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De welgestelde vraag van deze week komt van Mariska. Zij volgt de PABO en vraagt aan de 
Roeptoeter het volgende: 
Wat kan ik leren van het geven van proeflessen aan kleuters? 

Beste Roeptoeter, 

Ik baal een beetje van het feit, dat ik als PABO student stage moet lopen bij de kleuters. 

Kleuters zijn niet echt mijn ding. Doe mij maar de wat oudere kids! Honestly...kleuters....daar 

leer je toch niet echt iets van? Dat leren begint in groep 3! Of zie ik iets over het 

hoofd?  Groetjes van Mariska 

 
Beste Mariska, 
Oepsz...de Roeptoeter denkt, dat jij inderdaad iets over het hoofd ziet! Mag ik je bijpraten? Ik 
hak mijn antwoord in vier porties, omdat jouw vraag vier kernen raakt van het vak van 
leerkracht. 

 
1. Ik ga, een beetje flauw misschien, je eerst vertellen wat leren is!  

   Leren is een actieve en passieve vaardigheid van mens en dier om iets te gaan kunnen en te 
doen kennen en om die opgedane kunde en kennis (kunnis) over te dragen aan een ander. Leren 
is inprenten en studeren. Leren is nadoen. Leren is voelen, tasten, ruiken, proeven, aanraken, 
neerzetten. Leren is hollen en stilstaan. Leren is nieuwe dingen ontdekken en beheersen. Leren 
is observeren, proberen en goed opletten. Leren is van alles opslaan in je geheugen. Leren is 
oefenen en herhalen. Leren is actief iets aanpakken en ontleden, maar leren is ook passief iets 
ondergaan en meemaken. Leren is doen en laten. Leren is vallen en opstaan. Leren is verplicht 
en vrijwillig. Leren is gericht en willekeurig. Leren is les geven en les krijgen!  
   Uit deze intro zal duidelijk zijn, dat leren een proces is, dat nooit stopt en dat al begint, vanaf 
dat je als baby door het geboortekanaal de wereld in floept, al dan niet met of zonder 
weerstand… Zelfs in de moederbuik wordt al geleerd, naar het schijnt. De ongeboren vrucht leert 
het timbre van moeders stem al kennen. En wat dacht je van muziek? Moeder speelt cello 
tijdens de zwangerschap. Zoon herkent later feilloos het stuk, dat ze toen aan het leren was.  
   Nu komt er nog een aanvulling op de opsomming van de eerst alinea: let op! Deze is 
belangrijk! Leren is een noodzaak! Je moet leren voor je eigen veiligheid, voor je eigen 
ontwikkeling en voor het verkrijgen van je eigen zelfstandigheid. 

2. Er zijn onnoemlijk veel verschillende manieren van leren!  

   Die verschillen hangen af, van de te leren zaken, maar ook van de verschillen tussen mensen. 
Fietsen kan je niet leren, door er veel over te lezen! Sommige mensen leren eerder lezen, dan 
dat ze kunnen fietsen! En als je ergens iets kunt leren over die verschillen, dan moet je echt bij 
kleuters zijn! Daar zie, wanneer je goed kijkt, vooral naar het vrije spel, al die verschillen aan je 
voorbijtrekken.  
   Neem nu eens een willekeurige kleuter uit je stageklas in gedachten. Hoe speelt dit kind? 
Welke voorkeur heeft dit kind? Welke rol heeft dit kind in de groep? Welke vragen stelt dit kind? 



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

Hoe snel pakt dit kind iets op? Wat kan dit kind al goed? Wat kan dit kind nog niet zo goed? 
Waar ligt zijn of haar belangstelling? Doe dat nog eens met een andere kleuter uit die groep. En 
dan doe je nog es één. Zie je de verschillen in aanpak en gedrag? Uit die verschillen vloeien ook 
de verschillen in leerbehoeftes voort. 

3. Leren begint dus niet pas in groep 3! 

   Ik begrijp wel wat je bedoelt, beste Mariska en ik plaag je maar een beetje… de meeste 
kinderen gaan in groep 3 leren rekenen, schrijven, lezen. Dat is wat jij bedoelt en je geeft aan, 
dat je daar meer affiniteit mee hebt, dan met het ogenschijnlijk zinloze gefröbel en gehannes 
met die kleuters. Die spelen alleen maar, toch? Natuurlijk spelen zij nog veel en dat zouden we 
allemaal moeten blijven doen, totdat we er bij neervallen! Bedenk goed, wat kleuters door te 
spelen allemaal wel niet leren! Ze doen een schat aan kunnis op! Ze leren verschillende 
materialen kennen, leren met elkaar omgaan, ze leren ontelbaar veel nieuwe woorden en 
begrippen, vooral van elkaar, ze leren hun magische denken vertalen naar beeld en vorm en 
geluid en ze leren de kaders van tijd en ruimte kennen. Hun spelen is één en al leren en als het 
jou lukt om ook het leren spelen te laten blijven, ook bij die oudere kids, dan word jij een 
steengoeie juf! En dan bedoel ik niet, dat je overal maar een spelletje van zou moeten maken. 
Nee! Met spelen bedoel ik hier, dat jij je leerlingen spelregels en kaders aan moet geven en ze 
de technieken moet leren, waarmee ze op een zo soepel en prettig mogelijk manier tot leren 
komen. Je geeft een kind niet een fiets cadeau en zegt dan : doe maar! Ga jij maar lekker 
fietsen! Je leert dat kind wat fietsen is, van het vasthouden van het stuur, het evenwicht 
bewaren en het trappen, tot en met het remmen en op- en afstappen, zonder te vallen. En dan, 
als het heeft leren fietsen, dan voelt het de wind in de haren en het genot van de vaart. 
   Met dit voorbeeld van het fietsen wil ik je aangeven, dat jij als leerkracht degene moet zijn, die 
de kinderen helpt zodanige vaardigheden te ontwikkelen, dat zij vooruit komen en zelfstandig 
worden en kunnen genieten van waar hun kunnis ze brengt.  
   Er natuurlijk zit een opbouw in van leren spelen, via spelend leren, naar leren leren. Maar hou 
dat spelelement erin! Speel met taal! Speel met cijfers! Speel met de logica en het 
waarnemingsvermogen! Daag ze uit en daarmee jezelf ook! 

4. Tot slot wil ik je vragen, Mariska: van wie heb jij het meest geleerd? 

   Ik heb het meest geleerd van mijn kleuterstage! Ik vond het ook een grote overgang: meteen 
na mijn middelbare school aan de slag met dat zooitje ongeregeld! Maar oh oh oh, wat heb ik 
daar veel van geleerd. Was mijn lesdoel niet duidelijk? Dan braken ze meteen de tent af! Was 
mijn overzicht zoek? Idem dito! Gaf ik te lang en teveel instructie tegelijk? Dan haakten ze 
meteen af! Had ik mij niet voldoende verdiept in hun belevingswereld? Dan keken ze mij 
vriendelijk aan en dachten: “Weet je, juf, als jij dat wel een leuk idee vindt om te gaan doen, dan 
ga je dat maar lekker doen. Dan gaan wij doen, wat wij leuk vinden. Goed?” Nee, alles zat erin in 
die stage: leren organiseren, leren uitleggen, leren het overzicht te bewaren, leren plannen, leren 
observeren en leren flexibel te zijn. 
   Dus: Beste Mariska, zet je denkraam open en geniet van wat de kleuters je allemaal gratis en 
voor niets en altijd vrolijk in de schoot zullen werpen. Al ga jij misschien na de PABO nooit meer 
in een kleutergroep werken, kleuters zijn en blijven de bom! Zo heeft elke groep zijn eigen 
charme… en welke leeftijdsgroep het beste bij jou passen zal, daar kom je vanzelf achter!) 

Succes en veel speel-plezier! 
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