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Impuls geven aan spelen
De cognitieve vaardigheden van Bloom kun je herkennen in het werken en spelen van kinderen. Ook kun je ze 
gebruiken om leren een nieuwe impuls te geven. Hoe doe je dat? 

Als kinderen vanuit hun eigen belevingswereld mogen werken, is de spelbetrokkenheid groot

die Beets Kessens hierbij geeft in haar artikel 
‘Spelen is leren met hoofd, hart en handen’ (zie 
pagina 6) terug. Met behulp hiervan kun je het 
leren een nieuwe impuls geven. Lees in deze prak-
tijkbijdrage hoe je dat doet.

Leren met je hart
‘Welbevinden is de voedingsbodem onder alle 
leren’ (Beets Kessens, 2015). De sfeer in mijn klas 
is gelukkig heel goed: de kinderen voelen zich 
veilig, durven hun emoties te tonen en gaan ook 

Amina speelt met de Geo Vormenset. Ze heeft  
dit al meer gedaan en maakt steeds dezelfde 

kleine bloemachtige figuren. Selina schuift aan, 
ze doet na wat Amina doet. Bunyamin heeft een 
poos zitten kijken, en gaat dan meespelen. Aan de 
andere kant van de tafel maakt Roy een straatje 
van de geometrische figuren. Ook Mohamed en 
Brayden werken graag met dit materiaal. Voor 
deze jongens geen bloemen, zij maken robots!  
In het werken van deze zes kinderen zie je de cog-
nitieve vaardigheden van Bloom en de uitbreiding 
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In deze rubriek wordt een activiteit beschreven waarmee de leerkracht direct aan de slag kan

Kinderen worden aangetrokken door de felle kleuren en de eenvoudig 
aan elkaar te schuiven figuren van de Geo Vormenset

Bloemen, ‘mooie’ figuren, robots: de kinderen laten hun fantasie erop los

Impuls geven aan spelen
lief en meelevend om met de emoties van andere 
kinderen.
De zes hiervoor genoemde kinderen, en ook 
andere kinderen in mijn klas kiezen graag voor 
het spelen en werken met de Geo Vormenset. Ze 
worden aangetrokken door de felle kleuren en de 
eenvoudig aan elkaar te schuiven figuren. De figu-
ren zijn redelijk dik, waardoor ze goed door deze 
jonge kinderen te hanteren zijn. En doordat ze 
mogen werken vanuit hun eigen belevingswereld 
(bloemen, ‘mooie’ figuren, robots, een straatje) is 
de betrokkenheid groot. Dat is belangrijk. Kinderen 
leren beter als ze met grote betrokkenheid kunnen 
spelen (Beets Kessens, 2015).
Als leerkracht bied ik dit materiaal aan, omdat veel 
kinderen behoefte hebben aan fijn-motorische 
oefeningen: ze willen veel, maar het lukt nog niet 
met veel fijngevormde materialen zoals bijvoor-
beeld Fröbel-mozaïek die ik ook in mijn klas heb. 
Met de Geo Vormenset kunnen ze wel goed over-
weg. Daarnaast is dit een materiaalsoort waarmee 
op veel verschillende niveaus gewerkt kan worden. 
Vanwege de niveauverschillen in mijn groep heb ik 
dat ook nodig. Ik kan met dit materiaal ieder kind 
op zijn of haar eigen niveau uitdagen.

Leren met je handen
Zoals Beets Kessens (2015) beschrijft: ‘leren 
begint met handelen, met doen, maar daaraan 
voorafgaand ook met het toekijken’. En dat zie ik 
Bunyamin doen: terwijl hij aan het tekenen is kijkt 
hij naar de kinderen die met de Geo Vormenset 
spelen. Na een minuut of tien weet hij het wel: hij 
wil meespelen! Dat mag, en Bunyamin betast de 
blokken, stapelt ze op elkaar en stoot de toren dan 
om. Grote pret natuurlijk, zou dat mogen?
Intussen is Roy al iets verder met zijn experimen-
ten: hij legt een groot aantal blokken aan elkaar in 
een soort ‘straat’, later beschrijft hij ook dat je hier 
overheen kunt lopen.

Leren met je hoofd
In de taxonomie van Bloom staan zes opeen-
volgende cognitieve vaardigheden: onthouden, 
begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en 
creëren. Met die cognitieve vaardigheden in mijn 
achterhoofd wil ik de ontwikkeling van de kinderen 
in mijn groep stimuleren.
Amina heeft al veel vaker met de Geo Vormenset 
gewerkt. Ze maakt meestal kleine symmetri-
sche figuren. Door de vele zeshoeken nodigt dit 

materiaal ook uit om cirkelvormig te werken. 
Vandaag daag ik haar uit: ik wil dat ze uit haar 
‘comfortzone’ komt en een groter figuur gaat 
maken, want van ‘meer van hetzelfde’ leert Amina 

Tip! 
Meer weten over 

de cognitieve vaar-
digheden van Bloom? 

Lees ‘Spelen is leren met 
hoofd, hart en handen’ 

op  
pagina 6.
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niets meer. Eerst ziet Amina dat niet zitten: ze 
schudt haar hoofd. Maar uiteindelijk spreken we 
samen af dat ze een figuur zal maken ‘zo groot als 
haar tafeltje’. Dat is voor haar duidelijk begrensd, 
dat durft ze wel aan.
Amina begrijpt hoe ze met deze mozaïek kan wer-
ken, dat heeft ze ontdekt tijdens het maken van 
de kleine figuren. Nu gaat ze het toepassen in het 
grote figuur, en het lukt.

Selina is de grote vriendin van Amina. Als zij 
Amina zo ziet werken en mijn waardering daar-
voor ziet, wil zij dat ook. Ze schuift aan en gaat het 
figuur van Amina namaken. Dat lukt goed, hoewel 
minder netjes, want Selina is fijn-motorisch 
nog niet zo vaardig als Amina. Op een gegeven 
moment is zij zelfs de voorloper en Amina maakt 
na wat Selina bedenkt. Je zou denken dat deze 
meisjes op hetzelfde denkniveau functioneren, 
maar dat is toch niet zo. Dat blijkt enkele dagen 
later als Selina alleen aan het werk is met het 
materiaal. Ze probeert weer een groot figuur te 
maken, begint op dezelfde manier als Amina 
enkele dagen eerder, maar ze kan zich niet meer 
het hele figuur herinneren (onthouden) en haakt 
op een gegeven moment af. Ik laat het even zo: 
Selina is niet meer betrokken bij de activiteit. Ik 
zal haar op een later moment de foto nog eens 
geven om te zien of die haar geheugen kan opfris-
sen. Wellicht kan ze die met wat hulp analyseren 
en kan ze zo toch de gewenste succeservaring 
opdoen die zo belangrijk is voor haar welbevinden.

Symmetrie
Op andere dagen spelen met grote regelmaat 
Brayden en Mohammed, twee jongens van vijf 
jaar, met de Geo Vormenset. Zij maken robots. De 
ene keer neemt Brayden het voortouw, de andere 
keer is Mohammed de leider, maar er wordt 
steeds met veel enthousiasme en betrokkenheid 
gewerkt. Er moeten foto’s gemaakt worden, want 
‘we kunnen de werkjes niet voor altijd op tafel 
laten liggen, en anderen willen het misschien ook 
wel namaken!’
Daar waar de eerste robots nog geen spoor van 
symmetrie laten zien, maken de jongens op een 
gegeven moment wél een symmetrisch figuur. 
Hier wil ik op aanhaken, want als ik deze jongens 
op het spoor van symmetrie kan zetten hebben 
ze een groot meetkundig gegeven ontdekt. Ik geef 
aan dat ik een heel groot verschil zie tussen de 
robots op de foto’s en de robots die nu op tafel lig-
gen. Er wordt een aantal verschillen genoemd, en 
dan zegt Brayden ineens: ‘deze is aan twee kanten 
het zelfde!’ Hier wordt duidelijk geanalyseerd! We 
hebben wel al vaker spiegelspelletjes gespeeld, 
maar een spiegel is nog nooit gebruikt om een 
symmetrieas te vinden. Ik denk dat deze jongens 
daar wel aan toe zijn en geef ze een spiegel. Ze 
houden deze op verschillende manieren bij hun 
werk en ik vraag ze te beschrijven wat ze zien. 
Dan stel ik voor om de spiegel eens midden op 
het werk te zetten, op de symmetrieas. Dat is een 
openbaring: je ziet nu hetzelfde figuur als je hem 
half in de spiegel ziet en als je het hele figuur 
zonder spiegel bekijkt. Dat moet iedereen zien! 
En nu wordt het natuurlijk de uitdaging om meer 
figuren te creëren die er hetzelfde uitzien als je 
een spiegel in het midden zet en in die spiegel 
kijkt. Deze jongens kennende zal dat de komende 
weken wel gaan gebeuren. En ze zullen steeds 

Selina en Amina maken dezelfde figuur

Met de spiegel wordt de symmetrie ontdekt
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met behulp van een spiegel evalueren of het klopt, 
en verbeteren wat niet goed is. Daarmee wordt het 
begrip ‘symmetrie’ steeds meer gevuld.

Dit soort uitdagingen aan enkele kinderen werkt 
vaak als een olievlek: andere kinderen zullen eerst 
even toekijken, en dan zullen ze het willen imiteren. 
Daartoe zullen ze eerst gaan experimenteren met 
het materiaal. Ze moeten analyseren wat er gebeurt 
om het te kunnen begrijpen. Dan zullen ze wat ze 
gezien en geëxperimenteerd hebben gaan toepas-
sen, ze gaan hun eigen werk creëren. Ze zullen wil-
len evalueren of alles goed is gegaan, en daarmee 
is de het bloemmodel ‘leren met hoofd, hart en 
handen’ van Beets Kessens (2015) compleet.

Alle kleuters begeleiden
Met name de cognitieve vaardigheden analyseren, 
evalueren en creëren worden vaak niet aangebo-
den. Veel opdrachten zijn daarvoor te gesloten: 
vooraf staat al vast wat er moet gebeuren en 
de leerkracht bepaalt (evalueert) of dat goed is 
gedaan. Ik heb in dit artikel laten zien dat het goed 
mogelijk is om met bestaand materiaal dat in je 
klas aanwezig is, wel ook deze vaardigheden aan 
bod te laten komen. Ik heb hier al eerder aandacht 
aan besteed in mijn afstudeeronderzoek in het 
kader van mijn studie M SEN (Master Special 
Educational Needs) ‘Help, ik ben slim’ (Maas-van 
Roon, 2012). Ik richtte mij toen op de begeleiding 
van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en 
gaf daarin aan dat zeker deze kinderen behoefte 
hebben aan opdrachten die een beroep doen op 

analyseren, evalueren en creëren. Het bloemmo-
del ‘leren met hoofd, hart en handen’ laat zien dat 
voor alle kinderen, naast cognitieve vaardigheden, 
ook leerstrategieën, welbevinden en betrok-
kenheid essentieel zijn. Dan kun je alle kleuters 
begeleiden in hun ontwikkeling.
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