeling maken zij verschillende fasen door, waarin zij extra gefocust zijn op specifieke materialen of
handelingen die hun innerlijke behoefte bevredigen. Door goed naar kinderen te kijken en te luisteren,
en kind daarin volgen, wordt het juiste materiaal passend daarbij aangeboden en daardoor wordt er “bij
de behoeften van het individuele kind aangesloten”. Kinderen presteren volgens Dobber en Van Oers
(2018) beter wanneer er een grote mate van betrokkenheid is en worden vaardigheden op die manier
sneller ontwikkeld.
Weterings en Plamper (2019) geven ook aan dat materiaalonderzoek erg belangrijk is voor kinderen, om
de wereld te leren begrijpen en het tastbaar intrigerend en uitnodigend is. Daardoor draagt het bij tot de
ontwikkeling van meerdere gebieden. Door het onderzoeken van materiaal ontstaan er onverwachte
sporen en het ene leidt naar het volgende. Vooral jonge kinderen zijn nog niet bang dat iets niet lukt of
niet goed is. Een kind aanzetten tot zelfstandig denken en zelf te handelen geeft een kind ruimte om te
leren kritisch te denken. Door fouten te maken leert het kind wat werkt en niet. Een interactieve houding
die kinderen de ruimte geeft om initiatief te nemen, bevordert de ontwikkeling op verschillende
competenties. Wanneer je als professional ondersteunend gedrag toont, lokt dit een actieve inbreng van
kinderen uit door het erkennen van zijn belevingswereld, mogelijkheden en intenties (Groenestege &
Legters, 1995)
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Hoofdstuk 3, Methode
3.1. Bevragen:
Onderwijs: Om tot een antwoord te komen op de vraag op welke manier de SLO-doelen worden
gekoppeld aan de 21e-eeuwse vaardigheden op KBS De Vijf-er te Deventer wordt er een
semigestructureerd interview afgenomen met Flory van Eerden, teamleider van KBS de Vijf-er. Op
stichtingsniveau wordt Martijn Vrielink, de stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg van Varietas, de
overkoepelde stichting waaronder KBS De Vijf-er valt bevraagd op deze kernbegrippen, om te
onderzoeken of dit op alle scholen van Varietas vergelijkbaar is. Daarnaast worden voor een breder beeld
12 leerkrachten van de onderbouw van KBS De Vijf-er bevraagd aan de hand van een vragenlijst met
semigestructureerde open vragen over de methode waarmee zij werken en wat er in hun ogen nodig is
voor een betere aansluiting van de voorschoolse naar de onderbouw van het onderwijs. (Bijlagen 2,3,4)
Een aanvullend doel van deze semi gestructureerde interviews is informatie verzamelen over de manier
waarop de scholen de omslag hebben gemaakt van een lerende cultuur naar een onderzoekende en
ontwerpende cultuur waarbij aandacht is voor het (creatieve)proces met een kwalitatief resultaat.
Daarnaast het verzamelen van informatie over ontwikkelingsgericht werken, mede-eigenaarschap bij
leerlingen, over zijn eigen ontwikkelings- en leerproces en de mogelijkheid om verbinding te maken tussen
onderwijs en kinderopvang zodat gebruikte methodes beter op elkaar aan kunnen gaan sluiten.
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): Om te onderzoeken welke kunstzinnig aanbod de ontwikkeling van
21e-eeuwse vaardigheden kunnen ondersteunen binnen de kinderopvangorganisatie van Sam&ko en
meer informatie over procesgericht aanbod te krijgen wordt een semi gestructureerde interview via
Teams gepland met Gäby vd Linde, onderwijskundige en leerplanontwikkelaar bij SLO. Het doel is te
onderzoeken of SLO expliciet de 21e-eeuwse vaardigheden gekoppeld heeft aan kerndoelen, of
kunstzinnige kerndoelen ook vertaalbaar zijn naar de kinderopvang en op welke wijze dat zou kunnen.
Tijdens een Semi gestructureerd interview met Moniek Warmer, vak expert Kunstzinnige oriëntatie bij
SLO, wordt gevraagd of er naast een SLO-doelenkaart voor de onderbouw en de bovenbouw van het
onderwijs, ook een SLO-doelenkaart is voor peuters van de Culturele Kunstvakken, naast de taal- en
rekendoelen die peuterspelen reeds gebruikt. Tevens wordt onderzocht of er informatie is over projecten
binnen de kinderopvang, waarbij de nadruk ligt op procesgericht aanbod en op welke manier dit een
positief effect kan hebben op de 21e-eeuwse vaardigheden.
Cultuur pedagoog: Vanuit een semi gestructureerd interview met Sabine Plamper, cultuur pedagoge en
één van de schrijfsters van het boek ‘Begrijpen met je handen’ wordt kennis en informatie gehaald over
het belang van proces- en product gericht aanbod en de competenties die kinderen hierbij ontwikkelen.
Daarnaast wordt gevraagd hoe creativiteit vergroot kan worden en op welke wijze thema’s zouden
kunnen passen in het vrije procesgerichte kunstzinnige aanbod en op welke wijze een pedagogisch
medewerker hier aanpassingen zouden kunnen doen. Aangezien Sabine Plamper mogelijk één van de
belangrijkste bron is op dit vlak, is dit interview uitgebreid voorbereid in een volledige voorbereidingsschema (Bijlage 5a).
3.2 Gestructureerde enquête onder medewerkers Sam&ko
Door middel van een gestructureerde enquête onder 135 medewerkers binnen Sam&ko, is te
onderzoeken hoeveel- en welke kunstzinnige activiteiten er op dit moment binnen de kinderopvang van
Sam&ko worden aangeboden. Daarnaast is te onderzoeken welke kennis medewerkers hebben op het
gebied van didactisch aanbod van kunstzinnige en creatieve activiteiten. Hieruit moet helder worden wat
er op dit moment wordt aangeboden op de groepen en met welke visie of beweegredenen, wat
medewerkers belangrijk vinden en waar zij rekening mee houden.
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.
Daarnaast wordt gevraagd of de kunstzinnige activiteiten aansluiten bij de verwachtingen van ouders en
deze verwachtingen invloed hebben op het aanbod van de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van
de verkregen data kan worden beoordeeld of er kritischer gekeken moet worden naar de keuze van het
aanbod. Daarnaast of ouders meegenomen moeten worden in het belang in te laten zien van
procesgericht werken. De literatuur geeft aan dat procesgericht werken het meest effectief is om de 21eeeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij kinderen en dat zou betekenen dat er minder productgerichte
werkjes met kinderen mee naar huis zouden moeten gaan.
3.3. Observeren:
Tijdens verschillende kunstzinnige activiteiten wordt er geobserveerd hoe betrokken de kinderen zijn bij
deze verschillende activiteiten. Er wordt door middel van indirecte, participerende observaties vergeleken
tussen de betrokkenheid en interactie bij kinderen tijdens gestructureerde activiteiten en vrije- of open
opdrachten. Daarnaast wordt er gelet op welke manier kinderen gebruik maken van de verschillende
aangeboden materialen. Dit wordt gefilmd of gefotografeerd, zodat het achteraf bekeken kan worden en
eventueel met collega’s gedeeld, besproken en gedocumenteerd kan worden (Bijlage 7).
Binnen de onderbouw van school wordt er gekeken naar het aanbod wat wordt gedaan in de groepen 1
en 2. Er wordt een eenmalige, niet participerende indirecte observatie gedaan en waarbij er in de klassen
wordt gekeken naar wat er gemaakt is door de kleuters en met welke didactiek. Tijdens deze observaties
worden tevens enkele semigestructureerde vragen gesteld aan de leerkrachten over het aanbod.
3.4 Tijdspad onderzoek planningsschema
Schema 1: Tijdsplanning per voor het onderzoek over kunstzinnige aanbod Sam&ko en De Vijf-er:
Begin Eind
Begin Eind Begin Eind
Deelvragen van het Onderzoeksactiviteit
maart
maart
april
april mei
mei
onderzoek
2021

1 Op welke wijze wordt er
op dit moment binnen
Sam&ko creatieve- en
kunstzinnige activiteiten
aangeboden?

2 Op

welke
manier
worden op KBS De Vijfer
SLO-doelen
gekoppeld aan de 21eeeuwse vaardigheden?

3 Op welke manier kan
het kunstzinnig
activiteitenaanbod
binnen de kinderopvang
worden aangesloten op
de geboden methoden
van het onderwijs?

2021

2021

2021

-Gestructureerde
enquête
-Bevragen tijdens
groepsgesprek nauwelijks
gestructureerd
groepsinterview tijdens
een teamvergadering
-Bevragen d.m.v. semi
gestructureerde
interviews

X

X

X

X

-Bevragen d.m.v. een
semigestructureerde
vragenlijst
-Beschrijvende observatie
inclusief beeldmateriaal
-Bevragen d.m.v.
semigestructureerde
interviews
-Beschrijvende observatie
inclusief beeldmateriaal

2021

Begin
juni
2021 2021
X

X

X

X
X

X

X

X

Het uitgebreider planningsschema is te vinden in Bijlage 8. Daarin staan naast bovenstaande gegevens
tevens de voorbereidingen, de afstemming, alle onderzoeksactiviteiten en de actoren beschreven.
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Hoofdstuk 4, Resultaten
4.1 Kunstzinnige activiteiten binnen de locaties van kinderopvangorganisatie Sam&ko
Sam&ko kinderopvang heeft door heel Deventer in totaal 20 locaties, waarvan 17 locaties ook opvang
bieden aan kinderen van 0-4 jaar. Doormiddel van een enquête die is verstuurd naar 135 medewerkers
binnen de doelgroep 0-4, van kinderopvangorganisatie Sam&ko kan worden opgemaakt op welke manier
op dit moment kunstzinnige activiteiten worden aangeboden en vanuit welke visie dit wordt gedaan. Er
zijn 42 volledig ingevulde enquêtes terug gekomen, dat is een respons van 31,1%. De resultaten geven
een beeld van wat pedagogisch medewerkers binnen Sam&ko belangrijk en minder belangrijk vinden. De
belangrijkste uitkomsten staan hieronder beschreven. De volledige enquête is te vinden in Bijlage 1.
Van alle respondenten werkt 50% op het kinderdagverblijf met de doelgroep van 0-4 jaar en 50% op
peuterspelen met de doelgroep 2-4 jaar.
Uit vraag 3 (zie Bijlage 1) van de enquête kan worden opgemaakt dat er door 57,2% van de respondenten
dagelijks een creatieve activiteit aan wordt geboden waarvan een deel zelfs minimaal 2 keer op een dag
iets aanbiedt. Daarnaast doet 35,7% van de respondenten bijna elke dag een activiteit.
In grafiek 1, (vraag 4) is af te lezen welke voorkeur voor
kunstzinnige activiteiten respondenten hebben aangegeven.
‘Zelf laten tekenen’ en ‘dans en muziek’ zijn het meest favoriet
bij PM’ers. Tevens is er gevraagd of er een voorbeeld wordt
gebruikt dat gemaakt is door de medewerker zelf. De helft van
de ondervraagde medewerkers van Sam&ko gebruikt
‘meestal wel’ een voorbeeld en de andere helft gebruikt
‘meestal geen’ voorbeeld. Dit is terug te vinden in vraag 5 in
Bijlage 1.
Grafiek 1

Grafiek 2

Themagericht:
In grafiek 2, (vraag 6) is af te lezen dat slechts 14,3% van de
respondenten een 5 of lager scoort op de schaal van 0-10 hoe
belangrijk zij het vinden dat een kunstzinnige activiteit aansluit
bij een thema. Meningen waarom de meeste medewerkers
het belangrijk vinden dat een thema aansluit bij een activiteit
komen neer op; Onze methode is themagericht; Kinderen
blijven in het thema; Themawoorden worden vaker benoemd;
Kinderen zijn op meerdere manieren met het thema bezig;
Medewerkers vinden het zelf leuker. De volledige lijst met
genoemde redenen is te vinden in Bijlage 1 onder vraag 7.

Belang van plezier en iets leren bij activiteiten:
Uit de antwoorden op de vragen 8 tot en met 11 komt duidelijk naar voren dat voor de meeste
medewerkers plezier beleven aan een activiteit voorop staat. Van alle respondenten scoort 76,9% een 10
op de schaal van 1-10 hoe belangrijk plezier hebben is bij een kunstzinnige activiteit. Doordat er niemand
onder de 7 scoorde is vast te stellen dat elke medewerker het min of meer belangrijk vindt dat kinderen
plezier beleven aan een activiteit. Daarnaast vindt het grootste gedeelte van de respondenten het
redelijk- tot heel belangrijk dat kinderen iets leren van een activiteit. Aangezien niemand onder de 5
scoorde bij deze vraag, is op te maken dat niemand dit onbelangrijk vindt (Bijlage 1, vraag 8).

.
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Eigen inbreng van kinderen en -materiaal keuze:
Medewerkers van Sam&ko vinden het belangrijk dat kinderen eigen inbreng kunnen en mogen hebben
binnen een activiteit. 45% scoort een 10 op de schaal van 1-10 op deze vraag. 29,6% scoort een 9 en 23,8%
een 8. Slechts 2,4% scoort een 5 en niemand daaronder. De vrije keuze geven in de materialen die
kinderen willen gebruiken is genuanceerder. Merendeel vindt eigen materiaalkeuze van kinderen wel
belangrijk, maar wil liever niet de volledige vrije keuze aan kinderen hierin geven. (Bijlage 1, vraag 11)
Resultaat eindproduct en invloed van ouders:
Grafiek 3
De ondervraagde medewerkers van Sam&ko die met de jongste
kinderen werken, zijn niet eensgezind in hoe belangrijk het is
hoe een eindproduct van de activiteit er uit moet zien en of het
iets voorstelt. In grafiek 3, (vraag 12) is terug te zien dat er heel
wisselend gescoord. Wat opvalt is dat niemand een 9 of 10
scoort op de schaal van 1-10 op de vraag of het belangrijk is dat
een werkje er mooi uitziet.
Uit de antwoorden op de vragen 13 tot en met 15 in bijlage 1
blijkt dat de invloed van ouders eveneens wisselend is op het
besluit van de medewerker, op wat hij of zij aanbiedt aan
kinderen. Het aantal ouders met de verwachting dat hun kind
regelmatig ‘mooie’ werkjes, gericht op een eindproduct mee
krijgen naar huis is zo goed als gelijk aan ouders die dit niet
verwachten.
De helft van de respondenten houdt enigszins rekening met deze verwachting van ouders in het aanbod
van kunstzinnige activiteiten. Het is niet te herleiden of dit dezelfde mensen zijn die ook hebben
aangegeven dat de ouders op hun groep de verwachting hebben om iets moois mee naar huis te krijgen
van hun kind. Wel is op te maken dat ouders voor ongeveer 50% invloed hebben op het aanbod. Voor
47% van de respondenten geldt dat zij geen rekening houden met de wensen van ouders en uitgaan van
de kinderen of hun eigen ideeën. Op de vraag op welke andere manier medewerkers kunnen laten zien
aan ouders wat zij met de kinderen hebben gedaan antwoordt 100% van de respondenten dat dit kan met
foto’s of ander beeldmateriaal.
Kennis bij respondenten van verschillende manieren aanbod van kunstzinnige activiteiten:
Uit de antwoorden op de vragen 16 in Bijlage 1 geeft 52,4% van de respondenten aan te weten wat de
term ‘proces gericht’, ‘product gericht’ en ‘vrije expressie’ inhoudt. 40,5% heeft hier wel eens van gehoord
maar weet niet precies wat het inhoudt en 7,15 heeft nog nooit van deze termen gehoord. Op vraag 17
waar gevraagd wordt of er een wens om hierover meer kennis te hebben en op welke manier waren
meerdere antwoorden mogelijk. Om die reden er gekozen om geen procenten te benoemen, maar
absolute waarden in de vorm van aantal personen.
Hier is helder uit op te maken dat 6 van de 42 personen geen behoefte heeft aan informatie over
verschillende manieren van aanbod en welke voor- en nadelen bepaald aanbod heeft voor kinderen, en
de andere medewerkers daar wel in geïnteresseerd is. De voorkeur ligt bij een presentatie/workshop, een
informatie filmpje of informatie op papier. Of deze 6 personen de kennis reeds bezitten is niet zeker.

4.2 De wijze waarop SLO-doelen gekoppeld zijn aan de 21e-eeuwse vaardigheden op KBS De Vijf-er
Tijdens een gesprek met Flory van Eerden, teamleider KBS De Vijf-er is helder geworden op welke manier
de school waarmee Sam&billy samenwerkt hun SLO-doelen koppelen aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
Voor een breder beeld is een vragenlijst uitgedeeld onder leerkrachten van de onderbouw (zie Bijlage 3).
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Het volledige verslag van het gesprek met teamleider F. van Eerden is terug te lezen in Bijlage 2. Doordat
er minimaal is gereageerd door de leerkrachten op de vragenlijst is er geen breder beeld dan de visie van
de teamleider, zij is zelf leerkracht groep 1 naast het teamleiderschap.
SLO-doelen gekoppeld aan een lesmethode op KBS De Vijf-er
In de visie van KBS De Vijf-er staat beschreven dat de school omslag heeft gemaakt van een lerende cultuur
naar een onderzoekende en ontwerpende cultuur, waarbij aandacht is voor het proces met een
kwalitatief resultaat. Men werkt ontwikkelingsgericht en de leerlingen zijn mede-eigenaar van het
ontwikkelings- en leerproces. Dit is volgens F. van Eerden (persoonlijke communicatie, 29 april 2021) bij
de onderbouw terug te zien in de werkjes die kinderen nu maken, waarin veel eigen inbreng in zit en meer
vanuit proces gemaakt zijn.
De Vijf-er staat nog in de kinderschoenen van procesgericht aanbod, maar wil er snel naartoe werken dat
elke jaargroep een procesgerichte opbouw krijgt qua aanbod leerlijnen. KBS De Vijf-er wil dat daarmee
een doorgaande lijn ontstaat en bepaalde technieken en onderwerpen in groep 1 worden aangeboden en
dan misschien nog in groep 2, maar dan in een andere les. Zo krijgen de leerlingen van alle leerlijnen en
technieken iets mee gedurende hun schoolcarrière. Dit is ook gekoppeld aan de SLO-doelen en als
leerkracht is deze leerlijnen zelf helemaal uit te zetten. In het systeem is online terug te vinden welke
onderdelen behandeld zijn en hoe dit is gegaan als een soort logboek. Voorbeelden van procesgerichte
opdrachten uit de onderbouw van KBS De Vijf-er staan in Bijlage 3.
Aanbod van de 21e-eeuwse vaardigheden binnen KBS de Vijf-er
KBS de Vijf-er is ook steeds meer gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden en is al een tijd op zoek naar
een nieuwe methode. De zaakvakken (geschiedenis, natuur en aardrijkskunde) wil de school meer
geïntegreerd gaan uitwerken. Waarbij kinderen bijvoorbeeld gaan werken aan het onderwerp ‘chocolade’
en daarbij alle kernvakken aan bod komen. De nieuwe werkwijze waarmee school werkt heet: “Laat maar
zien”, een methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie.
‘IPC’, een basisschool curriculum voor zaakvakken en onderwijsconcept in één, is uitgeprobeerd maar
werkte niet. Op dit moment werkt school met ‘topontdekkers’, een zaakvakkenmethode voor de groepen
1 tot en met 8 wat in dezelfde lijn ligt als IPC. Alle nieuwe methoden zijn gericht op procesgericht aanbod
en de 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij het draait om onderzoeks-vaardigheden, samenwerking,
creativiteit en ICT-basisheden. Ook al staat de nieuwe lesmethode nog niet vast voor KBS De vijf-er, is het
les aanbod daarom zeker gericht op de 21e-eeuwde vaardigheden.
Op alle scholen van Varietas, waar KBS De Vijf-er ook onder valt, worden verschillende methoden
gebruikt. M. Vrielink, stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij Varietas, geeft aan dat elke school
zijn eigen profiel met missie en visie heeft (persoonlijke communicatie, 28 mei 2012). Doordat elke school
in een andere wijk staat heeft elke school ook een eigen opdracht te vervullen. M. Vrielink geeft aan:
“Varietas biedt op alle scholen eigentijds- en toekomstgericht onderwijs, waarbij kennisontwikkeling,
maatschappelijke vorming en persoonsvorming nauw zijn verbonden met de missie om elk kind de best
mogelijke basis te bieden voor de toekomst” (Bijlage 4).
4.3 Kunstzinnig (creatief) aanbod binnen de kinderopvang aansluiten op de geboden methoden van het
onderwijs
Om peuters goed voor te bereiden op het procesgericht onderwijs op school, is het volgens F. van Eerden
(persoonlijke communicatie, 29 april 2021) fijn wanneer peuters al gewend zijn aan procesgericht werken
wanneer zij starten op de basisschool. Zij merkt in de praktijk dat nieuwkomers op school afwachtend zijn
en weinig tot niet creatief. Daardoor wachten de kinderen vaak vanuit gewenning op gerichte opdrachtjes.
Zij raadt aan om kinderen vanaf jongs af aan mee te nemen in procesgericht werken. Door de kinderen
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veel vrije opdrachten te geven en zelf te laten ontdekken en zelf op ideeën te laten komen verwacht zij
dat kinderen meer creatief zullen worden.
Sam&ko werkt op haar VVE locaties met de methode Piramide. Deze methode stimuleert de creativiteit
door samen muziek te maken en te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende
ontwikkeling door op een creatieve manier thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch
leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel, tot en met kleur, vorm, licht en
ruimte (Piramide, z.d.). De methode werkt met vaste thema’s en kent een gestructureerde didactische
aanpak.
Kinderen zouden niet moeten worden opgezadeld met extra druk van werkjes van een bepaald thema die
zij moeten maken. Plamper zegt; “Kinderen denken dan al snel dat zij dat helemaal niet alleen kunnen
maken of aan wat dat eigenlijk zou moeten worden. Door zelf sporen te laten maken en daarop aansluit,
sluit je altijd aan bij het juiste ontwikkelingsniveau” (persoonlijke communicatie, 12 mei 2021) en
daarnaast zouden volwassenen de kinderen moeten laten ervaren dat fouten niet bestaan, maar dat die
momenten het kind juist op ideeën brengt om het een volgende keer anders te gaan doen. Op die manier
krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen en durven zij op school in de klas ook beter te beginnen aan een
opdracht. Het krassen en niet over elkaar oordelen is het belangrijkste voor de leeftijd van peuters. S.
Plamper (persoonlijke communicatie, 12 mei 2021): zegt: “Door krassen te vieren en te schatten op
waarde. Ook als uitlaatklep, zonder het kind op te zadelen met extra druk van werkjes die zij moeten
maken”.
4.4 Activiteiten waarmee de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief beïnvloed kunnen worden
Tijdens een indirecte participerende observatie van een open activiteit, waarbij geen bepaald productdoel
was vastgesteld is gelet op het spel en initiatieven van de kinderen. Er is bewust gekozen voor verrassend
materiaal wat de kinderen nog niet kenden en door de verrassende combinatie van foam-rondjes, papier
en houten satéstokjes. Het materiaal werd uitdagend aangeboden in de vorm van bootjes en de kinderen
mochten hier vrij ontdekken en uitproberen. Er was te zien dat kinderen erg betrokken waren bij hun spel
en lang geconcentreerd hiermee bezig waren. Dit was te zien aan de geconcentreerde gezichten en de
interactie onderling. De kinderen waren gedreven om mee te doen vanuit persoonlijke interesse.
Door vrijwel alle kinderen werd zichtbaar plezier gezien in hun spel. De kinderen namen initiatief om het
materiaal te gebruiken en te onderzoeken. Kinderen speelden onafgebroken en waren gefocust op dat
wat ze op dat moment aan het doen waren. In Bijlage 7 is de geobserveerde activiteiten weergegeven
op beeld. Er is te zien is dat kinderen de ruimte krijgen voor eigen inbreng en onderzoek, waardoor
kinderen steeds op nieuwe ideeën kwamen en betrokken bleven. Verschillende 21e-eeuwse
vaardigheden werden gestimuleerd en positief beïnvloedt, waaronder; Creatief denken,
oplossingsgericht denken en samenwerken.
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Hoofdstuk 5, Conclusie en Discussie:
5.1 Conclusie
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het aanbod van kunstzinnige activiteiten, afgestemd
op de SLO-doelen van het onderwijs, waarmee de pedagogisch medewerkers van Sam&ko de
ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden bij kinderen positief kunnen beïnvloeden. Over het belang
van kennis over de verschillende manieren van aanbod van kunstzinnige activiteiten blijkt een breed
gedragen noodzaak te bestaan. Wanneer er kennis over de verschillende vormen van aanbod, inclusief de
bijbehorende doelen en visies is, kunnen methoden en didactiek gerichter ingezet gaan worden door
pedagogisch medewerkers.
Het is een vaststaand gegeven dat Sam&ko kinderopvang werkt met de themagerichte VVE methode
Piramide. Uit de afgenomen enquête (Bijlage 1) is op te maken dat medewerkers van Sam&ko houvast
hebben aan thema’s bij het aanbieden van kunstzinnige activiteiten. Echter kunnen sommige
medewerkers een thema moeilijk loslaten op het gebied kunstzinnig aanbod. Zowel Mieras (2012) als
Weterings en Plamper (2019) geven aan dat werken met thema’s ten koste kan gaan van de creativiteit
en ontwikkeling van kinderen. Kinderen ervaren daarbij soms extra druk van werkjes van een bepaald
thema die zij moeten maken en er gewerkt wordt naar een eindproduct die aansluit bij het lopende
thema.
Daarentegen geven (Piramide)thema’s structuur door een opbouw in stappen van concreet naar abstract.
Met thematisch werken, wordt er samenhang geboden tussen verschillende activiteiten en wordt de
taalontwikkeling gestimuleerd, omdat kinderen woordbetekenissen herhalen en toepassen. Aangezien
het werken met thema’s een vaststaande methode is en meerdere voordelen heeft voor kinderen, is het
niet wenselijk om deze helemaal los te laten. Thema’s kunnen op een andere, meer vrijere manier worden
ingezet of uitgedragen door medewerkers, waardoor het vrij ontdekken en experimenteren wel mogelijk
is tijdens kunstzinnig aanbod. Door andere soort activiteiten aan te bieden en meer vrije thema weken in
te bouwen of door kleine aanpassingen te doen binnen de strak gestructureerde opbouw.
Door een kind volledig vanuit de didactiek van vrije expressie te laten werken, wordt volgens Kotte (2017)
de kans vergroot dat het kind vooral dat gaat doen wat hij al kan, echter kan hij door middel van gerichte
interventies en sturing gemotiveerd en gestimuleerd worden om zelf iets te uit proberen en daardoor
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door bewuster aan te sluiten bij wat het kind laat zien en de juiste
ondersteuning van een professional, leren kinderen niet alleen creatief te zijn en respect te hebben voor
elkaar en samen te werken aan iets, maar ook te communiceren en te oriënteren. Dat zijn volgens S.
Plamper (persoonlijke communicatie, 1 mei 2021) de beginselen van de te ontwikkelende 21e-eeuwse
vaardigheden voor de toekomst.
Hiervoor is kennis nodig bij pedagogisch medewerkers over de verschillende soorten didactiek van het
kunstzinnige aanbod en kennis van de leerrijke omgeving, inrichting en materialen van de groep.
Daarnaast kunnen pedagogisch medewerkers kinderen tijdens vrije opdrachten observeren en bewust
kijken waar kinderen mee bezig zijn en wat er nodig is om de ontwikkeling op verschillende domeinen te
stimuleren. Door extra materiaal toe te voegen of te reflecteren op wat het kind doet, kunnen nieuwe
opdrachten ontstaan die het kind verder kunnen helpen te ontwikkelen.
Om de peuters goed aan te laten sluiten bij de SLO-doelen en de methode van KBS De Vijf-er is meer
creativiteit bij deze kinderen nodig. De overgang van de voorschoolse opvang naar de basisschool kan
soepeler verlopen wanneer bij kinderen de creativiteit al vergroot wordt en zij gestimuleerd worden om
meer eigen initiatief te tonen bij kunstzinnige activiteiten en spel. Het vergroten van de creativiteit en
eigen inbreng van kinderen is te verwachten bij meer procesgericht kunstzinnig aanbod waarbij kinderen
zelf iets mogen bedenken zonder beïnvloed te worden door een voorbeeld. Daarnaast helpt creatief- en
open materiaal wat niet is voorbedacht of voor-geregisseerd door volwassenen de creativiteit vergroten.
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5.2 Discussie,
Gestructureerde enquête:
In dit onderzoek zijn naast de onderbouwingen in het theoretische kader de methoden ‘bevragen’ en
‘observeren’ ingezet. Er is gekozen voor een opgezette vragenlijst, aangezien er geen passende bestaande
vragenlijsten waren die aansloten bij dit onderzoek. Er is gelet op een goede opbouw in vragen, zodat de
respondenten vanuit inleidende vragen via een trechtervormige vragenreeks naar de kernvragen geleid
werden. De keuzevraag waarop meerdere antwoorden gegeven konden worden, was echter moeilijk te
analyseren en gaf daardoor geen helder antwoord. Dit geldt voor de vraag op welke manier mensen meer
informatie zouden willen ontvangen. Er had hier beter gevraagd kunnen worden om één voorkeur te
geven, zodat er een duidelijker antwoord uit was gekomen waar de voorkeur ligt bij medewerkers.
Er stonden tevens vragen in de enquête waarop respondenten ‘ja’ of ‘nee’ dienden in te vullen. Door
hoofdletters, punten en komma’s ontstonden er meerdere antwoorden in de uitkomsten, waardoor het
extra tijd kostte om dit te analyseren doordat alles geteld moest worden en daarna opgezet moest worden
in procenten. Een twee-keuzevraag had dit kunnen voorkomen, dan hadden respondenten enkel ‘ja’ of
‘nee’ hoeven aan te klikken. In het begin van de enquête stond de vraag binnen welke doelgroep mensen
werken, maar dit was uiteindelijk een loze vraag, omdat er niet is geanalyseerd welke antwoorden bij
welke doelgroep zijn ingevuld. Dit had een beeld kunnen geven of verschil zit in aanbod op peuterspelen
en op het kinderdagverblijf. In dit geval werd alleen duidelijk dat er evenveel mensen van de doelgroep
0-4 en 2-4 hebben gereageerd op de enquête.
Semigestructureerde vragenlijst voor leerkrachten groep 1 en 2:
Er is van de tien verstuurde vragenlijsten één reactie op terug gekomen. Hierdoor is het een éénzijdig
antwoord geworden. Wellicht was er te weinig draagkracht was binnen het team van de Vijf-er, doordat
er vooraf niet helder genoeg over het doel van de vragenlijst is gecommuniceerd binnen de school. Dit is
wel gedaan bij de teamleider, waardoor daar wel veel respons en interesse was voor het onderzoek en
daarmee ook de welwillendheid om bij te dragen. De missende informatie is later aangevuld met
persoonlijk bevragen tijdens het observeren in de groepen, om alsnog de informatie te kunnen toevoegen.
Een volgende keer is het zinvol om de leerkrachten in de onderbouw van school vanaf de start van het
onderzoek mee te nemen, zoals gedaan is bij het team van Sam&billy.
Bevragen andere organisatie:
Er is een andere organisatie bevraagd door middel van een gestructureerde vragenlijst op het aanbod van
kunstzinnig aanbod gerelateerd aan de 21e-eeuwse vaardigheden binnen hun integraal kind centrum. Dit
heeft echter geen enkele relevante data opgeleverd. De interesse was gewekt door de hoge mate van
ontwikkeling 21e-eeuwse vaardigheden binnen hun onderwijs. Deze onderzoeksactiviteit had echter
achterwege gelaten kunnen worden, aangezien het onderzoek was gericht op de samenwerking met KBS
De Vijf-er waarbinnen Sam&ko zich bevindt en de school die bevraagd is met een volledig ander
onderwijssysteem werkt, welke meer geïntegreerd is en in units werkt. De resultaten zijn uit het
onderzoek gelaten.

5.3 Aanbevelingen
Kennis vergroten bij medewerkers:
Kennis zou vergroot moeten worden bij pedagogisch medewerkers over procesgericht werken en het
belang van de 21e-eeuwse vaardigheden voor kinderen. Pedagogisch medewerkers hebben in de enquête
aangegeven deze kennis graag te ontvangen via een presentatie; informatiefilm of hand-out op papier.
Medewerkers van Sam&ko weten onbewust al heel veel over het aanbieden van activiteiten vanuit hun
ervaring. Door hier theoretische kennis aan toe te voegen, worden medewerkers bewust bekwaam en
kunnen zij gerichter en met een duidelijke visie een bepaalde vorm van didactiek aanbieden aan kinderen.
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Komend schooljaar zou er aanbod moeten komen in scholing over procesgericht aanbod en het belang
van de 21e-eeuwse vaardigheden voor kinderen, omdat alle nieuwe onderwijsmethoden reeds gericht zijn
op procesgericht onderwijs (of bij een overstap naar een nieuwe lesmethode ook op gaan richten). De
pedagogisch coaches van Sam&ko zouden een rol kunnen spelen in de uitrol en verdere implementatie,
zodat zij na het delen van de kennis, op de groepen kunnen coachen op procesgericht aanbod daar waar
medewerkers ondersteuning nodig hebben of een aanvulling nodig hebben van de theorie vertaald naar
de praktijksituatie. Voor Sam&ko zou het als organisatie zinvol zijn om te inventariseren welke
medewerkers reeds op procesgerichte wijze werken, zodat met deze mensen een werkgroep gestart zou
kunnen worden om dit onderwerp organisatie breed meer te gaan laten leven binnen verschillende
teams.
Meenemen van ouders:
Aangezien de verwachtingen van ouders voor medewerkers invloed heeft op hun aanbod, is het
raadzaam om ouders mee te nemen in de verandering van aanbod, bijvoorbeeld wanneer in plaats van
een product-werkje te maken er een activiteit is gedaan, waarbij geen herkenbaar eindproduct is
ontstaan, foto’s gestuurd kunnen worden in de ouderapp en daarbij een korte uitleg gegeven wordt
daarbij wat er gedaan is en met welk doel. Ouders ervaren dan dat zij 100% zelfgemaakte werkstukken
meekrijgen, vaak niet herkenbaar als iets, maar wel vol verhalen en trots van de kinderen. Er zou een
(online)ouderavond georganiseerd kunnen worden waarin er informatie en kennis gedeeld kan worden
over procesgericht aanbod en wat dat voor voordelen heeft voor kinderen.
Stimuleren creativiteit bij kinderen:
Creativiteit vergroten bij peuters zodat zij meer voorbereid zijn op procesgerichte methoden van het
onderwijs en hierdoor de overstap naar school makkelijker voor hen wordt. Dit kan bereikt worden door
pedagogisch medewerkers op de groepen meer open materiaal te laten aanbieden waarmee zij kunnen
spelen, bouwen en ontdekken. Daarnaast zouden zij de kinderen vaak en op verschillende manieren de
ruimte moeten geven om sporen te laten maken met hun handen verschillende materialen, zoals o.a. een
dienblad met meel, met stokken in zand, met verf, stiften of krijtjes op papier.
Thema’s anders inzetten:
Kunstzinnige- en creatieve activiteiten zouden wat vaker wat losgekoppeld kunnen worden van het
lopende thema. Door activiteiten tijdens thema’s anders in te zetten of vaker themavrije weken in te
plannen, komt er meer ruimte vrij om meer kindgericht te kunnen werken. En krijgen kinderen meer
ruimte voor hun eigen interesses en behoeften van dat moment.
Voor professionals zou een hand-out met voorbeelden en tips hoe zij dit kunnen doen handig kunnen zijn.
Alle medewerkers van Sam&ko zouden het artikel uit het tijdschrift HJK, #3 (2020) moeten lezen, wat
volledig gaat over dit onderwerp. ‘Creatief werken binnen thema’s; Knutselcultuur rondom thema’s’
(Sprey en Plamper, 2021)
Aanscherpen van het pedagogisch beleid:
In het pedagogisch beleid is globaal beschreven dat pedagogisch medewerkers hun aanbod en begeleiding
afstemmen op de behoeften van kinderen en dat kinderen worden uitgedaagd om zich te ‘ontwikkelen in
eigen tempo en naar eigen kunnen’. Er staat echter niet beschreven op welke manier medewerkers ervoor
zorgen dat de eigenheid van kinderen gewaarborgd wordt tijdens activiteiten en het kind centraal gesteld
wordt tijdens een groepsactiviteit.
Om ervoor te zorgen dat het beleid beter geïmplementeerd en uitgedragen wordt op de groepen, zou het
beleid concreter en specifieker beschreven moeten worden, zodat medewerkers kunnen lezen op welke
manier en met welk doel dit beleid wordt gevoerd. Met het oog op de toekomst en de samenwerking met
het onderwijs, is het wenselijk dat er eveneens een aanvulling in het beleid komt met een visie op de 21eeeuwse vaardigheden binnen de kinderopvangorganisatie zodat de kinderopvang toekomstgericht is en
laat zien dat zij een belangrijke positie binnen de maatschappij heeft voor kinderen naast het onderwijs.
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Hoofdstuk 6, Presenteren en evalueren
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de interprofessionele samenwerking tussen kinderopvang organisatie
Sam&ko en KBS De Vijf-er. Vanuit beide partijen was iemand uitgenodigd om de belangrijkste bevindingen
en aanbevelingen van het onderzoek mee te delen. Vanuit De vijf-er was teamleider F. Van eerden
aanwezig en vanuit Sam&ko de pedagogisch beleidsmedewerker en coach, E. van Waas. Voor de
presentatie is een tweedelige poster gemaakt waarop alle onderdelen helder zijn uitgewerkt. De
onderzoeksvraag staat bovenaan beschreven en per deelvraag is een korte samenvatting of overzicht
gemaakt. (Bijlage 9) Hierdoor is snel en gemakkelijk te zien wat de uitkomsten waren van het onderzoek.
Op de posters is gebruik gemaakt van verschillende kleuren tekst en vlakken, om structuur te geven aan
het geheel en belangrijke punten extra te belichten, zodat deze er uitspringen. De deelvragen zijn in het
kort uitgewerkt en daarvan de belangrijkste zaken getoond. Onderaan staan de conclusie en de
aanbevelingen uitgewerkt. Er waren bewust wat punten opengelaten om de ruimte te geven om
aanvullingen vanuit het gesprek toe te kunnen voegen.
Naast de posters is een ‘Hand-out samenvatting’ gemaakt om korte aanvulling op de
achtergrondinformatie en/of uitleg te geven bij de uitkomsten van het onderzoek. Deze hand-out is een
samenvatting van het complete verslag, (Bijlage 10) waarin de deelvragen, onderbouwde literatuur,
citaten, voorbeelden en een korte conclusie is beschreven. Bij de presentatie was de volledig uitgewerkte
enquête vanuit de kinderopvang uitgedeeld. (Bijlage 11) Zowel de posters als de hand-out samenvatting
en de uitgewerkte enquête waren vooraf gemaild naar beide partijen, zodat zij zich konden voorbereiden.
Tijdens de presentatie zijn de posters gebruikt als leidraad voor het gesprek, waarbij er vragen zijn gesteld
aan beide partijen wat aan heeft gezet tot interactie en dialoog. Door op de posters van beide partijen
hun logo te plaatsen, werd samenwerking letterlijk in beeld gebracht. Hierdoor voelden beide partijen
zich betrokken bij dit onderzoek. De vragen waren vooraf op papier gezet om structuur en richting te
geven aan het gesprek. Er was ruimte om dieper op zaken in te gaan, maar er werd ook gestuurd wanneer
er te veel van het onderzoek afgeweken werd. Dit gebeurde een aantal keer, mede door het enthousiasme
van alle partijen die gedeeld wordt over het procesgericht werken en door de interesse in elkaars
werkwijze, visie en methoden.
De ruimte om ook over die zaken te kunnen spreken, zorgde ervoor dat de sfeer informeel was en
ontspannen. Het was een prettig en vruchtbaar gesprek, waarin de uitkomsten van het onderzoek toe
leidde naar gedeelde belangen en behoeften. Daardoor sluiten de aanbevelingen aan bij de praktijk en
zijn zij haalbaar om uit te zetten. De pedagogisch beleidsmedewerker en coach van Sam&ko, heeft
gevraagd om de aanbevelingen, die in haar ogen zeker een toegevoegde waarde zijn voor de organisatie,
ook om te zetten in concrete actiepunten, zodat de aanbevelingen ook daadwerkelijk in de organisatie en
in de samenwerking worden meegenomen.
In de feedback is te lezen dat alle partijen zich gehoord voelden, inbreng hadden en dat er goed naar
elkaar geluisterd is. Dit gesprek is een goede stap vooruit in de verdere samenwerking. Er is een
vervolgeafspraak gepland tussen de partijen, waarin ook de punten en aanbevelingen uit dit onderzoek
worden gevolgd en geëvalueerd. Dit zijn punten die passen binnen een samenwerkingsoverleg. Er is
tevens te lezen dat de presentatie met enthousiasme is gegeven en alles goed onderbouwd is. Dat maakte
dat de presentatie vlot verliep en duidelijk en helder overkwam en ontvangen is.
Persoonlijke reflectie van de student op haar rol:
“Zowel tijdens het onderzoek als tijdens de presentatie heb ik mijn positie gepakt. Ik heb verschillende
actoren meegenomen in het onderzoek en wist mensen te activeren en te inspireren met dit onderzoek.
De kwaliteit om mensen te enthousiasmeren kwam tijdens dit onderzoek en tijdens de presentatie goed
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van pas, zodat ik de actoren betrokken bij het gesprek kon houden. Er werd oprecht geluisterd naar mijn
verhaal. Doordat ik accuraat ben, klopten mijn resultaten en was ik zeker van mijn verhaal. Daarmee kom
ik betrouwbaar en objectief over, waarmee het een geloofwaardig geheel wordt. Door alle resultaten
overzichtelijk en goed onderbouwd samen te vatten, is het ook te checken.
Mijn persoonlijke interesse in dit onderwerp heeft ervoor gezorgd dat ik er vol in ben gedoken en de
kernbegrippen vanuit verschillende perspectieven zijn onderzocht. Hierin is wel een aandachtspunt dat ik
niet doorschiet in het onderzoek en gefocust blijf op de hoofdvraag. Te ver uitwijken en het onderzoek te
grootmaken zijn valkuilen, waar ik alert op moest blijven. Mijn rol als PPKE-er heb ik gepakt door
presentaties te initiëren binnen verschillende teams, om het onderzoek te laten leven binnen de
organisatie. Daarnaast is de kwaliteit van verbinder hiervan pas gekomen. Ik heb met belangrijke mensen
uit de kunsteducatie contact gelegd om daar informatie te kunnen halen en heb ik de pedagogisch coach
in het onderzoek meegenomen, zodat zij een actieve rol kan gaan spelen in de aanbevelingen, die vallen
onder het beleid en de samenwerking binnen het IKC.
Als PPKE-er kan tevens ik een rol spelen op de groepen om de leerrijke omgeving te optimaliseren,
ondersteunende plannen maken of presentaties te verzorgen over procesgericht werken in verschillende
teams.”
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Nawoord
Het doen van dit onderzoek en schrijven van deze scriptie vond ik erg interessant en boeiend om
te ervaren. Ik ben trots op het eindresultaat en heb met veel plezier mijn aanbevelingen gedeeld
met de organisatie. In januari startte ik met veel enthousiasme dit onderzoek en ben blij dat het
nu in juli is afgerond.
Door de interviews en het theoretisch onderzoek, is een helder antwoord gekomen op de
onderzoeksvraag en heb ik heldere aanbevelingen kunnen doen. Daarmee kan Sam&ko haar
beleid en aanbod beter doen laten aansluiten op de toekomst, waarin er bij kinderen steeds vaker
een beroep wordt gedaan op de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarmee kan Sam&ko de kinderen
die opgevangen worden binnen haar locaties, net dat stukje extra meegeven, wat zij nodig
hebben om goed voorbereid te toekomst tegemoet te gaan.
Aangezien ik zelf bij deze organisatie werkzaam ben, kan ik betrokken blijven en wellicht een rol
gaan spelen in de implementatie van de acties uit de aanbevelingen.
Tamara Tiggelovend - Bodewes
Deventer, juli 2021
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Bijlage 1: Uitkomsten gestructureerde enquête: Aanbod kunstzinnige oriëntatie
binnen Sam&ko
Er is een enquête verspreid onder alle medewerkers die werken op het kinderdagverblijf en/of in
peuterspelen van kinderopvang organisatie Sam&ko uit Deventer. In totaal werken er op het moment dat
de enquête verspreid is, 135 personen in de werksoort KDV en peuterspelen. Er zijn 42 volledig ingevulde
enquêtes terug gekomen, dat is een respons van 31,1%. De resultaten geven een beeld wat pedagogisch
medewerkers binnen kinderopvang organisatie Sam&ko belangrijk en minder belangrijk vinden bij het
aanbieden van kunstzinnige activiteiten en welke visie zij daarop hebben.
Vraag 1: was een basisvraag, of de persoon die de enquête invult daadwerkelijk bij Sam&ko werkt.
2: Doelgroep van respondenten:
Van alle respondenten werkt 50% op het
kinderdagverblijf met de doelgroep van 0-4 jaar en 50%
op peuterspelen met de doelgroep 2-4 jaar.

3: frequentie creatief aanbod
Uit deze antwoorden kan worden opgemaakt dat er
door 57,2% van de respondenten dagelijks een
creatieve activiteit aan wordt geboden waarvan een
deel zelfs minimaal 2 keer op een dag.
Daarnaast doet 35,7% van de respondenten bijna
elke dag een activiteit.

4: Voorkeur van activiteiten
Respondenten konden bij deze vraag aangeven
aan welke activiteit zij de voorkeur van activiteiten
geven.
25,0% kiest: zelf laten tekenen
23,2% kiest: Dans en muziek
18,8% kiest: Verven
17,9% kiest: knippen en plakken
9,8% kies: andere activiteiten
5,4% kiest: iets in laten kleuren
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5: Gebruik van voorbeeld bij een activiteit:
De helft van de medewerkers van Sam&ko die de
enquête hebben ingevuld gebruikt ‘meestal wel’ een
voorbeeld en de andere helft gebruikt ‘meestal geen’
voorbeeld. (‘nooit’ en ‘altijd’ werden beiden 1 x
genoemd)

6: Aansluiten bij het thema:
72% van de ondervraagde Sam&ko medewerkers scoort op
de schaal van 0-10 een 7 of 8 hoe belangrijk dat een activiteit
bij een thema aansluit. Slechts 14,3% scoort een 5 of lager.
Daaruit zou opgemaakt kunnen worden dat medewerkers het
belangrijk vinden dat een activiteit moet aansluiten bij het
lopende thema.

7: waarom vinden medewerkers dat een activiteit moet aansluiten bij een thema:
- Zo geef je toch duidelijkheid wat betreft het thema waar je mee werkt
- Laten ervaren doormiddel van materialen
- Kinderen mogen zelf bepalen wat ze maken
- Je kijkt naar wat een kind kan en wil en kijkt dan wat er binnen een thema valt
- Je hoeft niet dagelijks aan te sluiten bij een thema maar kan ook ingaan op wat er leeft bij de kinderen.
- Je activiteiten kunnen ook spontaan waardoor je op dat moment afwijkt van een thema dat er op dat
moment is al hou je het wel in je achterhoofd en afwijken betekend niet direct dat je niet meer aansluit
- Ik vind het leuk om de kinderen iets te leren wat bij het thema past. Dus heb ik iets voorgelezen over
een kuikentje, hoe leuk is het dan dat ze zelf een kuikentje naken.
- Ik vind het belangrijker dat het past bij het kind, als het dan ook aansluit bij het thema is dat
meegenomen
- Het is vaak makkelijk als het aansluit in het thema om zo vanuit de kring creatief te zijn, maar soms komt
er iets moois vanuit het kind en laten we dat gebeuren!
- Meer inzicht voor de kinderen en vergroten van kennis
- Het is leuk en stimuleert de ontwikkeling. Maar het hoeft niet persé. Ze kunnen ook aansluiten op de
input van de kinderen, het weer, iets waar je tegenaan loopt of het nieuws. En daar hou ik van. Dat je er
nog last minute creativiteit kwijt kan.
- Het helpt de kinderen verder te ontwikkelen en hun eigen creativiteit te ontdekken.
- Het gaat om de activiteit/creativiteit hoeft niet altijd aan te sluiten op een thema als het kind er maar
plezier aan beleeft!
- Goed voor zelfontplooiing, expressie/creativiteit fijne/grove motoriek
- Een thema is leuk en kan een leidraad zijn, maar kinderen mogen ook hun eigen fantasie gebruiken. En
dan kan het thema een handvat zijn maar hoeft niet.
- Doorgaande lijn herkenbaarheid afwisseling
- Door creatief bezig te zijn worden veel verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. - - Ook komen kinderen jong in aanraking met kunst en cultuur waardoor ze hier later ook graag mee bezig
zijn.
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- Het hoeft wat mij betreft niet altijd aan te sluiten bij het thema. Kinderen willen hierin ook de vrije hand
hebben. Gerichte activiteiten laten we vaak wel aansluiten op het thema.
- Creatieve ontwikkeling
- Omdat dan de hele ochtend door dezelfde woorden gebruikt worden en veel herhaling is goed.
- Omdat dit stimuleert
- Zo dat de kinderen op verschillende manier bezig kunnen zijn met het thema
- Zodat de begrippen waar we over praten ook terugkomen in de activiteit
- Zichtbaar maken van thema
- Wanneer we werken met een thema kun je duidelijkheid en verdieping geven aan het thema d.m.v. een
passende activiteit. Iets wordt tastbaar.
- Voorbereiding en verdieping van de kennis
- Voor de ontwikkeling van het creatieve brein
- Voor de beleving en taalontwikkeling
- Verrijking van het thema
- Omdat de rest van de activiteiten op de dag er ook op aansluiten
- Om te verbreden/ te verdiepen
- Samenhang, dit past binnen ons Jenaplan IKC en geeft richting
- Om een beetje een rode draad te houden en om de ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren
- Omdat we als organisatie themagericht werken
- Omdat kinderen dan gemotiveerder zijn
- Omdat ik dat leuker vind en er soms een ander onderwerp op je pad komt en we daarop inspelen, naast
t thema zelf
- Soms hebben de kinderen een andere input als wat helemaal aansluit bij de activiteit. Ik vind het
belangrijk om dan mee te gaan met de belevingswereld het kind.
- Biedt ondersteuning om dingen te begrijpen/ ervaren

8: iets leren van een activiteit:
Het grootste gedeelte van de respondenten vinden het
redelijk- tot heel belangrijk dat de kinderen ook iets leren
van een activiteit. 7,2% vindt dit niet belangrijk, maar ook
niet onbelangrijk. Zij scoren 5 en 6 op een score van 10.
Geen enkele respondent scoort onder de 5, waaruit
opgemaakt kan worden dat niemand het onbelangrijk
vindt.

9: Eigen inbreng in activiteit:
Medewerkers vinden het erg belangrijk dat de
kinderen eigen inbreng kunnen en mogen hebben in
een activiteit. 45,2% scoort op de vraag hoe belangrijk
ze eigen inbreng van kinderen vinden 10/10. 29,6%
scoort een 9/10 en 23,8% scoort 8/10. Slechts 2,4
procent scoort 5/10. Niemand scoort lager dan een 5.
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10: Het belang van plezier beleven aan een
activiteit:
76,9% scoort een 10/10 op de vraag hoe
belangrijk vind je het dat kinderen plezier
beleven aan een activiteit. 16, 7% scoort een
9/10 en 7,1% scoort een 8/10. Dat geeft aan dat
het voor elke medewerker min of meer wel
belangrijk is dat kinderen plezier beleven aan
een activiteit.

11: Eigen materiaalkeuze:
In
de
mate
waarin
pedagogisch
medewerkers van Sam&ko het belangrijk
vinden dat kinderen zelf een keuze kunnen
hebben in materiaal zijn de meningen iets
meer verdeeld en ook wat genuanceerder.
35,9% scoort 8/10,
20,0% scoort 7/10
17,9% scoort 9/10
12,8% scoort 6/10
7,7% scoort 10/10
Meer en deel van de ondervraagde
medewerkers vindt het wel belangrijk, maar
geeft liever niet de volledige eigen keuze.
12. Hoe belangrijk vind je het dat een werkje er
mooi/leuk uit ziet?
De ondervraagde medewerkers van Sam&ko die
met de jongste kinderen werken, zijn niet
eensgezinds in hoe belangrijk zij het vinden dat
een werkje er mooi uit moet zien.
Zoals in de tabel van vraag 12 te zien is, geeft 23,8
% van de medewerkers aan, het 5 op de schaal van
10 belangrijk te vinden. 19% vindt het helemaal
niet belangrijk dat een werkje mooi eruitziet en de
anderen scoren wisselend tussen de 2 en 8 op de
schaal van 10.

13. Verwachten de ouders uit jouw groep dat de kinderen regelmatig leuke werkjes mee naar huis
nemen?
JA:
40,5%
NEE:
50,0%
SOMS:
7,1%
GEEN ANTWOORD:
2,4%
Volgens medewerkers die mee hebben gedaan aan het onderzoek, verwacht 40,5% van de ouders uit hun
groep regelmatig een leuk werkje te krijgen.
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14. Houd je daar rekening mee in wat en hoe vaak jij een knutselwerkje aanbiedt aan kinderen?
JA:
28,6%
NEE:
47,9%
SOMS:
21,4%
GEEN ANTWOORD:
2,4%
De helft van de medewerkers die mee hebben gedaan aan het onderzoek houdt min of meer rekening
met de ouders in wat zij de kinderen aanbieden, omdat het meespeelt wat ouders verwachten te krijgen.
Dat houdt in dat ongeveer de andere helft van de medewerkers geen rekening houdt met ouders wat
betreft hun aanbod voor kinderen. Eén persoon heeft geen antwoord gegeven omdat zij niet op een vaste
groep staat.

15. Hoe kan je ouders op een andere manier iets laten zien?
Op deze vraag antwoordde iedereen met foto’s, of ander beeldend materiaal van de activiteit zelf.

16.
Hebben
medewerkers
kennis
van
verschillende manieren van aanbod van
kunstzinnige en creatieve activiteiten?
52,4% geeft in de enquête aan te weten wat de
termen ‘proces gericht’, ‘product gericht’ en ‘vrije
expressie’ inhouden. 40,5% heeft hier wel eens van
gehoord maar weet niet precies wat het inhoudt en
7,15 heeft nog nooit van deze termen gehoord.

17. Is er een wens om hierover meer kennis te
hebben en op welke manier?
Bij deze vraag waren meerdere antwoorden
mogelijk, waardoor er gekozen is op geen procenten
te benoemen, maar absolute waarden in de vorm
van aantal personen.
Hieruit is op te maken dat 6 van de 42 personen
geen behoefte heeft aan informatie over
verschillende manieren van aanbod en welke vooren nadelen bepaald aanbod heeft voor kinderen, en
de andere medewerkers daar wel in geïnteresseerd
is.
De
voorkeur
ligt
dan
bij
een
presentatie/workshop, een informatie filmpje of
informatie op papier.
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Bijlage 2: Semigestructureerd interview Flory van Eerden, teamleider KBS De Vijfer: 29 april 2021
Op welke manier worden lessen aangeboden op KBS de Vijf-er?
KBS De Vijf-er in Deventer is al een tijd bezig om procesgericht werk te integreren. Hiervoor zijn ze gestart
in 2013 met toenmalig directeur. Omdat destijds het team niet achter een procesgerichte werkwijze
stond, is het niet van de grond gekomen. Een jaar geleden, in schooljaar 2019-2020 is het team van De
Vijf-er opnieuw gestart om te gaan werken vanuit het procesgerichte aanbod.
In de visie van KBS De Vijf-er staat geschreven dat zij de omslag hebben gemaakt van een lerende cultuur
naar een onderzoekende en ontwerpende cultuur, waarbij aandacht is voor het proces met een
kwalitatief resultaat. Men werkt ontwikkelingsgericht en de leerlingen zijn mede-eigenaar van het
ontwikkelings- en leerproces. Dit is volgens Floryn (persoonlijke communicatie, 29 april 2021) bij de
onderbouw terug te zien in de werkjes die kinderen nu maken, waarin veel meer eigen inbreng in zit en
meer vanuit proces gemaakt zijn.
Met welke methode wordt er gewerkt?
De werkwijze waar school nu mee werkt heet: “Laat maar zien”, een methode voor beeldend onderwijs
en cultuureducatie. De lessen die online staan, zijn voor-gestructureerd voor de leerkrachten en
opgebouwd volgens de opbouw van procesgerichte didactiek. De fasen divergeren en convergeren
wisselen elkaar hierbij af. Er wordt bij het maken van een sneeuwpop bijvoorbeeld gestart met een
klassengesprek over het onderwerp ‘sneeuw’, waarbij kinderen zelf een betekenis kunnen geven aan het
woord sneeuw. Langzaam en samen met de kinderen wordt dan toegewerkt naar een uiteindelijke
sneeuwpop, maar voor elk kind zal dit een andere invullen hebben gekregen uiteindelijk.
Daarnaast werkt men op de Vijf-er met ‘Rekenplein’ dat is een methode voor rekenen, de voorloper van
de rekenmethode van de groepen 3 t/m 8. Daar heb je verschillende katernen, waaronder ‘bouwen’,
‘spelletjes’ maar ook ‘atelier’. Bij dat atelier, leren kinderen ook scheuren, vouwen enz. Dan heb je wel 30
dezelfde werkjes, maar dan met een bewust doel.
De Vijf-er staat als school nog in het begin van het werken met deze methode, en zijn op dit moment nog
niet zover als zij gehoopt hadden te zijn. Door Corona is de methode nog niet helemaal van de grond
gekomen helaas. Karin Kotte heeft de leerkrachten hierin begeleid en meegenomen en op dit moment
wordt de methode eigen gemaakt en vorm gaan geven in de praktijk.
Hoe zijn de SLO-doelen hierin weggezet?
KBS De Vijf-er wil er naartoe werken dat elke jaargroep een bepaalde opbouw is qua leerlijn wat ze
aangeboden krijgen. De methode werkt met verschillende leerlijnen, zoals; ‘werken met verf’; ‘werken
met houtskool’; ‘werken met positie’ enz. De school wil er naar toe werken dat er een doorgaande lijn
ontstaat en bepaalde technieken en onderwerpen in groep 1 worden aangeboden en dan misschien nog
in groep 2, maar dan in een andere les. Zo krijgen ze van alle leerlijnen en technieken iets mee gedurende
hun schoolcarrière. Dit is ook gekoppeld aan de SLO-doelen en als leerkracht kan je deze leerlijnen zelf
helemaal uitzetten. In het systeem is online terug te vinden welke onderdelen behandeld zijn en hoe dit
is gegaan als een soort logboek.
Op welke manier worden ouders meegenomen in dit proces?
Ouders worden vanwege Corona en omdat zij net pas zijn begonnen nog niet heel uitgebreid
meegenomen in dit proces. Zij zijn wel op de hoogte van procesgericht aanbod, maar school werkt nog
niet met een persoonlijk logboeken of portfolio’s of iets dergelijks. Wel worden ouder via ‘Schoudercom’
op de hoogte gehouden met foto’s en berichtjes over wat kinderen hebben gedaan op school. Ouders
worden dus wel informerend meegenomen, maar niet echt over de inhoud specifiek.
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Omdat de ouders zelf van de generatie zijn die zelf ‘werkjes’ maakten, zijn zij gewend dat kinderen dat
ook doen, dus zij moeten nog wel informatie daarover krijgen.
Wordt er binnen de Vijf-er ook aan de 21e-eeuwse vaardigheden gewerkt?
Daar is de school nu ook meer op gericht. De zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) wil de
school meer geïntegreerd gaan uitwerken. Waarbij kinderen bijvoorbeeld gaan werken aan het
onderwerp ‘chocolade’ en daarbij alle kernvakken aan bod komen. Hier werkt school al langer mee maar
ook dit proces is wat stil komen te liggen door het thuisonderwijs vanwege Corona. School vindt dit erg
jammer en onwenselijk, aangezien het er een andere methode moet komen. De Vijf-er werkte met ‘vier
keer wijzer’ wat niet goed werkte op deze locatie.
Alles wat tot nu toe is uitgeprobeerd, liep vast omdat het team er niet achter stond. Eind van het
schooljaar wordt hierover een beslissing genomen. Het is in de praktijk best lastig om het hele team mee
te krijgen in een methode, zodat het goed kan worden uitgezet. IPC is uitgeprobeerd en nu zijn ze aan het
werk met ‘topontdekkers’, wat in dezelfde lijn ligt als IPC. Nieuwe methodes kosten tijd en energie omdat
mensen daar eigen in moeten worden. Daarin kan een verschil zitten tussen de onderbouw en de
bovenbouw.
Volgens Flory zijn alle nieuwe methoden gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden, waarbij het draait om
onderzoek vaardigheden, samenwerking, creativiteit en ICT, maar om iets goed van de grond te krijgen
heb je 80% van het personeel nodig die enthousiast erover is. En uiteindelijk maakt het niet zoveel uit
voor welke methode je kiest, want het concept is bij allemaal redelijk hetzelfde, met wat kleine verschillen
Op welke manier denk jij dat peuters goed voorbereid zouden zijn op het nieuwe soort onderwijs?
Om peuters goed voor te bereiden op het procesgericht onderwijs op school, is het volgens Flory wanneer
peuters al gewend zijn aan procesgericht werken. Zij merkt in de praktijk dat nieuwkomers op school nog
heel afwachtend zijn en niet creatief. De kinderen wachten vaak op gerichte opdrachtjes omdat zij dat
gewend zijn. Zij raadt aan om kinderen vanaf jongs af aan al meenemen in procesgericht werken. Door
vrije opdrachten en lekker te kunnen ontdekken en op ideeën te komen. Ervaren dat fouten niet bestaan
maar juist op ideeën brengt om het anders te gaan doen. Op die manier krijgen ze zelfvertrouwen en
durven zij op school in de klas ook beter te beginnen aan een opdracht.
Aandachtspunt: Er kan een verschil in vaardigheden ontstaan, wanneer er bij peuterspelen meer wordt
aangeboden op dat vlak tussen kinderen die wel of niet naar de voorschool gaan.

Visies en beleid binnen KBS De Vijf-er:
“We hebben de omslag gemaakt van een lerende cultuur naar een onderzoekende en ontwerpende
cultuur waarbij aandacht is voor het (creatieve)proces met een kwalitatief resultaat. Wij werken
ontwikkelingsgericht. De leerlingen zijn mede-eigenaar van het ontwikkelings- en leerproces.” (KBS De
Vijf-er, 2021)
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Bijlage 3: Gestructureerde vragenlijst voor leerkrachten onderbouw KBS De Vijfer, mei 2021
1. Wat vind je als leerkracht zelf van procesgericht aanbod versus het oude productgerichte aanbod?
Procesgericht aanbod is natuurlijk een mooiere vorm dan het productgerichte aanbod. Procesgericht
aanbod doet een beroep op de creativiteit van de leerlingen. Daarbij wordt er een beroep gedaan op de
fantasie van de leerlingen. Ik merk dat ik als leraar wel moet wennen aan deze nieuwe vorm. Lessen
worden anders aangeboden. De leerlingen van nu zijn naar mij inziens minder creatief en fantasierijk. Dat
maakt het soms nog best lastig.
2, (Hoe) is bij jou in de groep procesgericht werken terug te zien? (Voorbeelden van opdrachten, reacties
van kinderen)
Aan de werkjes van de leerlingen. Er hangen verschillende werkjes in de klas i.p.v. allemaal dezelfde.
3, Zie je ook echt terug dat kinderen meer eigen inbreng, creativiteit erin kunnen stoppen? En
andere/extra vaardigheden opdoen? (Zo ja welke?)
Ja, de procesgerichte didaktiek vraagt echt wat anders van kinderen. Wat ik wel merk is dat kinderen het
op dit moment nog erg lastig vinden. De creativiteit is ver nog te zoeken. Enkele leerlingen die echt feeling
hebben met het creatieve komen tot mooie resultaten. Ze werken meer samen en overleggen samen.
4, Krijg je reacties van ouders, nu er geen 30 dezelfde knipwerkjes meer komen? Positief of negatief?
en hoe nemen jullie ouders mee in dit proces?
Op dit moment nog niet. Ik denk ook dat dit komt omdat wij ook niet constant bezig zijn met het
procesgerichte aanbod. Af en toe. Dit valt wellicht niet zo zeer op. Wij spreken ouders nu ook minder door
Corona.
5, Op welke manier en met welk aanbod kan de voorschool een kleuter in jouw ogen beter voorbereiden
op de manier waarop jullie werken?
Beroep doen op eigen creativiteit bij kinderen. Vrij laten werken met materiaal maar wel aan de hand van
bepaalde eisen. Fantasie aanwakkeren. Het werken met verschillende materialen.
6, Heb je foto's van werkjes van kinderen, of voorbeelden daarvan, die volgens het procesgerichte
aanbod aangeboden zijn?

Afbeelding 2 en 3

Zoals te zien is geen één werkje hetzelfde. De opdracht was een voertuig te maken wat kan vliegen of
rijden over land. Er zijn helikopters, luchtballonnen en (brandweer)auto’s gemaakt. (Afbeelding 2 en 3)
Andere voorbeelden van procesgericht aanbod uit de onderbouw van KBS De Vijf-er:
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Thema Verkeer, groep 1: De kinderen hebben
eerst gesproken over verschillende voertuigen,
en hebben daarna gericht gekeken welke vormen
zij zagen in verschillende voertuigen. De
complexe opdracht die zij daarna kregen: “Trek
verschillende vormen over op papier met spullen
uit de klas en knip deze uit. Maak er daarna een
zelfgekozen voertuig van”. (Afbeelding 4 en 5)
Afbeelding 4 en 5

Afbeelding 5: Thema verkeer, groep 2. De opdracht en inleiding was
bijna gelijk aan de opdracht van groep 1, echter was hier een extra
technische vaardigheid aan toegevoegd. De kinderen moesten hier
een vorm vouwen in plaats van knippen en een omgeving erom
heen bij maken. Op deze afbeelding is te zien dat er sterren en
planeten zijn toegevoegd bij de raket en wielen en een raam bij de
vrachtwagen. Dit sluit aan bij de leerdoelen van groep 2.
Afbeelding 5

7, Wat wil je verder nog kwijt willen over dit onderwerp, eigen ervaringen, tips, lastige zaken, enz.)
Een mooie ontwikkeling waar wij echt nog veel meer uit kunnen halen en op kunnen inspelen. De wereld
om ons heen maakt waarschijnlijk ook dat de leerlingen (gemiddelde leerling/ doorsnee leerling) wat
minder creatief zijn en wat minder fantasierijk door het gebruik van iPad en dergelijke. Thuis wordt er
waarschijnlijk in veel gezinnen ook minder aandacht geschonken aan de creativiteit. Leerlingen
ontwikkelen dit dan minder uit zichzelf.
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Bijlage 4: Gestructureerd interview Martijn Vrielink, stafmedewerker onderwijs
en kwaliteitszorg bij Varietas: 28 mei 2012
Heeft het procesgericht werken binnen alle scholen van Varietas de insteek of mogen scholen daarin
individueel een keuze?
Varietas (voorheen QuoVadis) is al 15 jaar vooral bezig met- en heel goed in handelingsgerichte
diagnostiek. Wanneer er ergens problemen ontstaan in de leergang van leerlingen zijn de leerkrachten
heel goed in staat om te kijken hoe het dan anders moet en kan. Nog mooier zou zijn wanneer problemen
aan de voorzijde voorkomen kunnen worden door vooraf de leerlijnen al beter aan te laten sluiten op
elkaar en meer kind volgend te werken en aan te bieden wanneer er les wordt gegeven.
Varietas heeft 33 scholen in 7 verschillende gemeenten (tussen hier en Vriezenveen) onder zich. Elke
school heeft zijn eigen profiel met een missie en visie gebaseerd op bijvoorbeeld Daltononderwijs, een
breder onderwijsprincipe, traditioneel onderwijs of juist meer gericht op de wijk waarin de school zich
bevindt en daarmee de populatie op de school. Iedere school heeft daarmee een eigen opdracht in het
onderwijs en logischerwijs ook een ander aanbod, maar zij vallen allemaal wel onder hetzelfde bestuur.
Er is volgens Martijn duidelijk een transitie gaande in het onderwijs. Vroeger werd alles gemeten vanuit
kunnen Er werd dus vooral getoetst wat kinderen al kunnen, bijvoorbeeld of kinderen weten wat 2 erbij
2 is. Tegenwoordig wordt er veel meer gekeken wat de kinderen nog meer kunnen en dat past veel meer
bij het procesgericht werken en sluit meer aan bij wat de kinderen nog meer willen en kunnen leren.
Daarbij gaan de CITO toetsen bij kleuters eraf en stapt het onderwijs over op observatie instrumenten, en
die kijken veel meer naar wat kinderen allemaal nog meer kunnen dan bijvoorbeeld alleen maar taal en
rekenen. Er wordt nog wel gekeken of kinderen bijvoorbeeld de kleuren kennen, maar ook naar processen
en hoe kinderen iets oppakken.
Heeft Varietas een bepaalde (overkoepelende) visie op het procesgerichte aanbod en
vakoverstijgend/geïntegreerd onderwijs?
De drie kernwaarden die belangrijk zijn op alle scholen van Varietas zijn: Verantwoordelijkheid,
professionaliteit en eigenheid. Zij biedt op alle scholen “eigentijds en toekomstgericht onderwijs, waarbij
kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsvorming nauw zijn verbonden met de missie
om ieder kind de best mogelijke basis te bieden voor de toekomst.”.
De visie van Varietas is dat elke school mag daarin haar eigen profielkeuze hebben. Wat wel op elke school
gelijk is, is het wettelijke kader, waaraan scholen zich moeten houden en dat wordt afgetoetst met de
Citotoetsen. Net zoals dat bij de kinderopvang gedaan wordt. De didactische principes zijn bijna op alle
scholen via het ECI-model, ook bij de onderbouw en dan hoort dat wat Martijn betreft wel bij het beleid
van Varietas. (De bedoeling van lesgeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel is dat alle
kinderen in de klas de doelen halen die de leerkracht heeft gesteld. Leerkrachten hebben hoge
verwachtingen van ieder kind. Om de doelen te bereiken, checkt de leerkracht tijdens het lesgeven steeds
of de kinderen de stof begrijpen en kinderen die meer tijd nodig hebben om de doelen te bereiken, krijgen
extra instructie).
Voor dit onderzoek zou dit kunnen betekenen dat de aanbevelingen organisatie breed gedaan kunnen
worden i.p.v. alleen aan de KBS De Vijf-er en Sam&billy. Daarbij moet dan onderzocht worden welke
scholen die met Sam&ko samenwerken procesgericht werken. De voorschoolse kan in dat geval in gesprek
gaan met de onderbouw van school, om te kijken waar de kleuters bij binnenkomst tegen aan lopen en
welke ondersteuning hen vanuit peuterspelen daarbij kan helpen om de overgang vloeiender te laten
verlopen.
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Bijlage 5a: Voorbereiding semi-voor gestructureerd interview met Sabine
Plamper, 12 mei 2021:
Doel van bevragen:
Na afloop van het
interview is er data
waaruit blijkt welke
didactiek samen gaat met
het werken in thema’s en
dit geen belemmering
hoeft te zijn voor het
bevorderen van de
creativiteit.

Kernbegrip
Werken met thema’s

Deel aspecten
Effect van thema’s op
creativiteit

Mogelijkheden ander
aanbod binnen de
thema’s
Soorten didactiek op het
gebied van kunstzinnige
oriëntatie.

Productgericht aanbod

Vrije expressie

Procesgericht aanbod

Bevorderen creativiteit
en initiatief durven
nemen bij kinderen.

Open activiteiten
aanbieden

Leerrijke omgeving
Aanbod open materialen

Doel van bevragen:
Na afloop van het
interview is er advies op
over de manier waarop
mensen meegenomen
kunnen worden in de
transitie van ‘werkjes’
richting procesgericht
werken.

Kernbegrip
Ouders

Professionals

Op welke wijze kunnen
thema’s ook anders
worden ingevuld op het
gebied van kunstzinnig
aanbod voor kinderen
van 0-4 of 2-4 jaar?
Waar kan productgericht
aanbod kinderen in
stimuleren?
Waar kan vrije expressie
aanbod kinderen in
stimuleren?
Waar kan procesgericht
aanbod kinderen in
stimuleren?
Wat zijn voorbeelden van
open activiteiten en welk
effect heeft dat op
kinderen?
Op welke wijze kan een
leerrijke speelomgeving
stimulerend werken op
de ontwikkeling van
kinderen?

Deelaspecten
Kennis bij ouders

Gestelde vragen
Wat is het effect van
werken met thema’s
vanuit jouw visie op de
creativiteit?

Betrokkenheid bij ouders

Op welke wijze kunnen
thema’s ook anders
worden ingevuld op het
gebied van kunstzinnig
aanbod voor kinderen
van 0-4 of 2-4 jaar?
Wat is het belangrijkste
dat professionals moeten
weten of kunnen om
procesgericht aan de slag
te kunnen gaan met
kinderen?
Op welke manier kunnen
anderen meegenomen
worden in dit proces?

Kennis bij
professionals/collega’s

Betrokkenheid bij
professionals/collega’s
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Wat is het effect van
werken met thema’s op
de creativiteit?
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Bijlage 5b: Uitgewerkt interview met Sabine Plamper (cultuurpedagoge,
fotografe en pedagogisch medewerker), 12 mei 2021:
In het boek ‘Begrijpen met je handen’ is te lezen dat volwassenen door te werken met thema’s de
behoeften van kinderen zelf sneller uit het oog verliezen. Wanneer volwassenen ruimte bieden aan
onderzoek en aansluiten bij de interesses van de kinderen zelf, krijgen de kinderen pas de kans om hun
eigen gedachten en theorieën over iets te delen en te laten zien. (Weterings & Plamper, 2019)
Wat zou Sabine Plamper professionals mee willen geven over werken met vaste thema’s?
Plamper geeft tijdens dit interview aan dat het beste niet met thema’s gewerkt kan worden maar wanneer
er binnen de organisatie toch met thema’s gewerkt wordt, materiaal gebruikt kan worden die met het
thema te maken hebben. Door bijvoorbeeld tijdens het thema ‘verkeer’ te verven met oude autootjes en
zo lijnen op papier te kunnen laten zetten, of materialen klaar te leggen die draaien, zoals ‘deegraadjes’
bij de klei of een verfrolletje bij de verf. Op die manier kunnen kinderen ook zelf ontdekken dat dat draaien
het zelfde eruit ziet als bijvoorbeeld wielen van een fiets of auto.
Daarnaast raadt Plamper aan om in plaats van een voor geknipte bloem te geven, die kinderen kunnen
inkleuren met verf of stiften tijdens het thema ‘lente’, een goed verhaal over de lente voor te lezen of te
vertellen en daarbij de kinderen er vrij over te laten schilderen of tekenen. Haal hierbij echte geperste of
verse planten en bloemen erbij. Zo haal je de wereld naar binnen. Op die manier gaat het thema leven
door echte materialen en koppelen zij daar hun eigen ervaringen aan. Of haal kleine kriebelbeestjes naar
binnen. Dan kun je daar over samen praten; “Hoe zien ze er eigenlijk uit? Welke kleuren hebben ze?
Hebben ze ook pootjes? En dan kan je vragen aan kinderen; “Misschien heb je zin om er eentje te
tekenen?” Dat kan heel eenvoudig en ook met krassen. Belangrijk is om kinderen van jongs af aan serieus
te nemen. ‘Het hoeft niet op iets te lijken om het toch te zijn.’
Een vaste opdracht kan vooral met een wens naar een vast eindresultaat, benauwend zijn voor kinderen
en heeft in Plamper’s ogen niets met creativiteit te maken. Daarbij is in de praktijk vaak te merken dat
kinderen pas later in hun hoofd dingen die ze gehoord en gezien hebben verwerken en dan pas uit kunnen
beelden. Zo horen wij kinderen in januari en februari vaak nog sinterklaasliedjes zingen terwijl zij spelen
dat zij op een boot varen. Daar geven professionals dan vaak geen ruimte meer aan omdat zij zelf
inmiddels alweer met het volgende thema bezig zijn en dan zeggen: “Sinterklaas is nu weer naar huis”.
Daarmee gaan we dus eigenlijk voorbij aan de meest belangrijke persoonlijke fase van het verwerken van
nieuwe dingen bij het kind. Geef het kind vooral de tijd en geniet dat dit thema over Sinterklaas echt bij
kinderen leeft.
•

Extra informatie in tijdschriftartikel over themagericht werken; over gebruik van echte foto’s:
artikel ‘Creatief werken binnen thema’s; Knutselcultuur rondom thema’s’ (Sprey en Plamper), in
het tijdschrift: HJK, De wereld van het jonge kind, nr 3, nov 2020

Over taal en interactie tijdens activiteiten:
Volgens van der Linden en Warmer (SLO, persoonlijke communicatie, 31 maart, 2021) geeft vooral de taal
die je bij de activiteit gebruikt als begeleider een grote rol op de betekenis van wat er gebeurt en wat het
kind ontdekt. Plamper kan zich hier ook in vinden, wanneer bijvoorbeeld twee peuters samen met
papieren aan tafel zitten te scheuren, je benoemt; “Kijk, nu heb je er twee”, dan ben je naast taal ook met
rekenen bezig en met het ontdekken dat als je iets scheurt je er opeens meer van krijgt.
Maar Plamper vindt het belangrijker dat je juist soms ook bewust stil moet zijn en de kinderen zelf laten
ervaren, zonder het te storen in zijn eigen proces. En kinderen non-verbaal dingen aan te rijken,
bevestigend te knikken en open staan voor wat het kind zelf gaat vertellen.
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Je kan als professional vragen of iets hard of zacht voelt of letterlijk benoemen wat je ziet, dan ben je ook
met taal bezig. Niet sturend of vanuit een oordeel over hetgeen het kind aan het doen is, maar meer
vanuit verwondering.
Plamper is daarom over drukke muziek en veel ‘gezellig kletsen’ tijdens een activiteit kritisch, omdat
kinderen zich juist moeten kunnen concentreren om volledig op te kunnen gaan in wat zij aan het doen
zijn. Dan is het fijn dat er geen oordeel en commentaar wordt gegeven aan kinderen waar zij over na te
hoeven te denken. Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te praten over wat ze maken of hoe ze dingen
oplossen is het juist interessant om te documenteren. Je krijgt dan inzicht in hun belevingswereld.
Een quote die zij benoemde tijdens het interview en ook terug te vinden is in haar boek is dan ook: “Soms
is praten zilver en zwijgen goud” (Weterings en Plamper, 2019, P.34)
Argumenten om geen voor geknipte werkjes aan te bieden:
Plamper kan zich goed vinden in het stuk over werken met papier, uit het boek: ‘Werken met materialen’
(Janssen-Vos en Dikken, 2002, P.92), waarin duidelijk wordt verteld dat bij voorbedachte werkjes te veel
handelingen worden gevraagd, die samen meestal nog te gecompliceerd zijn om achter elkaar uit te
voeren voor een jong kind. Daarom is de voorknipmethode van de werkjes eigenlijk ook ontstaan: de
volwassene neemt het kind dit uit handen omdat een jong kind dat nog niet kan maar er de wens van de
volwassene is om iets herkenbaars te laten maken door het kind. Maar kinderen leren vooral door zelf te
doen. Ze hoeven niets en leren niets van een door een volwassene voor-geknipt werkje.
Volgens Plamper sluit krassen, knippen, scheuren van kleine papiertjes veel meer aan bij het niveau van
peuters, en daarbij wil het ene kind bijvoorbeeld liever tekenen en het andere kind liever knippen. Door
kinderen de mogelijkheden te geven om met papier, zwarte en andere kleuren viltstiften, dik en dun en
scharen te mogen experimenteren faciliteer je hen in die behoeften en kunnen ze ontdekken. Door er
bijvoorbeeld nog een perforator aan toe te voegen, waarbij zij zelf gaatjes in dat papier kunnen maken,
roep je tevens extra verwondering op en interesse in techniek.
Als een volwassene een vaste opdracht aan de hele groep geeft, kunnen kinderen vaak moeilijk omdat elk
kind op een andere ontwikkelingsniveau verkeert. Juist door goed te kijken naar een kind, wat hij doet,
wil of ontdekt en hem volgt daarin, kan je aansluiten bij die behoeften van het kind. Wanneer de
volwassene zelf vorm geeft aan een papier door iets voor te knippen en er een voor haar bekende vorm
aan geeft, is het kind niet zelf meer de baas over zijn papier en zijn eigen proces. Dat zegt dan meer over
de wens van de volwassene die graag een mooi resultaat wil afgeven, dan over dat wat het kind zelf wil
en kan ontdekken.
Het aanbieden van alledaags, verrassend materiaal dat uitdaagt en verwondert is heel belangrijk, om hun
eigen verhaal te kunnen maken. Dat kan door materialen uit de context te halen, vaak extra verrassend,
bijvoorbeeld zaden bij het verven of gordijnringen om mee te rijgen. Van piepschuim blokjes en wat
stokjes zal het ene kind bijvoorbeeld een beest maken maar tegelijkertijd zal een ander kind er 10 keer
met een stokje inprikken en genieten van het geluid wat er ontstaat en een derde kind zal er misschien
kleine stukjes van breken en het in de lucht gooien als sneeuw. Allemaal eigen en unieke sporen van
kinderen.
Een goed voorbeeld van open materiaal wat uitdagend is voor kinderen aan te tekentafel, is het gebruik
van papierplakband (schilder tape). Daarmee kunnen kinderen ontdekken dat zij zelf papiertjes aan elkaar
kunnen laten plakken en dat het ook aan andere dingen blijft plakken. Daarbij is het volgens Plamper ook
wel belangrijk dat je kinderen al vroeg leert om wel zuinig met materialen om te gaan. Want als kinderen
het hele rolletjes plakband los trekken, in plaats van kleine stukjes pakken is de rol snel leeg. Voor Sabine
zijn er twee gouden basisregels: “respect voor elkaar” en “respect voor het materiaal”.
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Dat houdt in dat je kinderen ook aanspreekt, wanneer zij tegen een ander kind zeggen: “Jij krast alleen
maar” of “Jij kan helemaal niet tekenen!”. Je leert als professional kinderen respect te hebben voor elkaar
en voor elkaars werk door het goede voorbeeld te geven; “Oh, ik vind krassen juist heel leuk. Je kan er
door op ideeën komen en het is leuk om te krassen op muziek of fijn als je woedend bent. Je kan woede
echt wegkrassen!”. Krassen is in de ogen van Plamper namelijk óók tekenen en misschien wel de meest
belangrijke manier van tekenen voor alle leeftijden. Om te kunnen begrijpen met je handen is bvb krassen
soms nodig om op ideeën te komen. Door uit te proberen en toeval ontdekken kinderen nieuwe dingen.
Een belangrijke boodschap die zij meegeeft voor alle PM’ers: “Krassen is de basis en oorsprong van alle
creativiteit”.
Geef kinderen goed materiaal en verrassend gereedschap bijvoorbeeld tandenborstels of oude pinpasjes
om mee te schilderen. Dan raken kinderen in flow en maken bijzondere tekeningen die soms ineens tot
de verbeelding spreken en iets voor gaan stellen → bergrijpen met je handen → Een vormgevingsproces
is een gewaarwordingsproces!
Thema’s staan ontwikkeling bij kinderen vaak in de weg. Het krassen en niet over elkaar oordelen is het
belangrijkste voor de leeftijd van peuters. Sabine: “Door krassen te vieren en te schatten op waarde. Ook
als uitlaatklep, zonder het kind op te zadelen met extra druk van werkjes die zij moeten maken.” Kinderen
denken dan al snel dat zij dat helemaal niet alleen kunnen maken of aan wat dat eigenlijk zou moeten
worden. Door zelf sporen te laten maken en daarop aansluit, sluit je altijd aan bij het juiste
ontwikkelingsniveau van een kind. Kijk goed en faciliteer het proces in plaats van sturen naar resultaat.
Als een kind bijvoorbeeld al figuren of poppetjes tekent, kan het zich daarin verder ontwikkelen. Wanneer
iemand nog krast, kan hij ontdekken dat die ‘kromme streep’ die ontstond wel lijkt op iets wat hij kent.
Door bewuster aanbod en de gelijkwaardige en deskundige manier waarop een professional begeleidt,
zijn en leren kinderen niet alleen respect te hebben voor elkaar en samen iets te doen, maar ook te
communiceren, te oriënteren. Dat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden voor de toekomst.
Ouders meenemen:
Voor ouders kan het even wennen zijn dat hun kind niet meer regelmatig duidelijk herkenbare en
standaard knutsels meer meekrijgen naar huis. Wanneer je de ouders uitlegt en vertelt over de processen
die de kinderen doormaken en de verwondering die er ontstond op bepaalde momenten vinden zij dat
vaak veel leuker en interessanter. Ouders ervaren dan dat zij 100% zelfgemaakte werkstukken meekrijgen,
vaak niet herkenbaar als iets, maar wel vol verhalen en trots van de kinderen. Ouders zijn zeker opgelucht
want ze willen veel liever eigen werk van kinderen zien en zullen dankbaar zijn over hun eigen creatie,
ook al zijn ze niet altijd herkenbar wel authentiek.
Door foto’s te maken en daar uitspraken van hun kind bij te schrijven krijgen ouders een beeld van hun
kind en waar zij mee bezig zijn geweest en op welke manier kinderen iets hebben bedacht of geleerd.
Daarnaast ontstaan er op deze manier juist heel persoonlijke werken van de kinderen en dat vinden
ouders uiteindelijk vaak nog veel belangrijker. Ouders mee laten helpen bijvoorbeeld op een ouderavond
om materiaal zoals houten blokjes, stukjes piepschuim, fietsbanden en lapjes stof klein te maken zodat
het goed hanteerbaar wordt voor kinderen om mee te werken, betrek je hen meteen nog meer bij de
ontwikkeling van hun kind en inspireer je hen ook meteen voor thuis.

Tips voor een organisatie die wil veranderen van productgericht aanbod naar procesgericht aanbod:
Plamper geeft aan dat wanneer een organisatie echt graag hierin het verschil wil gaan maken voor
kinderen en aan de slag wil gaan met procesgericht werken, het boek “Begrijpen met je handen” op locatie
zou moeten zijn. Dan niet alleen wordt doorgebladerd maar echt door iedereen gelezen wordt en
misschien zelfs per hoofdstuk tijdens een teamvergadering of in een kort filmpje aan elkaar gaan
presenteren met foto’s en resultaten. In dat geval wordt namelijk het hele team meegenomen en niet
alleen de 10% van de mensen die hier makkelijk in mee gaat.
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Door het enthousiasme van de collega’s, ouders en kinderen kan de werkwijze als een olievlek worden
verspreid over de anderen. Daarnaast zullen pedagogisch medewerkers op deze manier zelf gaan
ontdekken dat de woorden: “Het spreekt tot de verbeelding” zichtbaar wordt, wanneer bijvoorbeeld een
kind dat verft met een verfroller en de rol ziet rollen roept: “Auto, auto, auto”. En dat het kind op dat
moment dus zelf het draaiende wieltje associeert met een auto. Dat is niet alleen leuk, maar echt een
prestatie van de peuter. Dat soort dingen zouden veel meer gevierd moeten worden! En dus weg met die
30 van dezelfde werkjes!
Deel deze observaties op sociale media, op de ramen van de locaties enz. Zo
worden ook andere mensen geïnspireerd en zal het zelfs misschien nieuwe
klanten opleveren. Wanneer bijvoorbeeld mensen langs een raam lopen met
opvallende kunstwerken, foto’s van genietende, betrokken kinderen mét
leuke uitspraken die zij hebben gedaan, zal dat zeker opvallen en laat je zien
als organisatie dat je ergens voor staat. De visie van Plamper is niet
ingewikkeld, zegt ze zelf, ga op de sporen letten die kinderen maken en
daardoor jezelf laten inspireren in wat je aanbiedt. “Vertrouw in creatief
vermogen van kinderen, dit is de sleutel in plaats van beleren hoe iets moet!”

Er wordt in de praktijk vaak gedacht; “We gaan een beetje verven met de kinderen en een beetje laten
aan kliederen, maar er komt wel meer bij kijken”. De juiste begeleiding is belangrijk, omdat volwassenen
gewend zijn om te snel in te grijpen of toch weer te sturen in een bepaalde richting is kennis en zelf
ervaren belangrijk. Om dat te leren en niet helemaal gek te worden van al die verschillende materialen,
zakjes en bakjes is het zinvol dat één of twee mensen uit de organisatie een tweedaagse training die
‘Atelier in een koffer’ te volgen. Omdat er ook andere deelnemers zijn, kan er ook van elkaar geleerd
worden en kunnen zij elkaar inspireren en aanvullen. Tijdens de training wordt echt de wereld naar
binnen gehaald met honderden materialen, maar wel goed gesorteerd en op kleine schaal én leer je als
professional hoe je een kind op een inspirerende manier kan begeleiden én op de juiste momenten juist
kan loslaten om zelf te gaan ontdekken. Deze kennis kan dan door bijvoorbeeld een pedagogisch coach
weer gedeeld worden binnen de organisatie.
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Bijlage 6: Open interview met Gäby van der Linde en Moniek Warmer van SLO,
31 maart 2021
Volgens Gäby van der Linde is er een duidelijk verschil tussen kinderopvang en BSO. De kinderopvang;
Peuterspelen en Kinderdagopvang, hebben als voorschoolse voorziening een educatieve functie en de
BSO is enkel opvang voor- en na schooltijd. Aangezien niet alle kinderen naar een BSO gaan zou extra
aanbod in de naschoolse tijd om de SLO-doelen sneller te behalen, zorgen voor kans-ongelijkheid en
daardoor een ongelijkheid binnen klassen omdat niet elk kind naar de naschoolse opvang gaat. In
Nederland gaan echter niet alle peuters naar de voorschoolse opvang dus zou de kans-ongelijkheid ook
hier een rol kunnen spelen. Dit is op dit moment ook binnen de politiek een veel besproken
maatschappelijk agendapunt.
De kansen zouden gelijk te trekken zijn wanneer kinderen uit de wijk zouden kunnen aansluiten bij
activiteiten die ingezet zijn om de SLO-doelen te ondersteunen en alle peuters een plek op een
voorschoolse voorziening.
Volgens Moniek Warmer Is uit onderzoek gebleken dat ouders niet alleen geïnteresseerd zijn in mooie
werkjes, maar zij het veel belangrijker vinden dat hun kinderen iets hebben geleerd. Bij navraag bij ouders
van peuterspelen Sam&billy, bleek dat veel ouders er niet over nadenken meestal en het gewoon leuk
vinden om een werkje mee te krijgen. Wanneer er wat wordt verteld over de processen die ontstaan bij
activiteiten waarbij geen eindproduct ontstaat, reageren ouders enthousiast en vinden zij dit ook erg leuk
en interessant.
Moniek Warmer (vak expert kunstzinnige oriëntatie SLO) geeft aan dat het erg belangrijk is om op werk
te reflecteren met de kinderen zelf. Als je kinderen helemaal loslaat zonder kaders, is het lastig om te zien
wat ze er mee bedoelen. En om erover door te praten. Het procesgerichte is daar juist op ingericht. Dat
je een opdracht/kader geeft waarbinnen ze alle vrijheid krijgen om het verder zelf in te richten.
Op deze manier kan er ook ingespeeld worden op de ontwikkeling van vaardigheden voor de toekomst,
zoals; samenwerken, kritisch denken; creatief denken en handelen; probleem oplossen enz. (ook wel de
21e-eeuwse vaardigheden genoemd)
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Bijlage 7: Observatie creatieve leeromgeving verrijken in de praktijk
Aangezien de het onderzoek heeft uitgewezen dat het creatief vermogen het sterkst wordt ontwikkeld in
een rijke leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken, is er
geobserveerd op peutergroep Sam&billy of dit in de praktijk ook zo werkt en is er op verschillende punten
een aanvulling en aanpassing gedaan in de leeromgeving en op het aanbod van activiteiten. De inrichting
en het aanbod op de groep heeft een grote rol in de ontwikkeling van kinderen, zeker op creatief denken.
Daarom is de omgeving rijker gemaakt voor kinderen door ‘open’ speelgoed en materiaal toe te voegen.
Doordat het materiaal geen duidelijk en vaststaand doel heeft, wordt het ‘open’ genoemd.
De kinderen die ermee speelden waren zeer betrokken en geconcentreerd bezig. De onderstaande
afbeeldingen 7, 8, 9 en 10 zijn enkele voorbeelden wat dit aanbod.

Afbeelding 7

Afbeelding 8

Afbeelding 9

Afbeelding 10

De kinderen waren in alle gevallen erg betrokken bij hun spel en lang geconcentreerd. Dit was te zien aan
de geconcentreerde gezichten en de interactie onderling. De kinderen waren gedreven om mee te doen
vanuit persoonlijke interesse. Door vrijwel alle kinderen werd zichtbaar plezier gezien in hun spel. De
kinderen namen initiatief om het materiaal te gebruiken en te onderzoeken. Kinderen speelden
onafgebroken en waren gefocust op dat wat ze op dat moment aan het doen waren. Kinderen presteren
volgens Dobber en Van Oers (2018) beter wanneer er een grote mate van betrokkenheid is en worden
vaardigheden op die manier sneller ontwikkeld.
Op onderstaande fotoreeks is een van de geobserveerde activiteiten weergegeven op beeld. Er is gekozen
voor verrassend materiaal wat de kinderen nog niet kenden. Het materiaal werd uitdagend aangeboden
in de vorm van bootjes en de kinderen mochten hier vrij ontdekken en uitproberen. Er is te zien is dat
kinderen de ruimte krijgen voor eigen inbreng en onderzoek, waardoor kinderen steeds op nieuwe ideeën
kwamen en betrokken bleven. (Er werd niet gezegd dat ze er alleen maar mee mochten varen)
Op Afbeelding 11 is de beginsituatie te zien. Er
zijn zachte rondjes van foam-schuim in het
water gelegd, waarvan sommigen voorzien
zijn van houten satéstokjes en een papieren
‘zeil’. De kinderen duwen de bootjes aan en
laten ze vooruitgaan.
Afbeelding 12 laat de situatie zien na 10
minuten onafgebroken spel. De zeilen zijn er
allemaal afgehaald en de stokjes worden door
de kinderen in het foam-schuim gestoken of er
wordt mee geroerd in het water.
Afbeelding 11
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Op Afbeelding 13 is te zien dat een kind vijf
foam-rondjes aan elkaar heeft geregen
met een satéstokje. In het midden van
deze afbeelding is te zien dat een kind
heeft geprobeerd of de rondjes blijven
drijven op het papieren ‘zeil’.
Op afbeelding 14 is te zien dat een kind het
voorbeeld van het rijgen heeft gevolgd om
dit zelf ook te ervaren en rijgt zes rondjes.
Een ander kind blaast het groene rondje,
waar een kabouter in zit en ziet het rondje
bewegen.
Afbeelding 13

Afbeelding 14

Op afbeelding 15 is te zien dat er ook
andere voorwerpen gebruikt worden
door kinderen. Een dennenappel drijft in
het water en een kind komt met een
speelgoedauto aanlopen. Even later
ervaart ze dat deze auto niet blijft drijven
maar zinkt. Dan zet ze de auto op een
rondje en ervaart dat hij dat wel blijft
drijven.
Op afbeelding 16 is te zien dat het
toevoegen van andere voorwerpen
nieuwe (spel)impulsen kan geven en de
betrokkenheid opnieuw kan vergroten.
Afbeelding 15

Afbeelding 16

Tijdens deze activiteit hebben de volwassenen niets voorgedaan en niets uitgelegd. Alle initiatieven
kwamen vanuit de kinderen zelf en zij inspireerden elkaar. Er was interactie te zien en de kinderen hielpen
elkaar wanneer zij zagen dat iets niet lukte bij een ander kind. Er was een kind dat 10 minuten lang met
een stokje gaatjes prikte in een foam-rondje en merkte dat er kleine stukjes uit wipten, er was een kind
dat het bootje in de oorspronkelijke staat wilde maken maar ervaarde door het natte ‘zeil’ steeds omviel
omdat het te zwaar was geworden door het water en er was een kind dat de foam-rondjes op het water
op elkaar wilde stapelen en merkte dat het te veel wiebelde en het bij meer dan 3 rondjes opviel.
Conclusie observatie:
Tijdens deze observatie werd duidelijk dat een open activiteit zoals hierboven laat zien, veel 21e-eeuwse
vaardigheden positief beïnvloedt, zoals creatief denken, oplossingsgericht denken, samenwerken.
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Bijlage 8: Tijdspad voorbereiding en planning gesprekken
Voorbereiding, bevragen, observeren, afstemmen en bestuderen

Datum

Genomen actie

Bijzonderheden/vervolg Voor welke deelvraag?

27-02-2021

Via LinkedIn een berichtje
gestuurd naar Karin Kotte,
met de vraag of zij open
staat voor een interview.
Tijdens een teamoverleg
een presentatie gegeven
over het onderwerp
waarop gericht wordt in
het onderzoek zodat
collega’s meegenomen
worden.
Uitnodiging gestuurd naar
José Lodeweges van SLO
voor een aanvraag voor
een semi gestructureerd
interview over de rol van
SLO binnen de 21e-eeuwse
vaardigheden.

Zelf informatie opgezocht

Informatie over verschillende
visies op didactiek van
kunstzinnig aanbod

Collega’s bevraagd over
het huidige aanbod op de
groepen op gebied van
kunstzinnig aanbod

Op welke manier wordt er nu
binnen locaties Sam&ko
kunstzinnige activiteiten
aangeboden?

Op 13 maart mail terug
gehad van Moniek
Warmer en Gäby van der
Linde op mijn verzonden
mail over de vraag of ik in
gesprek kan gaan met
iemand die verstand heeft
van 21e -eeuwse
vaardigheden én het liefst
met de SLO-doelen.
Sabine mailde meteen
terug dat zij wel in
gesprek wil met mij voor
dit onderzoek. Ik kreeg de
tip om alvast haar boek te
lezen, hierin staat veel
theorie.

Op welke manier kan het
kunstzinnige aanbod binnen
de kinderopvang (KO) goed
worden aangesloten op de
geboden methoden van het
onderwijs?

01-03-2021

09-03-2021

13-3-2021

16-03-2021

31-03-2021

Mail van Karin Kotte terug
gehad over mijn
praktijkonderzoek. Zij
verwees mij naar
Sabine Plamper, de
schrijfster van het boek
‘Begrijpen met je handeneen andere kijk op kind en
creativiteit” Ik heb Sabine
Plamper vandaag een
bericht gestuurd vis
LinkedIn voor tips en
eventueel een afspraak
Overleg met pedagogisch
beleidsmedewerkers over
SLO doelen/activiteiten
aanbod en 21e-eeuwse
vaardigheden en plan iets
bijgesteld
Interview gehad met
Moniek warmer en Gäby
vd Linde Van SLO

Afspraak maken wanneer
het past in het onderzoek

Afgestemd waar behoefte
aan is in het onderzoek.
Relevantie en
bruikbaarheid.

Gesprek met
toestemming op audio
opgenomen. Veel nieuwe
inzichten gekregen.

Op welke manier kan het
kunstzinnige aanbod binnen
de kinderopvang goed worden
aangesloten op de geboden
methoden van het onderwijs?

De vraag gekregen of ik
een interview wie doen
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05 en 06-03
2021

Ongestructureerde vragen
aan ouders tijdens de
overdracht

08-04-2021

Uitnodiging sturen voor
een semigestructureerd
interview met Flory van
Eerden Teamleider van KBS
de Vijf-er
Uitnodiging sturen voor
een semigestructureerd
interview met Martijn
Vrielink, stafmedewerker
onderwijs en kwaliteitszorg
Varietas
Ouders om toestemming
vragen om te filmen voor
mijn onderzoek en
presentatie
Een gestructureerde
enquête opzetten met
vragen voor medewerkers
van KDV en PS Sam&billy

09-04-2021

Half tot eind
april 2021

Eind april
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29 april

Semigestructureerd
interview met teamleider
Flory van Eerden, KBS De
Vijf-er in Deventer

5 mei

Gestructureerde enquête
versturen naar
medewerkers van Sam&ko
die werken met de leeftijd
0-4 jaar

3 mei

Mail contact met Stacey
Folkert, vragen over het
aanbod op De oostenwind
in Raalte.

met hen over projecten
procesgericht werken
voor een landelijk blad
Doel: inzicht krijgen in
wat ouders van
peuterspelen Sam&billy
belangrijk vinden op het
gebied van de gemaakte
werkjes van hun kinderen
Via de mail.
Uitwerking in Bijlage 2

Afstemmen met manager
kinderopvang welke
vragen er gesteld kunnen
worden

Formulieren checken op
foto toestemmen, en
extra ouders aanspreken
hierop.
Doel: verzamelen van
data over het huidige
aanbod van kunstzinnig
aanbod binnen Sam&ko.
Gebruik gemaakt van
gesloten vragen,
meerkeuze vragen en
schaalvragen.

Vooraf vragenlijst
gemaakt omdat
bestaande lijsten niet
aansluiten op dit
onderzoek

Op welke manier worden SLO
doelen op school aan de 21e eeuwse vaardigheden
gekoppeld?

Op welke manier wordt er nu
binnen locaties Sam&ko
kunstzinnige activiteiten
aangeboden?

Vragen gesteld over het
aanbod gericht op 21eeeuwse vaardigheden
voor kinderen van 0-4 jaar

Op welke manier kan het
kunstzinnige aanbod binnen
de KO goed worden
aangesloten op de geboden
methoden van het onderwijs?
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mei 2021

1e week van
mei 2021

7 mei 2021

12 mei:

Eind
april/begin
mei 2021

28 mei 2021

Hele maand
mei

1 juni 202120- juni 2021
2 juni 2021

23 juni 2021

Eind juni
2021
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Vragenlijst voor
leerkrachten van de Vijf-er
onderbouw
In de klassen van groep 1
en 2 kijken welke werkjes
er van de kinderen hangen
en daar vragen over stellen
aan de leerkrachten
HR-afdeling van Sam&ko
gemaild om de absolute
aantal medewerkers op te
vragen welke met de
doelgroep 0-4 jaar werkt)
Gesprek met Sabine
Plamper, vooraf vragen per
mail gestuurd

Helaas weinig response, 1
reactie van terug van de
10
Kijkpunten: soorten
werkjes

Overleg plannen met
collega’s van andere
Sam&ko locaties om te
vragen hoe zij werken op
hun locaties.
Telefonisch
semigestructureerd
interview met Martijn
Vrielink (Varietas)
Minimaal 4 maal bij
verschillende open
activiteiten en
spelmomenten met open
materiaal observeren

I.v.m. Corona lastig te
plannen dus uiteindelijk
meegenomen in de
enquête, voor een helder
beeld qua aanbod nu.
Vragen gesteld over
procesgericht aanbod
Varietas-breed.

Uitwerken en analyseren
van verzamelde gegevens.
Afspraak plannen voor
presenteren van de
conclusie en aanbevelingen
met teamleider en iemand
van Sam&ko
Presentatie conclusie en
aanbeveling

Vragen: welke opdrachten
horen hierbij?
Nodig voor de validiteit
van de enquête.

Uitgewerkte interview
door haar na uitwerking
laten checken

Kijk punten:
betrokkenheid, initiatief
kinderen en creativiteit
Doel: beschrijvend
observeren
Theorie en onderzoek aan
elkaar verbinden
Afspraak is gepland op 23
juni 2021 met teamleider
KBS De Vijf-er en PBMC
van Sam&ko
Checken op objectiviteit,
interactie tussen beide
domeinen, haalbaarheid
checken, kansen
bespreken op
samenwerking

Zie bijlage 3

Op welke manier worden SLO
doelen op school aan de 21eeeuwse vaardigheden
gekoppeld?

Op welke manier kan het
kunstzinnige aanbod binnen
de KO goed worden
aangesloten op de geboden
methoden van het onderwijs?
Zie hierboven

Op welke manier worden SLOdoelen op school aan de 21e eeuwse vaardigheden
gekoppeld?
Op welke manier kan het
kunstzinnige aanbod binnen
de kinderopvang beter
worden aangesloten op de
geboden methoden in het
onderwijs?

-Presentatie op poster maken
-Hand-out d.m.v.
samenvatting


Uitwerken rapport/verslag
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