
De bloem van Bloom als hulpmiddel
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Opbrengstgericht werken en spelen gaan prima samen: als je spel inzet als leidende activiteit, 
dan liggen de opbrengsten voor het oprapen (Van Oers-de Bruijn, 2014). Dit betekent dat je als 
kleuterleerkracht kennis moet hebben van de ontwikkeling, behoeften en interesses van het 
jonge kind, lef moet hebben om de leerlingen te laten spelen en het aanbod beredeneerd moet 
samenstellen. Hoe krijgt dit vorm in de praktijk? De ‘bloem van Bloom’ (Beets Kessens, 2015) 
is een vertrekpunt om opbrengstgericht te spelen. 

per onderdeel (bijvoorbeeld tellen en getalbegrip, 
meten en meetkunde). Om de minder ervaren 
leerkracht in groep 1/2 extra houvast te geven, 
hebben we er op mijn school voor gekozen om elk 
doel onder te verdelen in vier verschillende ken-
nisniveaus. Deze kennisniveaus komen voort uit 
de tussendoelen uit KIJK!, de einddoelen van SLO 
en de doelen van de eigen school. Uit het schema 
kiezen de leerkrachten van groep 1/2 gezamenlijk 
welke doelen het komende thema centraal staan, 
ofwel het eindgedrag dat wij met de leerlingen 
willen bereiken. In de witte kolom voor het doel 
schrijven wij de naam van het gekozen thema (bij-
voorbeeld ‘Pasen’, zie figuur 2 op p. 11) waarin wij 
het doel uitwerken, ofwel in ons aanbod verwer-
ken. Vervolgens wordt aan het doel in onze the-
mavoorbereiding een spelactiviteit gekoppeld die 
aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

Doelen kiezen
Uit mijn dagobservaties en de evaluatie van het 
groepsplan blijkt dat de doelen ‘aanwijzend tellen’, 
‘het benoemen van de kleuren’ en ‘de volgorde 
van de getallenrij’ om extra aandacht vragen. Dus 
ik kies deze doelen voor de komende periode. 
Daarnaast kies ik ook doelen op het gebied van 
taal. Leerlingen vragen mij vaak woorden voor te 
schrijven die zij kunnen naschrijven (beginnende 
geletterdheid). De jongere leerlingen worden 
hierdoor geïnspireerd en krabbelen wat woorden 
op papier, anderen zijn nog op het niveau van 
stempelen. Ook wil ik de gespreksvaardigheden 
‘spreken in samengestelde zinnen’ en ‘het gebruik 
van de verleden tijd’ oefenen, ik let dan met name 
op de uitspraak. Daarnaast staan ‘het chronolo-
gisch navertellen’ en ‘het spelen van een verhaal’ 
centraal. Hiervoor leent het uitspelen van een 
paasontbijt zich prima. Ik zie in mijn schema dat 
ik nu nog maar een paar doelen open heb staan, 
maar die behandel ik de volgende periode. Het is 

Als leerkracht van groep 1/2 gebruik ik de 
‘bloem van Bloom’ (zie figuur 1 hieronder) om 

de speelleeromgeving in te richten en het spel te 
begeleiden. Dit model is goed te gebruiken bij een 
nieuw thema. Het paasfeest komt er weer aan, tijd 
om het thema ‘Pasen’ in te plannen. Om tot een 
themakeuze te komen, kijken wij naar de periode 
waarin het thema plaatsvindt en wat er op dat 
moment leeft bij de leerlingen. Het beredeneerd 
aanbod samenstellen begint bij het ‘jaaroverzicht 
gekozen doelen’. In dit schema staan de doelen 
per vakgebied (bijvoorbeeld rekenen), toegespitst 

spelen

Welbevinden

Experimenteren
Imiteren
Toekijken
Oriënteren

Betekenis 
Betrokkenheid

H
ar

t
H

an
de

n
H

oo
fd

Figuur 1 – Bloem van Bloom (Beets Kessens, 2015)  
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In de huishoek wordt druk overlegd om een boodschappenlijstje samen te stellen voor het paasontbijt

>>

helpt mij om mijn aanbod beredeneerd samen te 
stellen en de rijke speelleeromgeving in te delen 
in verschillende ontwikkel-kennisniveaus. Juist 
de leerstrategieën (oriënteren, toekijken, imiteren 
en experimenteren) die Beets Kessens in haar 
artikel in HJK (2015) omschrijft als ‘handen’ (zie 
ook figuur 1 op p. 10), ervaar ik in de kleutergroep 
als essentieel. Want hoe kun je reproduceren, 
toepassen en creëren als je nooit mocht toekijken 
of experimenteren? Dit alles begint bij jezelf veilig 
voelen binnen de groep, pas dan kun je jezelf 
ontwikkelen. Door het inzetten van de ‘bloem’ 
kan ik de beste leerstrategie en het juiste beheer-
singsniveau van iedere leerling vaststellen en heb 
ik voor mijzelf helder welk eindgedrag ik met de 
leerlingen uit mijn groep wil bereiken. Moet de 
leerling de ruimte krijgen om te ontdekken of 
moet de leerling de kennis al kunnen toepassen? 
Wil ik de leerlingen laten experimenteren of juist 
laten creëren? Zodra dit duidelijk is, kan ik bepa-
len welke materialen ik in de hoeken plaats om 
aan te sluiten bij de speelbehoeften. Daarnaast 
kan ik bepalen welke problemen ik wil aanbieden 
en welke mogelijke vragen tijdens het spel gesteld 
kunnen worden om de leerlingen te begeleiden.

Kringgesprek over Pasen
Tijdens een kringgesprek over Pasen kwam 
naar voren dat mensen met Pasen vaak samen 
ontbijten. Als spelsuggestie heb ik vervolgens 
voorgesteld om ‘het paasontbijt’ na te spelen in de 

fijn werken met een overzicht: dat geeft structuur, 
inzicht en richting. Doordat de doelen onderver-
deeld zijn in kennisniveaus, is het makkelijk om 
te differentiëren. Ik probeer de verwerkingsma-
terialen ook te koppelen aan de kleuren in het 
schema. Dit doe ik bijvoorbeeld door de leerlingen 
die zich binnen het rode doel aan het ontwikkelen 
zijn tijdens de coöperatieve werkvorm ‘mix en 
ruil’ rode kaartjes te geven met daarop de cijfers 
1 tot en met 5. Leerlingen binnen het oranje doel 
krijgen kaartjes met de cijfers 1 tot en met 10, et 
cetera. Dit helpt bij de begeleiding (ik weet door 
de kleurtjes het niveau van de leerling) en de klas-
senorganisatie (de leerlingen met de rode kaartjes 
werken binnen de werkvorm samen met andere 
leerlingen met rode kaartjes). 

Inrichten van hoeken
Een goede speelhoek is een duidelijke, afgeba-
kende hoek met een duidelijke functie. In een 
goede hoek is ruimte om te experimenteren en 
hierin zijn uitdagende en afwisselende materialen 
aanwezig om te werken aan meerdere doelen 
op niveau (Janssen-Vos, 2005). In 1956 bedacht 
ontwikkelingspsycholoog Benjamin Bloom 
een taxonomie om kennisniveaus in te delen in 
opklimmende moeilijkheidsgraad. Elke spel-
activiteit die ik in de speelhoeken creëer, wordt 
beredeneerd met behulp van een aangepaste 
versie van deze taxonomie, te weten de ‘bloem 
van Bloom’ (Beets Kessens, 2015). De ‘bloem’ 

Thema Groep 1 basis Groep 1 verrijking Groep 2 basis Groep 2 verrijking

Pasen Tellen tot 5 aan de hand 
van een liedje

Tellen tot 10 Tellen tot 20 Tellen tot 30 en verder

Figuur 2 – Doelen vakgebied rekenen, gekoppeld aan het thema Pasen
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Bij het thema ‘Pasen’ worden genummerde eieren in de juiste volgorde in de takken gehangen

leerlingen mag de paaseieren verstoppen en 
daarna mogen andere kinderen de eieren zoe-
ken en die in de juiste volgorde aan een gespan-
nen draad hangen;

• Een telefoon (mondelinge taalontwikkeling, 
woordenschat).

Spelen en begeleiden
Als leerkracht kun je het spel verstoren door 
ondoordacht aan te bellen in de huishoek om 
‘verplicht’ thee te drinken. Het is beter om na te 
denken over het beheersingsniveau, de doelen en 
de mogelijke begeleiding en sluit indien nodig aan 
bij het spel. Aan het begin van de speelwerktijd 
kiezen de leerlingen een zelfgekozen activiteit. 
Van Amelsvoort-Küstens (2013) leert ons dat ‘een 
kind niet speelt om zich te ontwikkelen, maar zich 
ontwikkelt door te spelen’. Binnen de gekozen acti-
viteit moeten de leerlingen materialen vinden die 
aansluiten bij hun zone van naaste ontwikkeling. 
Denk aan paaseieren waarop de cijfers van 1 tot en 
met 20 zijn geschreven, maar ook aan materialen 
waarmee zij zelf boodschappenlijstjes kunnen 
stempelen. Materialen neerleggen is je belangrijk-
ste taak, dit ter voorbereiding op het spel. Daarna is 
de vraag: vindt de leerling tijdens de speelwerktijd 
materiaal dat aansluit op de zone van naaste ont-
wikkeling? (Van Oers, 2013). De begeleiding tijdens 
de spelactiviteit lijkt op het eerste gezicht ‘lui’, 
maar als leerkracht ben je handelingsgericht aan 
het observeren of de spelactiviteit past bij de speel-
behoeften van de leerlingen en op basis daarvan 
geef je impulsen aan het spel. 

Spel evalueren
Vandaag kiezen Jim (groep 2), Tom (groep 1), 
Femke (groep 1), Aysen (groep 2) en Mees (groep 
1) tijdens de speelwerktijd voor de huishoek. 
Ik vraag mijzelf af of Tom wel weet wat hij met 
het materiaal kan doen? Hij neemt de rol van 
toekijken op zich. Letterlijk door het raampje 
aanschouwt hij het spel van de anderen. Femke 
volgt de leerlingen van groep 2, zij imiteert hun 
spel. De leerlingen van groep 2 schrijven zelf de 
boodschappen op voor het paasontbijt en Femke 
stelt met krabbels haar eigen paasontbijt samen: 
‘Juf, we spelen paasontbijt.’ Jim is nog echt in de 
manipuleerfase. Hij is het aangeboden materiaal 
nog aan het onderzoeken. Hij pakt alle spullen en 
is druk bezig met allerlei verschillende dingen.  
Hij benoemt de materialen en kijkt wat hij ermee 
kan doen. Jim kijkt niet alleen om naar de toege-
voegde materialen, maar speelt ook graag met 
het basismateriaal dat al langer in de hoek ligt. 
Bijvoorbeeld met ons huisdier (het knuffelhondje 
in de huishoek): ‘Kom Gigi, je mag nu buitenspe-
len.’ Aysen is aan het creëren geslagen. Op eigen 
initiatief schrijft ze op wat ze nodig heeft voor het 
paasontbijt en ze belt mensen op voor het ont-
bijtje: ‘Tante Laura, wilt u bij ons ontbijt komen 
met Pasen, want dat is gezellie.’ Femke hangt de 

huishoek. De leerlingen reageerden enthousiast 
en dit hebben we samen uitgespeeld. Tijdens het 
uitspelen diende zich een ‘probleem’ aan: alleen 
eten met Pasen is niet zo gezellig. Ik stelde mijzelf 
niet-wetend op: ‘Wat kun je dan doen om mensen 
te laten komen naar jouw paasontbijt?’ Diverse 
oplossingen werden aangedragen: ‘Je kunt men-
sen bellen of een uitnodiging sturen of gewoon bij 
ze aanbellen.’ Er volgde een kringgesprek: ‘Het 
moet wel gezellig zijn met Pasen.’ ‘Mijn mama 
maakt altijd een paasboom.’ ‘Nee joh, dat is geen 
boom, dat is zo’n kronkeltak.’ ‘Ik vind paaseieren 
zoeken zo leuk.’ Met deze informatie in mijn ach-
terhoofd heb ik voor het inrichten van de huishoek 
gekozen voor diverse materialen (bij diverse doe-
len). Door deze materialen toe te voegen heb ik de 
speelomgeving rijker gemaakt:
• Een paastak met eieren in verschillende kleuren 

(sorteren en patronen);
• Gekleurde eieren met cijfers erop (tellen en 

cijfersymbolen herkennen);
• Diverse maten eierdozen voor de eieren (orde-

nen, logische denken, sorteren);
• Papier om een boodschappenlijstje te maken 

voor het paasontbijt (beginnende geletterdheid, 
invented spelling);

• Nepvoedsel voor op tafel, bijvoorbeeld crois-
santjes, cakejes of een pak melk, om te verde-
len en het spel mee te spelen;

• Allerlei attributen, zoals borden en bestek 
(ruimtelijke oriëntatie, links-rechts); 

• Een mandje met paaseieren. Een aantal 
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Leerlingen kunnen tijdens het spel ook toeschouwer zijn op een afstandje
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zojuist gevonden paaseieren, in volgorde van 1 
tot 10, aan de lijn en trekt daarmee de aandacht 
van Mees. Hij is net op school, maar laat zich 
sturen door Femke bij het in de juiste volgorde 
ophangen van de paaseieren. Dit alles gebeurt in 
ongeveer 10 minuten tijd. 

Observerend kom ik tot de conclusie dat iedereen 
op zijn of haar ontwikkelingsniveau handelt. Ik ben 
trots op de leerlingen en denk verbaasd: wauw, ik 
kies een doel, vervolgens richt ik mijn hoek in en 
tijdens de speelwerktijd zijn de leerlingen betrok-
ken en liggen de opbrengsten voor het oprapen. Ik 
observeer het volgende:
• Mees kan cijfers (1 tot en met 10) in de juiste 

volgorde leggen;
• Femke is woorden aan het krabbelen en ontdekt 

de relatie tussen gesproken en geschreven taal;
• Aysen is behulpzaam en beheerst de aangebo-

den woorden;
• Tom is nog toeschouwer op een afstandje. Ik 

verwacht dat hij binnenkort zelf in de spelactivi-
teit durft te stappen; 

• Aysen evalueert met Femke het spel, ik hoor de 
meiden overleggen over hetgeen door Femke 
wordt opgeschreven;

• Femke past direct de zojuist door de leerkracht 
voorgedane handeling ‘een boodschappenlijst 
maken’ toe.

Wanneer je constateert dat de spelactiviteit niet 
aansluit bij wat de leerling nodig heeft (bijvoor-
beeld wanneer het kind een chaos maakt van de 
hoek of voortdurend wegloopt van de activiteit), 
stel je jezelf bij een vastlopende activiteit een aan-
tal vragen (Beets Kessens, 2015):
1. Voelt de leerling zich prettig?
2. Is de leerling betrokken?
3. Is de activiteit of het materiaal betekenisvol voor 

de leerling?
4. Heeft de leerling voldoende tijd en ruimte om de 

leerstrategieën toe te passen?
5. Welke cognitieve vaardigheden vraag ik van de 

leerling? En passen deze vaardigheden bij de 
speelbehoefte van het kind?

6. Welke materialen moet ik toevoegen om aan te 
sluiten bij de speelbehoefte van de leerling of 
welke spelbegeleiding (bijvoorbeeld aansluiten, 
spel voordoen of idee aandragen) is van mij als 
leerkracht gewenst?

Bovenstaande vragen zijn een onderdeel van mijn 
werkwijze. Ik zet de vragen structureel in bij het 
observeren van de leerlingen tijdens de speel-
werktijd. Deze vragen zetten mij aan het denken: 
ze geven richting, maken mijn gedachten concreet 
en helpen mij om tot actie over te gaan of juist 
de tijd te nemen voor het observeren. Als je de 
eerste vier vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is 
er niets aan de hand. Wordt een vraag met ‘nee’ 
beantwoord, dan ga je door naar de onderste twee 

vragen. Je zou kunnen zeggen dat de ‘bloem van 
Bloom’ van onder naar boven wordt afgewerkt, 
maar achter elke vraag gaat veel observatie 
schuil. Het geeft mij als leerkracht veel voldoening 
om bewust bekwaam te handelen. Waar ik eerst 
steeds programmagerichter ging werken door de 
komst van opbrengstgericht werken, hanteer ik nu 
een beredeneerde manier van werken die ervoor 
zorgt dat ik de leerlingen laat spelen in mijn klas. 
Doordat binnen alle lagen van de taxonomie, ofwel 
van alle blaadjes van de bloem, spelmogelijkhe-
den zijn gecreëerd, liggen de opbrengsten voor het 
oprapen. De ‘bloem van Bloom’ geeft mij houvast 
om voortdurend te reflecteren op hetgeen in de 
klas bij de leerlingen plaatsvindt. De ‘bloem van 
Bloom’ is dan ook mijn hulpmiddel. 
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