Redactioneel
Ondernemingszin = Levenskunst!
Ervaringsgericht onderwijs en… ondernemen? Hoe valt zo iets met elkaar te
rijmen!?
Het thema ondernemingszin is ons niet
opgedrongen. Het kwam als vanzelf aan de
oppervlakte toen we ons volop verdiepten
in kleuters die zwak waren in zelfsturing.
Kleuters die niet kunnen kiezen. Of die, éénmaal een keuze gemaakt is, niet weten hoe
aan hun spel te beginnen. Die geen ‘scenario’s’ kunnen
bedenken of uitvoeren. Die er hulpeloos bijlopen
en in alles door anderen worden bepaald. We ontdekten daartegenover kleuters die uitblonken in
zelfsturing en zich dankzij een dosis verbeeldingskracht en creativiteit als ondernemers ontpopten.
Kleuters die zich goed weten te organiseren en soms
zelfs een leidersrol vervullen… Als je dat contrast in
de gaten krijgt, ga je aan het belang van ‘ondernemingszin’ niet meer twijfelen.
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Die gedachten hielden ons al een tijdje bezig, toen
we ruim twee jaar geleden op een artikel uitkwamen
in Job@ van De Standaard. Daarin wees Kris Peeters
namens UNIZO op het belang om vanaf de kleuterleeftijd
met ondernemen bezig te zijn. CEGO en UNIZO vonden
elkaar in dit thema en sloten een samenwerkingsakkoord.
Zowat een jaar geleden stapten we samen met drie andere partners in een project van het Europees Sociaal Fonds.
CEGO staat daarbij in voor de wetenschappelijke leiding
en levert het conceptueel kader aan.
Onze overtuiging over het belang van het thema ondernemen is er doorheen dit project niet minder op geworden! Werken aan de ontwikkeling van ondernemingszin is
geen elitaire bedoening. Het komt om te beginnen kinderen ten goede die zwak zijn in zelfsturing. Men kan zelfs
aantonen dat hoe kansarmer men is des te belangrijker
ondernemingszin is om zaken zo in handen te nemen
dat er nog levenskwaliteit kan zijn. Tegelijk moet de
aandacht voor het thema ons bewust maken van kinderen
die van aanpakken weten en die het niet kunnen laten
om initiatief te nemen. Deze kinderen hebben het in ons
onderwijs niet altijd makkelijk. Regelmatig lezen we in
interviews dat succesvolle ondernemers geen al te beste
ervaring met onderwijs hadden. Het onderwijs moet
meer een plek worden waarin grensverleggers kunnen

18 n
DS, Job@
(
s
r
e
t
e
Kris Pe

gedijen. Dat geldt ook voor leerkrachten: te vaak zien we
ondernemende teamleden in hun school op muren botsen
en uiteindelijk het onderwijs verlaten, op zoek naar een
job waarin ze wel als innovator aan hun trekken kunnen
komen…
Kortom: we moeten de kansen die er liggen om ondernemingszin te ontwikkelen met beide handen grijpen.
Het mooie aan ondernemingszin is immers dat het een
krachtig instrument is dat op zich geen geld kost noch
energie verslindt: het is wat er aan mogelijkheden ligt,
gewoon beter benutten. Ondernemen hebben we hard
nodig indien we kwaliteit in ons leven willen en… de
wereld beter willen maken! Ondernemingszin is eigenlijk
‘levenskunst’!
Veel leesgenot,
Julia Moons

Dit nummer werd samengesteld door Es Bertrands, medewerker CEGO, project ondernemingszin.
Welke school kan zich de meest ondernemende school in
Vlaanderen noemen? Dat weten we op 21 mei e.k. wanneer de prijzen worden uitgereikt. Interesse voor editie
2004? Achteraan in dit nummer vind je informatie.
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Thema: ondernemingszin

De vernieuwers, managers,
leiders en avonturiers
uit je klas
Kleuters met ondernemingszin
“We moeten kleuters leren zakendoen.” (DS
15-10-02) Deze uitspraak van minister van
Economische zaken Gabriëls lokte meteen
een stortvloed van reacties uit. “Moet je
kleuters nu al handel leren drijven of mogen
ze rustig in de zandbak blijven spelen?”
Het voorval brengt ons bij de dubbele
betekenis van het woord ‘ondernemen’ en
de omstreden lading die het voor ons, leerkrachten, dekt.
Je kunt het immers in zijn meest enge zin interpreteren
en dan hebben we het over geld en big business. Je kunt
het echter ook ruimer zien als het vermogen om iets
nieuws te lanceren en te realiseren, om nieuwe paden te
bewandelen, om je leven in handen te nemen en er iets
aan toe te voegen.

Mijn eerste observatiedag in de derde kleuterklas. Jolijn
springt me meteen in het oog. Tijdens het onthaalgesprek
wiebelt ze van ongeduld. Zodra de leidster het signaal
geeft, schiet ze naar de knutselhoek. Daar geeft ze te kennen dat ze een mandje zal maken met eitjes erin en “dan
zien we wel”. Ze gaat ijverig aan de slag en zoekt haar
materiaal bij elkaar. Ze vindt een geschikt bakje, gaat op
zoek naar crêpepapier om een laagje ‘stro’ in het mandje
aan te brengen. Plots ziet ze raffia liggen. Ze checkt even
bij de leidster of ze dat mag gebruiken en gaat verder.
Ondertussen komt Alien met veel interesse kijken. Jolijn
legt haar rustig uit hoe ze te werk gaat. Alien heeft meteen
zin om ook een mandje te maken …
Jolijn is een voorbeeld van wat je een ‘ondernemend
kind’ noemt. Ze zit boordevol nieuwe ideeën en lijkt een
overvloed aan energie te hebben om haar plannen te
realiseren. Bovendien lukt het haar die plannen waar te
maken. Wanneer ze aan het werk is, ziet ze snel oplossingen. Ze ontdekt bijvoorbeeld dat crêpepapier geschikt
is om ‘stro’ van te knippen, maar is flexibel genoeg om te
zien dat raffia misschien nog beter is. Jolijn heeft impact
en is vernieuwend. Ze heeft ook effect op anderen. Zo
spreekt ze met haar plannen Alien aan en communiceert
moeiteloos, waarmee ze bezig is. Ze krijgt Alien zover dat
ze meedoet. Jolijn is een leider.

Wat is ondernemingszin?
“Ondernemingszin is de dispositie om in de situatie waarin
je jezelf bevindt, ideeën te genereren over mogelijke doelen,
initiatieven te bedenken. Door optimale inzet van beschikbare middelen ben je in staat acties op te zetten die tot de
realisatie van waargenomen kansen leiden. Ondernemen is
grenzen verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams
voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt.”
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Ondernemingszin is het vermogen om in een omgeving
iets teweeg te brengen wat vernieuwend en grensverleggend is. Ondernemers zien wat er nog niet is. Ze hebben
een neus voor kansen. Daardoor maken ze het verschil,
brengen ze innovatie, ook in de kleuterklas. Het gaat bijvoorbeeld om kleuters die voorstellen om iets te maken,
die het initiatief nemen tot een nieuw rollenspel, die
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iets van thuis meebrengen waarmee ze in de klas aan de
slag gaan, die een probleem zien en dat willen oplossen.
Met hun initiatief hebben ze impact op de omgeving;
de leerkracht of de andere kinderen kunnen er niet aan
voorbijgaan ...
Ondernemingszin beperkt zich echter niet tot ideeën
voorstellen. Ideeën vragen om realisatie. Daarvoor moet
je doelgericht tot de actie kunnen overgaan. Je moet
weten hoe je je plannen zult waarmaken. Juist omdat het
om een nieuw initiatief gaat, ben je genoodzaakt om in
de omgeving op zoek te gaan naar onverwachte combinaties en niet-conventionele oplossingen om je plannen
waar te maken. Bovendien moet je de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden. Soms moet je
iets van je fantasieën loslaten om je plan toch te kunnen
realiseren.

Vier componenten
Ondernemingszin kun je zien als een sterke mix van zelfsturing en creativiteit. Het gaat over creatief en vernieuwend zijn in het lanceren van voorstellen, in het zien
van mogelijkheden in de omgeving, in het bedenken van
oplossingen voor problemen.
Daarnaast is er de zelfsturing, die ertoe bijdraagt dat je
ideeën werkelijkheid worden.
Binnen ondernemingszin kunnen we vier deelcomponenten onderscheiden die tot op zekere hoogte herkenbaar
zijn bij ondernemende kinderen. Zoemen we in op die
deelcomponenten, dan merk je dat ze overeenkomen met
de deelcomponenten van zelfsturing. Zelfsturing kun je
zien als het aanknopingspunt, daar begint het. Maar telkens merk je dat het creatieve, het innoverende binnen
de componenten het verschil maakt. Daar wordt de grens
verlegd en zit je op het niveau van ondernemingszin.
Naarmate die ondernemingszin afstraalt op de omgeving
en op anderen, komt er leiderschap bij kijken.

De wilsfactor
Kinderen met ondernemingszin kun je herkennen aan hun
gedrevenheid om ‘iets’ te veranderen aan de omgeving,
om in actie te schieten. Ze kunnen het niet laten om iets
te doen. Martijn uit het voorbeeld kan niet wachten met
zijn Bob de Bouwer-hoek, hij wil er alvast aan beginnen.
Ondernemende kleuters worden gemotiveerd door het
besef dat ze impact kunnen hebben op hun omgeving.
Dat geeft hen een enorme power. Ze lijken een vat vol
energie. Die energie toont zich ook in hun doorzettingsvermogen. Eens ze van start gaan, geven ze niet meteen
op. Martijn vindt bijvoorbeeld de kracht om door te gaan,
ook al wordt hij geconfronteerd met de hindernis dat
de boot te slap is en omvalt. Ondernemers weten om te
gaan met tegenslag en kunnen op hun tanden bijten als
dat hen dichter bij hun doel brengt.

Richtingsgevoel
Ondernemende kinderen hebben een duidelijk richtingsgevoel. Ze worden door ‘iets’ bewogen. Dat ‘iets’ kan een
thema, een interessepunt zijn, maar ook een sociale

bewogenheid of een persoonOndernemingszin
lijke drijfveer zoals het streven
naar succes, sociale aanvaarCreativiteit
Zelfsturing
ding of zelfbehoud …
Vanuit die bewogenheid en
innoveren
beheren
de wetenschap dat ze impact
kunnen hebben, weten deze
- wil
kinderen wat ze willen. Ze
- richting
kunnen richting geven aan
- scenario
hun leven. Dat merk je in de
klas doordat ze precies kunnen - afstand
aangeven wát ze willen doen.
Bovendien zijn ze innoverend.
Leiderschap
Ze durven met een wild idee
op de proppen komen. Als de
leerkracht of een ander kind
een voorstel doet, geven ze er een persoonlijke kijk
op en voegen er soms iets aan toe waar niemand aan
gedacht had. Kinderen met ondernemingszin kunnen
kiezen. Zoals Martijn doen ze voorstellen om keuzemogelijkheden uit te breiden . Daarin krijgen ze vaak bijval
van andere kinderen.

Het aan boord weten te leggen! Scenario
Opvallend aan kinderen met een sterke ondernemingszin
is het vermogen om hun plannen te realiseren. Dat doen
ze niet met een vooraf tot in detail uitgekiend werkschema. Ze stellen zich werkdoelen en weten hoe ze aan
de slag kunnen gaan. Gaandeweg ontvouwt het
werkproces zich. Dat stukje onzekerheid
durven ze best aan. Ondertussen blijBob de
ven ze heel alert op de omgeving
Bouwerhoek
en op het proces. Als er zich
Martijn komt al met
moeilijkheden voordoen,
een plan in zijn hoofd naar
school: “Juf, ik wil een Bob de
passen ze hun werkwijze
Bouwer-hoek maken.” Er wordt
aan of zoeken een alterafgesproken dat alle kleuters die daar
natief. Soms zien ze
thuis geschikt materiaal voor hebben,
dat zullen meebrengen. Martijn wacht
plots elementen die
daar echter niet op, hij kiest voor de knutbruikbaar kunnen
selhoek en zegt: “Ik ga een boot maken
zijn en die weten
voor in de Bob de Bouwer-hoek, want dat
ze dan te integrebestaat nog niet.”
Ik zie hem een heleboel vellen wit papier aan
ren. Jonas (zie
elkaar plakken met kleefband. Hij sleurt Gipsy
p. 4) bijvoorbeeld
mee in zijn enthousiasme en samen tekenen
blijft zoeken naar
ze op die hele lange strook een boot met
de mogelijkheid
vensters, allerlei mannetjes en water. Gipsy
vindt dat er ook nog namen op de boot moeom een dinoboek
ten en op felgekleurde stroken schrijven ze
uit de bibliotheek
hun eigen namen en die van hun broertjes
mee te nemen en
en vriendjes. Martijn vraagt me of ik een
superlang stuk karton heb om tegen de
reikt de juf meteen
boot te plakken omdat hij zo te slap
een strategie aan.
is en omvalt. In de berging vinden
Ondernemers hebben
we een geschikt stuk. Hij geeft me
ook een breed vizier. Zo
aanwijzingen hoe ik het karton met
een scherp mesje moet snijden.
kunnen ze bijvoorbeeld
De hele voormiddag zijn ze
met meerdere taken tegebezig met de boot.
lijkertijd bezig zijn. Al doende
(3e kleuterklas)
anticiperen ze op wat er kan
gebeuren en sturen ze bij. De 3-jarige
Gayelle bijvoorbeeld speelt in de huishoek
en antwoordt ondertussen op vragen van de juf die
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met de andere kleuters een activiteit rond
kaarsen doet.

Afstand kunnen nemen
Afstand nemen betekent dat je even blijft stilstaan, jezelf losmaakt van waar je mee bezig
bent om te kijken of je nog goed zit. Afstand
nemen is m.a.w. een bewuste bijsturing van je
gedrag. Het zorgt ervoor dat je jezelf niet vast
rijdt en dat je bijleert. Afstand nemen kan een
aanvulling of een correctie zijn op de wilsfactor. Blijf je bijvoorbeeld hardnekkig bezig of
merk je tijdig dat er aan een bepaalde situatie
iets moet veranderen? Ook in het kiezen van
een richting kan het vermogen tot afstand
nemen je helpen bij de vraag “Ben ik nog wel
bezig met wat ik belangrijk vind?” Tijdens het
bedenken en uitvoeren van scenario’s betekent afstand nemen dat je je de vraag stelt of
de gekozen werkwijze wel efficiënt is, of je er
het gewenste resultaat mee bereikt. Voor kleuters is
afstand nemen niet zo evident, omdat je moet
Met
kunnen terugblikken in de tijd. Toch lukt
een dinoboek
het sommige kinderen best om te zeggen
naar school
dat ze iets liever anders hebben, of
Jonas weet waar hij naartoe
om vast te stellen dat ze hulp nodig
wil en kan vrij goed inschatten of
hebben of dat ze het in het verwat hij wil haalbaar is of niet. Iedere
volg anders zullen aanpakken.
maand gaan we naar de openbare

en laat niet meteen andere interpretaties toe. Bovendien
kan hij soms erg kwaad worden als zijn plannetje niet uitdraait zoals hij het zich voorgesteld heeft.

Lien en Bram hebben allebei ondernemingszin, alleen
uit die zich op een verschillende manier. Lien brengt zelf
niet zoveel originele ideeën aan. Ze is wel heel sterk in
het oppikken en bij elkaar brengen van goede ideeën van
anderen. Ze organiseert het spel en vindt handig oplossingen voor eventuele problemen. Ze lijkt bovendien heel
bibliotheek, waar de kleuters vrij een
boekje voor de boekenhoek mogen kiezen.
sterk in sociale vaardigheden.
Een
entrepreneur
Jonas kondigt ’s morgens al aan dat hij een
Bram daarentegen heeft een boel ideeën die hij wil waaren een manager
boek over dinosaurussen wil. In de bibliomaken, maar het dreigt wel eens fout te lopen in de reatheek vraagt hij een paar andere kinderen om
De
bovenstaande
compolisatiefase. Hij kan moeilijk afstand nemen van zijn beeld
mee te helpen zoeken. De teleurstelling is van
nenten zijn in mindere of
en is soms teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat.
zijn gezicht af te lezen als blijkt dat er in de
snuffelbakken geen prentenboek over dino’s te
meerdere mate aanwezig
Lien is wat je noemt een ‘manager’. Ze weet perfect hoe
vinden is. Even later komt hij naar me toe en
bij kinderen met onderneze een organisatie kan laten draaien, ze scoort hoog op
vraagt of er misschien dinoboeken in de andere
mingszin, maar we kunnen
zelfsturing en is creatief in het oplossen van praktische
rekken staan. Nasibe zegt dat dat niet eerlijk
verschillende
klemtonen
problemen en het verzoenen van tegengestelde opvattinis, want dat ze enkel in de bakken mogen
onderscheiden.
gen. Ze kan afstand nemen.
zoeken. Jonas geeft zich niet gewonnen en
vraagt aan mij of ik wil gaan vragen of er
Bram heeft het profiel van een ‘entrepreneur’ of verin een ander rek boeken over dino’s te vinnieuwer. Hij zoekt onontgonnen paden op, hij brengt de
Als
de
vierjarige
Lien
meespeelt
den zijn. Zijn oogjes blinken. Hij klaart
nieuwe voorstellen aan. Bram scoort hoog op creativiteit,
in de huishoek, kan ik gerust
helemaal op als ik voorstel om samen
maar vlot een scenario bedenken en afstand nemen lukt
te gaan vragen waar de dinoboeken
zijn. Zonder dat het opvalt, zorgt
staan. Uit een hele reeks kiest
hem
niet zo goed.
ze ervoor dat het spel aan de gang
Jonas het grootste en dikste
Zowel
Lien als Bram zijn leiders. Als bij een kind de
blijft. Ze heeft zelf af en toe spelideeën,
dinoboek.
ondernemingszin
heel sterk aanwezig is, dan gaat het een
maar vaker pikt ze ideeën van andere
(2de kleuterklas)
leiderspositie
innemen.
Dat herken je aan het feit dat ze
kleuters op en binnen de kortste keren weet
anderen
inspireren
en
overtuigen
om mee te doen. Sterke
ze de andere kinderen ertoe te bewegen om mee
ondernemers organiseren het werkproces voor een groep
te doen. Discussies of meningsverschillen duren nooit
kinderen en helpen hen daarbij. Daarnaast nemen ze de
lang. Lien heeft er een handje van weg om de partijen te
verantwoordelijkheid voor het groepsresultaat op.
verzoenen en het spel een plezierige wending te geven.
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Ik hoef nog maar uit te spreken dat iedereen een activiteit
mag kiezen of iets mag voorstellen, of Bram steekt zijn
vinger al in de lucht. Hij zit barstensvol ideeën. Hij vindt
meestal medestanders voor zijn voorstellen, maar eenmaal
dat ze aan de slag gaan, moet ik toch een oogje in het zeil
houden, want dan komen de problemen op de proppen.
Bram heeft zo zijn eigen beeld van wat er moet gebeuren

Fundament en versterkers
Een goed welbevinden en een stevige emotionele basis
zijn voorwaarden om ondernemingszin te ontwikkelen.
Zich goed voelen in de klas biedt een veilige uitgangsbasis om initiatief te nemen en daarvoor uit te komen.
Ondernemen betekent immers iets nieuws proberen met
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Persoonlijkheid

het risico dat het niet altijd van de eerste keer lukt. Dan
zijn acceptatie, vertrouwen en nieuwe kansen krijgen van de leidster een belangrijke steun.

Ondernemingszin

Ondernemingszin komt het duidelijkst tot
zijn recht als er een sterke motivatie
aanwezig is. Als kinderen zich sterk
aangesproken voelen door bepaalde
inhouden of situaties, heb je
Versterkers
meer kans dat er ondernemingszin
Competenties
ontstaat. Ondernemende kleuters
• Sociale vaardigheden
tonen leergierigheid. In een nieuwe
• Uitdrukkingsof onverwachte situatie zijn ze er
vermogen
• Intellectuele mogeals de kippen bij. Ze zijn gericht op
lijkheden
anderen en nemen verantwoorde•…
lijkheid op voor wat ze doen. Een
geoefend oog voor wat kinderen
interesseert en een open klasstructuur met veel ruimte voor initiatief en exploratiekansen zijn
factoren die bijdragen tot een stevig ondernemersklimaat.

Zelfsturing

Creativiteit

beheren

innoveren

Fundament
Gezonde emotionele basis

Ondernemingszin voor alle kinderen
De bovenstaande beschrijvingen klinken leerkrachten wellicht als muziek in de
oren. Maar moeten alle kinderen eigenlijk ondernemend zijn? Ze mogen toch
ook verschillen? Ondernemingszin op het niveau van zelfsturing is voor elk kind
belangrijk om in het leven op het goede spoor te blijven, om het stuur in handen
te houden. Zonder zelfsturing blijf je hulpeloos, overgeleverd aan de kant staan.
Ondernemingszin gaat nog een stukje verder. Het zorgt ervoor dat je pro-actief
kunt zijn, dat je nieuwe wegen durft inslaan, je eigen grenzen verlegt en iets toevoegt aan je leven. Het onderwijs kan er niet onderuit. Kansen geven aan ondernemingszin is werken aan de energiebron voor de toekomst. Een ondernemende
samenleving met een hoge levenskwaliteit wordt geleid door ondernemende mensen die kansen zien en ze benutten. Maar wat doe je als kinderen helemaal niet
meer willen, durven of kunnen ondernemen? In het artikel ‘Juf, ondernemen, wat
is dat?’ vind je concrete tips.

hoofddocent aan het Departement
Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven

• Motivatie
• Leergierigheid
• Verantwoordelijkheid

Leiderschap

De mate waarin een kind over intellectuele mogelijkheden, sociale vaardigheden
en een vlot uitdrukkingsvermogen beschikt, is medebepalend voor zijn ondernemingszin. Een kind dat op die vlakken sterk scoort, zal immers ideeën beter
kunnen situeren en motiveren. Bovendien zal het die beter verkocht krijgen,
omdat het aanvoelt wat anderen willen, hoe ze ertegenaan kijken en hoe ze te
overtuigen zijn. Deze competenties kunnen de kleuteronderwijzer soms op een
dwaalspoor brengen. Heel wat ondernemende kinderen zijn niet zo taalvaardig
of sociaal vaardig en krijgen daardoor minder kansen tot initiatief. Omgekeerd
schrijven leerkrachten verstandige en sociaal vaardige kinderen soms net iets te
veel ondernemingszin toe.
Kortom: ondernemingszin steunt op een goede emotionele basis en wordt versterkt door een stevige motivatie en een attitude waaruit leergierigheid en
gerichtheid op anderen blijken. Een goede intellectuele begaafdheid, sociale
en communicatieve competentie zijn eveneens versterkers. Ten slotte speelt
ook de persoonlijkheid mee. Temperament, uitstraling en zelfkennis geven de
ondernemingszin van een kind een heel eigen kleur.

Ferre Laevers

Versterkers

• wil
• richting
• scenario
• afstand

Het
ridderkasteel
Nathan is een initiatiefnemer.
Hij heeft vaak goede ideeën en
kan andere kinderen overhalen om
met hem mee te doen. Geregeld blijken
zijn ideeën iets te hoog gegrepen, maar
toch wil hij ze zo uitvoeren dat het perfect
wordt.
’s Morgens vertelt hij al tijdens het onthaal
dat hij die dag een ridderkasteel wil gaan maken.
Lennert en Hava helpen hem. Als interventie en
als hulpmiddel voor kinderen die uit zichzelf weinig
ideeën hebben, liggen er in de bouwhoek voorbeeldfoto’s. Doorgaans gebruikt Nathan ze niet. Nu wil hij
een echt kasteel bouwen, precies zoals op het prentje.
Dat is zijn doel.
Vol goede moed begint het trio eraan, maar het resultaat ziet er anders uit dan het kasteel op het prentje.
Daar neemt Nathan geen genoegen mee en hij herbegint tot tweemaal toe. Hava en Lennert haken af. Het
lukt Nathan niet en hij vraagt me om hulp. Met een
minimum aan tussenkomsten van mijn kant slaagt
hij er toch in om het kasteel van het prentje na te
bouwen. Nathan is blij. Hij neemt de ridderfiguren en gaat heel enthousiast Lennert en Hava
terughalen om mee te spelen. Hij lanceert een
idee voor een ridderspel en vraagt aan Lennert
of hij de gele ridder en aan Hava of zij de
groene ridder wil nemen. Zelf neemt hij de
blauwe en samen spelen ze het klaar om
de draak gevangen te nemen. Het kasteel blijft nog enkele dagen staan,
totdat Nathan het initiatief
neemt om er een piratenschip van te maken.
2e kleuterklas

Els Bertrands
CEGO medewerker
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“Juf, ondernemen,
wat is dat?”
Tips om zelfsturing en creativiteit bij kleuters te stimuleren
Werken aan ondernemingszin: oké, maar waar begin je? Als je als
leraar naar je klas kijkt, vallen onvermijdelijk de grote verschillen
in ondernemingszin tussen kleuters op.
Waar Annelies, zodra haar de keuze geboden wordt, al op weg is naar de hoek
of activiteit die haar aanspreekt, lijkt Wouter nooit te kunnen kiezen. Sterker
nog, vaak is hij niets aan het doen, lijkt het aanbod hem niet te interesseren
en vraagt het heel wat van de leerkracht om hem op gang te krijgen. Eens hij
aan het werk is, valt hij daarenboven snel stil.
We zien in het werken aan ondernemingszin dan ook verschillende gradaties.
Vooreerst moet er sprake zijn van zelfvertrouwen. Pas wanneer een kleuter zich veilig
en goed in zijn vel voelt, zal hij risico’s durven nemen en grensverleggend kunnen
zijn. En hier vallen sommige kinderen al uit de boot. Binnen het bestek van dit artiStan is een
kel hebben we initiatieven om het zelfvertrouwen te stimuleren tot een minimum
kleuter die moeite heeft om
beperkt. We focussen op de volgende twee stappen: ‘zelfsturing’ en ‘creativiteit Want
initiatief te nemen. Hij wacht af,
kijkt wel verlangend naar het spel van
zelfs al is er sprake van zelfvertrouwen, dan nog biedt dat geen garantie op onderandere kleuters, maar durft de stap naar hen
nemingszin. Zo kan Wouter zich wel goed voelen in de klas, maar met zijn zelfstutoe vaak niet te zetten. Nochtans zit hij vol leuke
ringscapaciteiten is duidelijk iets mis. In het onderstaande overzicht vind je in de
ideeën, maar ze op tafel gooien ... Op een dag komt
rubriek ‘Als het moeilijk gaat’ een aantal hulpmiddelen om een kind als Wouter
Stan naar school met een gevouwen vliegtuigje. Hij
daarin te ondersteunen. Dat betekent niet dat zelfsturing te herleiden is tot
kiest voor de knutselhoek, maar blijft er staan, met het
vliegtuigje in zijn hand. Hij kijkt naar de andere kleuters
het keurslijf van planmatig en rationeel werken, met als uiteindelijk doel
en dan weer naar zijn vliegtuigje. Ik vraag of hij dat vliegmooi afgewerkte stukjes op te leveren. Het gaat over iets fundamentelers,
tuigje zelf gemaakt heeft en wat hij er mee wil doen. Hij komt
namelijk de voldoening van een goed beheer van tijd en mogelijkheden.
dicht bij me staan en zegt heel stil: “Ik wil nog een vliegtuigje
In wezen gaat het over levenskunst, iets waar Annelies in uitmunt. Bij
maken.” Een knap idee zeg iken stel voor ook andere kleuters
uit te nodigen. Stan wil het zelf niet vragen, maar gaat er wel
haar vormt zelfsturing geen probleem en kunnen we de creativiteit en het
mee akkoord dat ik dat voor hem doe. De kinderen pikken gretig
leiding nemen ten volle gaan prikkelen. En onder ‘creativiteit’ verstaan we
op het voorstel in. Ik nodig Stan uit om uit te leggen hoe ze het
heel
wat meer dan ‘kunstzinnig bezig zijn’. Creativiteit start bij exploratiemoeten doen. Weifelend en met wat ondersteuning lukt hem
drang en steunt op verbeeldingskracht. In wezen gaat het om het overstijdat wel. Daarna gaan de kleuters met hun vliegtuigjes spelen.
gen van de situatie om iets nieuws voort te brengen, om het betreden van
Stan legt hen uit hoe je het vliegtuigje moet hanteren om het
zo lang mogelijk in de lucht te houden. Ik merk dat hij zich
onontgonnen paden en om het verleggen van grenzen. Het gaat om onverdaar goed bij voelt. Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien. Als
wachte combinaties, originele invallen en de flexibiliteit om vanuit meerdere
ik in een terugblikmoment nog even in de verf zet dat
invalshoeken
naar een situatie te kijken. Creativiteit en zelfsturing leiden tot
het Stans idee was om vliegtuigjes te maken, glundert
levenskwaliteit. Maatregelen om die verder aan te wakkeren, vind je hieronder in
hij. In iedere klas zitten er wel kleuters met heel wat
ideeën in hun hoofd en de zin om ze uit te voeren,
de rubriek ‘Als het goed gaat’. Suggesties om leiderschap te stimuleren, hebben we
waarvoor de drempel om ze ook in de groep te
niet expliciet opgenomen. Daarvoor kunnen we putten uit een heel arsenaal van spelbrengen te groot is. Vaak gaat het om kinletjes (zoals Dirigentje, Schipper mag ik overvaren? enz.) en alle mogelijke manieren
deren met weinig zelfvertrouwen of om
om
de relatiewijzen1 van axenfiguren als de leeuw, de havik, de bever, de pauw of de
kleuters die moeite hebben met
het leiding nemen.
steenbok te stimuleren.

3de kleuterklas

1 Meer weten: Laevers, F. & Cuvelier, N. (red.) (2001). Een huis vol gevoelens en axen (een speelset voor kin-
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deren van 5 tot 12 jaar). Leuven: Cego Publishers.
Daemer, E. & Debue, A. (Red.) (2002). Axen in actie. Bronnen- en praktijkboek voor relationele vorming in de
basisschool. Cego Publishers.
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Wilsfactor
Als het moeilijk gaat
1. Werk aan het zelfvertrouwen en de assertiviteit van kleuters met een zwakke wilsfactor.
2. Geef de kleuter een verantwoordelijkheid die hij aankan.
Johan
3. Zorg voor kleine en gestructureerde uitdagingen met een relatief hoge kans op succes,
blijft vaak passief
zodat de kleuter succeservaringen kan opdoen (zowel op het vlak van prestaties als op sociwachten. Initiatieven
aal vlak).
of nieuwe voorstellen
laten hem meestal koud.
4. Speel in op de nieuwsgierigheid van kinderen.

Er is weinig dat hem aan
de gang kan brengen. Vaak
Sarah
Als het goed gaat
blijft hij bij de pakken
wil actie. Ze is een
5. Ga gedoseerd om met de “moetjes” en wat kleuters echt graag willen doen;
zitten of geeft hij een
geboren initiatiefknoop daarover een dialoog met hen aan.
hulpeloze indruk. Wanneer
nemer en loopt gemakhindernissen overwon6. Zorg voor uitdagingen waarbij obstakels overwonnen moeten worden,
kelijk warm voor iets. Ze
nen moeten worden of
maar die toch een relatief hoge kans op succes bieden. Zo ervaren kinderen
zet door en geeft niet
wanneer hij er minder
dat doorzetten beloond wordt, wat dan weer leidt tot intrinsieke motivatie.
plezierige dingen bij
vlug op, zelfs al duiken er
moet nemen, geeft
(Laat de kleuter bijvoorbeeld zelf de oplossing zoeken voor een probleem i.p.v.
hindernissen op of is het
hij snel op.
ze aan te reiken.)
werk op sommige punten
frustrerend. Deze kleuter
Maak
de
kinderen
mee
verantwoordelijk
(zoals
in
het
artikel
over
de
wereldbol),
geef
7.
wil een kwaliteitsvol
hen medezeggenschap. Het effect is dat ze zelfcontrole ervaren en zich niet aan de omgeving
eindproduct.
overgeleverd voelen. Ze ervaren dat ze impact hebben, m.a.w. ze ontdekken dat wanneer ze iets

doen, de omgeving reageert.
Gebruik
spelvormen waarin kleuters elkaar zelfgekozen opdrachten geven.
8.

Richting kiezen
A Leren kiezen
Als het moeilijk gaat
1. Zorg voor een overzichtelijke klasinrichting met duidelijke afspraken. Denk daarbij aan dingen als:
- de hoeken duidelijk afbakenen,
Jana
- materiaal dat in een bepaalde hoek hoort, alleen daar laten gebruiken,
weet niet wat ze
- open kasten en rekken opstellen,
wil, heeft weinig
- materiaal duidelijk etiketteren of labelen,
voeling met wat haar
boeit. Ze kan niet
- de moeilijkheidsgraad van de activiteiten markeren (bv. bij puzzels ...), zodat het
Robbe
kiezen en toont weinig
kind een keuze op zijn niveau kan maken.
voelt intuïtief
interesses. Het ontbreekt
goed aan waar
2. Bied visuele hulp- en controlemiddelen aan, stel keuzemogelijkheden duidehaar vaak aan inspiratie
hij naartoe wil. Hij
om iets te doen. Als ze
lijk voor, bv. met behulp van een keuzebord (waarop alle mogelijke activiteiten
heeft veel inspiratie.
met iets bezig is, doet
staan afgebeeld), een kiesklok (waarop een kind telkens zijn keuze aantekent)
Initiatieven en originele
ze dat vaak eerder
of maak samen met de kleuter een lijstje van dingen die hij leuk vindt om te
ideeën borrelen sponoppervlakkig. Het
doen.
taan in hem op. Zelfs in
lijkt haar niet
situaties
echt te raken.
3. Beperk voor sommigen de keuzemogelijkheden tot bv. 2 zaken die hen aanspre- beknottende
ziet hij nog vaak kansen
ken en laat hen daaruit kiezen.
om zijn doel te bereiken.
Wanneer hij met iets
4. Concretiseer het keuzemoment, bv. door het kind een keuzehoed te laten opzetten, om
bezig is, toont hij een
het besef te versterken dat het even moet nadenken over wat het wil.
grote betrokkenheid.

Het laat hem
Als het goed gaat
mentaal niet
los.
5. Laat de kleuters tijdens het kringmoment verwoorden wat ze kiezen en waarom, zodat ze zich
bewust worden van het feit dat er gekozen kan en mag worden. Pols ook naar de manier waarop ze die
keuzes beleven.
Bouw
een aantal hoeken samen met de kleuters uit (de hoeken groeien mee en de kinderen ervaren hun
6.
impact, wat ook de wilsfactor ten goede komt). In de Doekatern vind je daar een aantal geschikte werkvormen voor.
Laat
eigen initiatieven en projecten van de kleuters zoveel mogelijk aan bod komen en bespreek de haal7.
baarheid van hun plannen.
8. Zorg voor ruimte (in de klas, maar ook bv. op het keuzebord) om een eigen project voor te stellen en uit
te voeren (zoals bv. het nevenproject met de vogel in het verhaal over de wereldbol).
7
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Thema: ondernemingszin
B op ideeën brengen
Als het moeilijk gaat
9. Tracht voeling te krijgen met wat de kleuters boeit, speel en exploreer mee en geef van daaruit prikkels.
Dat zal tot rijker spel en diepgaander exploratiegedrag leiden.
10. Waardeer ideeën van de kleuters door de klasschikking aan te passen. (Zorg bv. voor een plek waar
eigen creaties zoals een val, een auto, een kamp ... kunnen blijven staan.) Geef de kinderen de tijd.
Start niet elke week met een nieuw thema, maar laat een thema doorwerken. Geef kleuters de kans een
thema grondig uit te spitten, nevenprojecten te ontwikkelen …
Wakker
de exploratiedrang aan, want verbeeldingskracht groeit door intens contact met de werkelijk11.
heid. (Zo ontstaat een reservoir van beelden en bouwstenen die in een creatief proces tot iets unieks
verbonden kunnen worden.)
Spreek
de expressiedrang aan. Daarmee brengt de kleuter tot uitdrukking wat indruk op hem heeft
12.
gemaakt (door te tekenen, te schilderen, te zingen, te bewegen …).
Als het goed gaat
13. Zorg voor een rijk milieu en bied daarin geregeld niet-conventionele of onverwachte objecten aan die
zeker de meer ondernemende kinderen kunnen prikkelen (bv. een wereldbol, een blok hout, een beeld
…).
14. Zorg voor een aantal variabele hoeken waarvan de inhoud regelmatig wijzigt.
15. Beperk creativiteit niet tot expressie alleen, maar verbreed het actieterrein. Confronteer kinderen met
open probleemsituaties. We kunnen de volgende vormen van creativiteit onderscheiden (deze lijst is
niet exhaustief):
- creativiteit in talige expressie: bv. een naam bedenken voor een lievelingsdier, een volgende zin voor
een gedicht formuleren, een andere naam voor ‘kasseiweg’ uitvinden …
- creativiteit in non-verbale expressie: bv. dansbewegingen bedenken, een melodie componeren, beeldend werken …
- creativiteit in het oplossen van technische problemen: bv. hoe voorkomen dat een raam dicht waait,
hoe water uit een ton halen als het waterpeil zo laag is dat je er niet zomaar bij kunt ...
- creativiteit in sociale interacties: bv. hoe het goedmaken als een vriendje boos op je is, hoe meer mensen naar een ijskraam of het schoolfeest krijgen …
- creativiteit in het aanpakken van organisatorische problemen: bv. wat te doen als je op de verkeerde
trein bent gestapt, als je per ongeluk opgesloten bent in de klas …

Scenario’s bedenken
Als het moeilijk gaat
heeft vaak start1. Bied enkelvoudige, gestructureerde taken aan (makkelijk uit te voeren, duidelijk,
problemen en kan
snel klaar): zo doet de kleuter eerste ervaringen op met het uitvoeren van taken
Linda
zich zelden een beeld
gaat zowel bij
en verwerft hij positieve leerervaringen (belangrijk bij een negatief zelfbeeld,
vormen van de manier
vertrouwde als bij
gebrek aan zelfvertrouwen).
waarop iets aangepakt
nieuwe opdrachten zonder
moet worden. Bij nieuwe
problemen en doelgericht
2. Bied startscenario’s aan als bouwstenen voor activiteiten (bv.
opdrachten is hij volkomen
van start. Ze durft met weifoto’s
van
wat
je
met
materiaal
allemaal
kunt
maken,
een
verhaal
hulpeloos. Tijdens de uitvoenig informatie van start gaan,
om rollenspel aan te wakkeren …).
ring dwaalt hij geregeld af. De
neemt berekende risico’s en
opeenvolgende stappen worden
vertrouwt op haar creativiteit om
3. Bied stappenplannen aan.
eerder moeizaam of mechanisch
verdere stappen te bepalen.
Werk
met
een
kijkboek
waarin
alle
courante
activiteiten
die
uitgevoerd. Relevante details
4.
Tijdens de uitvoering blijft Linda
in de omgeving ontgaan hem.
men in de klas kan doen op een aantrekkelijke manier zijn afgealert voor details en stuurt ze
Hij heeft niet in de gaten dat
bij. Linda anticipeert op het
beeld.
het fout loopt. Onvoorziene
resultaat en houdt een brede kijk
omstandigheden brengen
5. Ondersteun een keuze stapsgewijs via het opbouwen van werkop de werkzaamheden. Indien
hem uit zijn evenwicht.
en oplossingsstrategieën of het gebruik van een zelfinstructiemethode
nodig past ze zich flexibel
Hij heeft het moeilijk
aan onvoorziene omstandigzoals
die
van
Meichenbaum.
Visualiseer
elke
fase
van
de
probleemoplosom te improviseren
heden aan. Vaak gaat ze
sing
door
bv.
beertjes
te
gebruiken
(zoals
in
de
zelfinstructiemethode).
Dat
en valt vaak terug
vernieuwend te werk en
op geleerde
werkt ondersteunend en functioneert ook vaak als alarm (“O ja, dat mag ik niet
komt ze met originele
regels.
oplossingen op de
vergeten!”).
proppen.
6. Modelleer. Daarin onderscheiden we de volgende stappen:
- Je doet een taak voor en praat tegen jezelf. Je verwoordt aandachtspunten. De kleuter kijkt en
8
volgt mee.

Jan
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7.

- Het kind voert de taak zelf uit en jij verwoordt de denkstappen hardop.
- Het kind voert de taak uit en verwoordt zelf hardop.
- Het kind voert de taak uit en fluistert de stappen.
- Het kind voert de taak uit en spreekt bij zichzelf (inner speech).
Verbaliseer. Hier wordt de taal gebruikt als houvast voor het denken en als rem
op het impulsief handelen. Door hardop te spreken terwijl het iets doet, leert
het kind zichzelf sturen.

Als het goed gaat

8.

Benoem nog te onderzoeken oplossingen of
duid ze aan. (Bv. Misschien kan je dit doosje
vastkleven met lijm. Of probeer eens met
plakband of nietjes.)
Beschrijf
de probleemsituatie en nodig de
9.
kleuter uit om gericht na te denken (bv. “Je
krijgt de draad niet door het gaatje. Hoe zou
dat komen?”)
Bouw
samen met de kleuters scenario’s op.
10.
11. Bied knutselactiviteiten aan die op verschillende manieren aangepakt kunnen worden of doe een aanbod van verschillende werkscenario’s.
12. Leg de kleuters situaties, spelen en problemen voor waarvoor ze allerlei oplossingen kunnen bedenken
of waar geen juiste oplossing voor is.
13. Bied complexe meervoudige taken aan waarbij kleuters verschillende stappen en werkfasen moeten
plannen.
14. Werk met open situaties, rollenspel, ‘doe alsof’- of ‘stel dat’-spelletjes.

Afstand nemen
Als het moeilijk gaat
1. Spreek met impulsieve kleuters af dat er in de loop van de opdracht regelmatig gestopt wordt om terug te
blikken, om na te gaan of ze nog goed bezig zijn, of er wel voortgang is …
Gebruik
een zelfinstructiemethode zoals die van Meichenbaum, waar de fase van afstand nemen expliciet
2.
is ingebouwd.
Gert
3. Ga constructief om met mislukkingen. Geef aan dat iets proberen de moeite waard is en
bespreek samen met de kleuters hoe ze het de volgende keer zullen aanpakken.
kan goed vooruit-

Leen

blikken: bij een complexe opdracht gaat hij
Als het goed gaat
gaat vaak halsplanmatig te werk. Hij kan
overkop of lukraak
daarbij zonder problemen
Evalueer
de
hoeken
en
keuzes
samen
met
de
kleuters.
In
de
Doekatern
4.
te werk. Ze denkt niet
aangeven wat hij wil bereiken.
vind je daar tips rond.
na over de aanpak. Vaak
Wanneer iets niet lukt tijdens
focust ze op een deelaspect,
5. Schakel individuele plannings- en terugblikgesprekken in. In plande uitvoering, analyseert hij het
zonder dat ze het verder
ningsgesprekken nodig je de kleuter uit om te beschrijven hoe hij te
probleem met het oog op een
afgelegen doel kan aangeven.
betere aanpak. Bij een onhaalwerk zal gaan bij een zelfgekozen activiteit. In terugblikgesprekken
Als iets niet lukt, geeft ze al
bare opdracht kan hij het project
snel op of blijft halsstarrig
wordt de kleuter zich bewust van wat goed liep en wat fout ging.
loslaten, zelfs al is hij er sterk
voortdoen zonder even stil te
Daaruit kan hij dan conclusies trekken.
aan gehecht.
staan bij het probleem. Het
Gert is ook sterk in het teruggebeurt zelden dat Leen terugOok
tijdens
een
kringgesprek
terugblikken
op
een
activiteit
is
zin6.
blikt op de taak. Wat gedaan
blikken. Hij evalueert een
vol. Het verhaal van één kleuter kan andere kinderen op ideeën brengen.
is, is voorbij. Ze ziet het niet
activiteit op kwaliteit en
als een leermoment, maar
efficiëntie. Daardoor
7. Pik in op eerder verworven technieken of vaardigheden die in een andeals een te klaren klus. Ze
leert hij uit ervarinre context toegepast worden. Zet zulke transfer en het leggen van verbanden
leert niets uit ervaringen
gen.
extra
in
de
verf
(bv.
een
kleuter
die
een
vaardigheid
die
hij
thuis
geleerd
heeft
in
en houdt vast aan haar
de klas toepast).
ideeën. Ze kan die
niet in vraag
stellen.

Bart Declerq

CEGO medewerker
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Thema: ondernemingszin

‘Ondernemers in spe’:
Zien we ze wel?
Ondernemers in spe, ze brengen leven in de brouwerij.
Je denkt dan: hadden de anderen er ook maar iets van.
Soms kunnen ze het je knap lastig maken omdat ze je
dwingen van je plannen af te wijken, stil te staan bij
andere mogelijkheden. Soms bekijk je hun gedrag niet als
ondernemingszin of ga je voorbij aan de ondernemerskwaliteiten die ze in zich hebben.
In dit artikel lees je verhalen over ondernemende kinderen, aangevuld met reflecties
op leerkrachtstijl.

Verfexperiment

Stoute en ondeugende plannetjes

Betül is een Marokkaans meisje
dat vlot Nederlands spreekt. Ze is een
Kinderen met ondernemingszin verkennen de grenzen op zoek naar nieuwe mogevan de jongste kleuters van mijn klas,
lijkheden. Soms verrassen ze je ermee, soms word je er boos om. De reden
maar aan zin voor initiatief ontbreekt het
daarvan ligt dan meestal in het feit dat ze iets of iemand schade toebrenhaar niet. Wanneer er iets te beleven valt, is ze
gen, dat ze het spel en de activiteiten van anderen verhinderen of storen
er als eerste bij om mee te doen. Denken we na
over hoe we onze themahoek zullen inrichten, dan
of dat ze chaos veroorzaken. Juist omwille van de expansiedrang van
komt zij wel met ideeën. Ze is iemand waar je rekening
ondernemende kinderen heeft de hele klas er baat bij dat er eenvoumee moet houden en die vrijheid nodig heeft om zich te
dige en duidelijke grenzen worden gedefinieerd. Belangrijk daarbij
kunnen ontplooien. Dat ze haar grenzen durft verleggen,
is dat je zelf goed voeling hebt met die grens, van binnen uit weet
illustreert de volgende anekdote.
waarom je ze gesteld hebt. Ondernemende kinderen zijn immers de
In onze school geldt de afspraak dat niemand tijdens de
middagpauze in de klas mag komen. Op een dag gaan juf
eersten die de grens in vraag zullen stellen.
Magreet en ikzelf even voor het belsignaal de klas binnen. In
Naast duidelijke grenzen hebben ondernemende kinderen zeer veel
de themahoek hoor ik zachte stemmetjes en gegiechel. Rifka
en Betül hebben zich verstopt. Op het eerste gezicht lijkt het
behoefte aan ruimte voor vrij initiatief. Hun energie heeft een
een onschuldig spelletje. Ik besteed er dan ook niet te veel
uitlaatklep nodig en vindt het best zijn weg als ze hun plannen
aandacht aan en ga mijn kinderen halen op de speelplaats.
kunnen
realiseren. Kinderen die stoute plannetjes opzetten, kun
Terug in de klas ga ik toch een kijkje nemen in de themaje
wijzen
op hun destructief gedrag, maar ze hebben ook je hulp
hoek. Ik zie er allemaal potten verf van de schilderstafel
staan. Overal zit verf: op de muren, in het gordijn en op de
nodig om hun energie positief te richten. Dat kan door hen alternaprenten. Er ligt ook speelgoed uit de andere hoeken in de
tieven aan te reiken. Het zijn vaak leidersfiguren die kunnen leren
themahoek. Betül heeft Rifka kunnen overtuigen om mee
om
constructief met verantwoordelijkheid om te gaan.
te doen met haar plannetje om de hoek te schilderen, zo
blijkt. Op het moment zelf ben ik heel boos, te boos
Ondernemende kinderen die geregeld grensoverschrijdend gedrag vertobesef ik nu. We ruimen samen de boel op en praten
nen,
verliezen het vertrouwen van de leerkracht. Elk spel of initiatief dat
er nadien over. Betül snapt dat het verfidee te
ze
opzetten,
wordt met argusogen bekeken en beknot zodra de leerkracht
ver ging en dat het voor mij niet prettig is dat
nog maar vermoedt dat het kan escaleren. Begrijpelijk is zo’n reactie wel.
bepaalde stukken materiaal verknoeid zijn.
Achteraf bekeken vind ik het toch een hele
Toch zijn deze ondernemers in spe vaak creatief en komen ze meestal met inteonderneming van Betül. Juist een
ressante probleemoplossingen voor de dag. In het oorlogsspel bijvoorbeeld evoluander idee hebben of even over
eert de conflictueuze situatie naar een rijk spel waarin kinderen een boel indrukken
de grens gaan, typeert haar.
kunnen verwerken. Het loont de moeite om dan als leerkracht even af te wachten en
(2e kleuterklas)

10

nauwkeurig te observeren wat er gebeurt, kortom: om op een oordeelkundige manier
autonomie te verlenen en kinderen te durven vertrouwen.
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De bende

Wat valt er nu op school
te beleven!

Ik heb in mijn klas eens een
‘bende’ gehad. Het waren drie jongens en
één meisje, echte haantjes-vooruit. Tijdens
de speeltijd merkte je nauwelijks dat ze samenTheo en Dirk, een – inmiddels volwassen – tweeling, zullen me mijn leven
spanden. Ze spraken af om iets uit te spoken, zoals
lang bijblijven. Zelden zag ik ze iets knutselen of bezig zijn met een
een muts afpakken en over de draad gooien of een
werkblad. Met de auto’s of de blokken spelen, dat was hun lange leven.
ander kind beentje lichten. Telkens werd Kevin naar voor
geschoven om het plan uit te voeren. De anderen stonden
Tijdens kringgesprekken zaten ze op hun stoel rond te draaien, op
strategisch opgesteld en keken toe. Meestal kreeg Kevin alleen
zoek naar afleiding. Gedurende hun hele verdere schoolloopbaan
de wind van voren. Dat kon ik natuurlijk niet laten gebeuren,
lieten hun resultaten te wensen over. Kortom, ze bungelden aan het
dus besprak ik het probleem met hen. Tegelijkertijd probeerde
staartje behalve … wanneer er iets te beleven viel. Dan waren ze er
ik kansen te scheppen om hun leidersgedrag positief aan te
wenden in de klas. Zo kwam in een kringgesprek ‘spaghetti eten’
als de kippen bij. Ze probeerden op het muurtje te klimmen als het
ter sprake. Liese – een van de bendeleden – was heel geïnteresniet mocht. Ze brachten ongewone speeltuigen mee. Ze verzonnen
seerd. De kleuters vroegen om in de klas spaghetti te maken.
een nieuw spel. Geregeld stonden ze op de eerste rij als er straf werd
Ik ging erop in met vragen als welke soort spaghetti eet je
uitgedeeld. Maar ze bleven levendig, de straf namen ze erbij, en ze
het liefst, hoe maak je die klaar, waar kun je spaghetti
vonden altijd wel weer wat anders … Theo en Dirk baten nu een grote
eten …? Uiteindelijk kwam Liese met het voorstel om een
Italiaans restaurant in te richten in de klas. Dat idee
garage uit. Het gaat hen voor de wind. (2de kleuterklas)
vond meteen bijval. Ik zorgde ervoor dat Liese geregeld leiding en verantwoordelijkheid kreeg in
Kinderen als Theo en Dirk zijn ondernemend, dat leidt geen twijfel. Maar
het hele opzet. Ze bracht het er uitstekend
precies omdat ze niet erg sterk zijn in schoolse vaardigheden, lopen ze meer
van af. Gaandeweg verminderde het
bendegedrag.
dan anderen het risico dat hun ondernemend gedrag gesanctioneerd wordt. Dat

heeft verschillende redenen. Veelzijdig begaafde kinderen met een hoge dosis
sociale competentie en taalvaardigheid hebben een
streepje voor. Meestal weten ze zich snel en vlot aan
te passen aan verwachtingen. Ze tonen zich competent als je hen een welbepaalde vaardigheid vraagt.
Daardoor ben je als leerkracht geneigd hen – meer
dan anderen – verantwoordelijkheid te geven. Op die
manier krijgen ze bevestiging en verwerven ze een
leidinggevende positie. Vanuit die positie worden ze
ook gemakkelijker gehoord als ze een voorstel doen
of iets willen realiseren.
Zwakker presterende kinderen worden minder door
het aanbod aangesproken. Dat zorgt voor een
overdosis energie. Daarbij komt dat het vaak echte
‘doeners’ zijn die letterlijk ruimte nodig hebben. Hun
energie zoekt een uitweg, daarom gaan ze baldadigheden uithalen. Zo is Kevin
Oorlog
uit het voorbeeld van de ‘bende’ een jongen die er ontzettend graag bij wil horen.
De
jongens
van
de bende speelden
Hij is minder taalvaardig en schrander, maar hij durft het een en ander en daar
vaak in de bouwhoek. Op een dag propprofiteren de anderen graag van. De leerkracht beschrijft Kevin als een
ten ze kranten, ballen en gordijnspoelen in de
heel hulpvaardige jongen. Hij is er als eerste bij om er als een politiebuizen. Met een stok duwden ze die er krachtig door.
Meteen hadden ze een nieuwe uitvinding: kanonnen.
agent op toe te zien dat kinderen bijvoorbeeld maar met z’n vieren in
Oorlogszuchtig
als ze waren, bestookten ze er de poppeneen hoek gaan zitten, of om de tafels schoon te vegen. Kortom, als
hoek mee, waar de meisjes luidkeels protesteerden. Ik stond
het maar concreet en actiegericht is, dan is het goed voor kinderen
op het punt om in te grijpen toen Silke zei: “We maken een
als Kevin.
schuilkelder.” De meisjes gingen op zoek naar stukken karton
Omdat ze moeite hebben met het schoolmilieu, zijn leerkrachten
en doek en probeerden op die manier de poppenhoek te beveiligen. Ik liet hen begaan. De jongens brachten aan dat de ‘sirene’
extra bezorgd dat deze kinderen een achterstand zullen oplopen.
zou loeien alvorens ze zouden schieten … De kinderen waren
Je houdt ze bijgevolg strakker in het gareel. Toch hebben ze er
zeer betrokken en constructief aan het spelen. Zelf had ik het
alle baat bij dat ze in hun actiegerichtheid aangesproken worden en
moeilijk met dit spel. De oorlogsbeelden waren me te dichtbij.
de nodige verantwoordelijkheden krijgen. Dat houdt hun motivatie
Moest ik het verbieden, tegelijkertijd wetend dat kinderen
hun indrukken door spel verwerken? In het kringgesprek
op peil, waardoor ze blijven leren. Het is immers deze groep van kinkwamen we nadien terug op oorlog in het algemeen,
deren die vaak al vroeg in hun schoolloopbaan afhaken omdat ze weinig
op de oorlog in Irak, op de gevaren van oorlog.
ruimte krijgen om door te gaan in gebieden waar ze sterk in zijn.
Ik vertelde hen dat ik oorlog vreselijk vond.
Over Kobe (7 jaar) maak ik me zorgen. Hij zit ondertussen al twee jaar in mijn
klas. Aanvankelijk ging het vrij goed. Hij behoorde niet tot de sterksten, maar hij
kon vlot mee en leek het best leuk te vinden op school. Sinds dit jaar heeft hij het
moeilijk. Zijn ouders maken een echtscheidingsprocedure door die met nogal wat
strubbelingen gepaard gaat. Kobe voelt zich erg onzeker. Hij vindt geen aansluiting
meer met de andere kinderen. Op de speelplaats moet hij de nodige plagerijen
ondergaan, waarop hij weinig assertief reageert. Met zijn schoolresultaten gaat het
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echt bergaf. Ik weet me soms geen raad met hem. Tot we
op een dag weer kring hebben en de kinderen hun projecten
mogen voorstellen. Kobe brengt het project ‘stenen’ in, dat
hem kennelijk mateloos interesseert. Ik wil hem graag alle
kansen geven om het uit te werken. Gelukkig vindt hij ook
bijval bij de andere kinderen. Kobe brengt een boel materiaal van thuis mee. Op een namiddag laat ik hen opnieuw
aan het project werken. Kobe stelt voor om een mijn te
bouwen. De jongere kinderen van de klas sluiten zich meteen bij hem aan. Kobe weet precies hoe de mijn eruit moet
zien. Onder zijn leiding maken de groepsleden gangen en
ontwerpen zelfs een lift.
Ondernemingszin steunt op een stevige
emotionele basis. Kinderen die zich
niet goed voelen in de klas en weinig zelfvertrouwen hebben, zijn
niet meteen geneigd tot ondernemend gedrag. Daar komt bij
dat kinderen – naarmate ze ouder
worden – het zich goed voelen
in de klas sterker gaan verbinden
met een gevoel van competentie:
“Kan ik dat hier wel?”. Zo voelt Kobe
zich gaandeweg meer en meer de
speelbal van zijn omgeving worden.
Hij kan niet ingrijpen in de thuissituatie,
verliest greep op het schools functioneren en
op het contact met de andere kinderen.
Kinderen die het moeilijk hebben, spreken de ontdekkingsreiziger in de leerkracht aan. Elk kind heeft een stukje
verborgen rijkdom. Door een neus te ontwikkelen voor dit
onontgonnen gebied en kinderen tijdig in hun sterktes
aan te spreken, geef je hen de ervaring om hun leven weer
in handen te nemen, om niet geleefd te worden, maar zelf
te leven en te bepalen.

Jongens en wetenschap,
meisjes en ondernemen
Kennelijk hinken vrouwen achterop als het over ondernemen gaat. De meeste voorbeelden van ondernemende
kleuters die onderwijzers aanhalen, gaan over jongens.
Toch zijn er ook ondernemende meisjes.

Een superfijn griezelfeest
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Ik wou een verjaardagsfeestje geven, maar niet een
gewoon. Ik wou een speciaal feestje. Ik zag in een boek
allerlei spelletjes over griezelen en toen dacht ik: dat lijkt
me wel chic. Ik maakte uitnodigingen. Het waren kaartjes
waaruit een spinnetje of een doodskop sprong met de vraag
aan de gasten om zich te verkleden.
Met het hele gezin versierden we het huis met spinnenwebben. Op de tafel legden we een zwart tafellaken met
daarop doodskoplampjes. In de tuin hingen we slierten
gordijnrepels op. De kampeertent werd een griezeltent met
fluolicht en allerlei enge dingen. Daarna heb ik opdrachten
verzonnen die ik in ballonnen stopte. Het feestje duurde

van 16 tot 20 uur. Toen de kinderen hier waren, hebben we
ons eerst geschminkt en dan hebben we op griezelmuziek
gedanst. Toen het donker was, hebben we verstoppertje
gespeeld met zaklampen. Het was een superfijn feest
omdat het geen gewoon feestje was, maar ook omdat ik
het zelf had gedaan! Sanne (11-jaar)
Heel wat meisjes zijn prima managers. Ze leiden een spel,
zorgen dat er opgeruimd wordt, brengen een opdracht tot
een goed einde. Ze zijn sterk in zelfsturing en kunnen leiding nemen, maar in vergelijking met jongens lanceren ze
minder nieuwe initiatieven en komen ze niet zo
sterk voor hun ideeën op. Het een en ander
heeft te maken met de manier waarop
de omgeving reageert op ondernemend en grensverleggend gedrag
bij meisjes. Onderzoek1 wijst uit
dat kleine jongens al in het eerste levensjaar meer gestimuleerd
worden om naar buiten gericht
explorerend gedrag te vertonen
dan dat het geval is voor meisjes. Ook in de klas merken we
dat jongens vaker aan het woord
komen, meer aandacht opeisen,
vaker in conflict komen dan meisjes.
Bovendien zijn leerkrachten geneigd om
veel meer in te gaan op jongens. Ze worden
meer aangespoord om op vragen te antwoorden, worden vaker uitgedaagd om zichzelf te overtreffen,
krijgen meer persoonlijke en specifieke feedback op hun
gedrag. Meer dan meisjes ontwikkelen ze op die manier
een stevige ervaringsbasis op het vlak van assertiviteit,
het opkomen voor zichzelf. Dat geeft hen een voorsprong
in de ontwikkeling van autonoom denken en handelen,
iets wat je later nodig hebt in de uitbouw van o.m. je professionele leven.
Willen we als leerkracht de ondernemingszin van meisjes
aanmoedigen, dan moeten we rekening houden met de
volgende aandachtspunten. Initiatieven van meisjes zijn
aanvankelijk minder spectaculair en manifesteren zich
vooral in rollenspel, creatief werk, de poppenhoek, zorgen voor … Het is belangrijk dit initiatief – ook al is het
niet zo origineel – te erkennen en aan te moedigen door
er expliciet ruimte voor te maken. Het idee van Lore bijvoorbeeld om met de klas te gaan picknicken zou dezelfde
aandacht moeten krijgen als het voorstel van Jens om
in de klas een vliegtuig te bouwen. Leerkrachten zijn
vaak geneigd om meisjes te vragen ‘toe te geven’ in een
conflictsituatie. Durven opkomen voor je eigen belang
en ideeën is echter een basisvaardigheid voor onderne-

1

Ferre Laevers & Lieve Verhoeven, Gender Related Role Patterns in
Preschool Settings. Can ‘Experiential Education’ Make a Difference?
In European Early Childhood Education Research Journal, EECERA,
Worcester, 2000 volumen 8 No. 1 pp. 25-42.
Dagmar Kasüschke, Psychomotorische Aspekte den Förderung von
Mädchen und Jungen im Kindergarten. In Praxis und Psychomotorik,
Dortmund Borgman, 2002, Jg.27, nr. 4 pp.220-225.
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mingszin. Op die manier leren meisjes open argumenteren
en ervaren ze dat je anderen kunt overtuigen, dat je met
je idee het verschil kunt maken en impact kunt hebben
op je omgeving. Ten slotte is het voor meisjes belangrijk
dat ze uitdagingen en probleemsituaties voorgeschoteld
krijgen waar ze zelfstandig een oplossing voor moeten
zoeken of waarbij ze als eerste van de groep iets nieuws
kunnen proberen.

Peuters en ondernemen
Thibaut (2 jaar) heeft het gevonden: twee kleine poppenbadjes lijken ook wel interessante schoenen. Hij stopt zijn
voeten erin en sloft de kamer op en neer onder de volle
belangstelling van enkele andere peuters. Een bezorgde
peuterleidster onderbreekt zijn spel en wijst op het geëigende gebruik van de badjes.
Samira (net 3 jaar) zit nu al een zestal weken in de
kleuterklas. Wanneer er na de vakantie nieuwe kleuters
bijkomen, is zij de eerste om hen bij de hand te nemen en
hen de weg te wijzen.
Lise (2,5 jaar) is het wachten op het bankje beu. Plots
staat ze op en begint rond de tafel te rennen, meteen
gevolgd door twee andere peuters.
Sieben (2,5 jaar) zit nog maar een week in de klas. Als
de bel gaat, staat hij meteen op om de mand met broodtrommels te halen of om assen van andere kleuters binnen
te zeulen. Tijdens het eetmoment is hij er als de kippen bij
om bekers op tafel te zetten.
Ondernemingszin lijkt een erg complexe competentie
die pas bij oudere kinderen ten volle tot uiting komt.
Piepjonge ondernemers zoals Sieben en Samira tonen hun
ondernemingszin in kleine initiatieven als ‘willen helpen’.
Ze denken vooruit, anticiperen. Ze zijn proactief en willen
jou als leerkracht ondersteunen. Bij peuters manifesteert
de ondernemingszin zich in korte momenten, waarbij het
belangrijk is dat je die initiatieven positief begrijpt. Op
die manier ervaren kinderen dat ze mogelijkheden hebben
om in te grijpen op de omgeving. De behoefte om ‘impact
te hebben’ is cruciaal voor ondernemen.
Bij Thibaut en Lise merken we dat exploratie- en experimenteerdrang een belangrijke basis vormen voor ondernemingszin. Als kinderen hun ideeën kunnen realiseren,
veelzijdige indrukken kunnen opdoen, ontstaat een
rijkdom aan beelden en ervaringen. Door de dingen op
zeer veel verschillende manieren te betasten, te bekijken
… kortom, aan den lijve te ervaren, verdiept hun spel.
Ze ontdekken nieuwe gebruiksmogelijkheden, wat hun
fantasie en verbeeldingskracht voedt. Zo kunnen nieuwe
ideeën ontstaan, ongekende mogelijkheden ontdekt worden en dat is de grondstof voor ondernemen.

Sandra Sultano, School met de Bijbel, Genk,
Julia Moons, Els Herbots,
Rina Van Dormael, Els Bertrands
CEGO medewerkers

IN DE BOEKENHOEK
Er zijn talrijke boekjes met verhalen over ondernemende
kinderen. Wij kozen er enkele uit die kunnen inspireren.
Anne Wildorf Filomeentje en de boze heks , Rotterdam:
Lemniscaat.
Een boze heks in het bos. En als die je te pakken krijgt, dan
verandert ze je in een kikker. Dat geloofde iedereen … behalve
Filomeentje. Ze stapt het bos in op zoek naar de heks. Die vangt
haar en neemt haar mee naar het kasteel. Maar Filomeentje laat
zich niet uit haar lood slaan. Dapper en creatief weet ze uiteindelijk de heks te verslaan.
Robert Munsch en Michael Martchenko. De prinses in de papieren zak., Amsterdam : Jenny de Jonge
Prinses Elisabeth is verliefd op Ronald. Helaas verwoest een draak
haar kasteel en neemt Ronald mee. Dat laat Elisabeth niet gebeuren. Ze besluit om de draak te achtervolgen en Ronald terug te
halen. Helemaal in haar eentje weet ze de draak op een listige
manier te omzeilen. Maar Ronald …
Karel Eykman & Joep Bertrams, Alles proberen, Nijmegen:
Sjaloom
Joep en Ellie willen een hut bouwen. Het lukt soms, maar vaak ook
niet. Toch blijven ze proberen. De reden waarom iets niet lukt is
omdat ze de werktuigen verkeerd gebruiken. Oom Karel leert hen
hoe dat moet en dan lukt het om helemaal zelf een prachtige hut te
bouwen.
Petra Szasbo, Emil en Emilia, Leuven: Infodok
Emil en Emilia loodsen de kudde schapen voorbij de gevaarlijke wolf,
op zoek naar een malse wei. Ook op de terugweg ligt de wolf op de
loer, maar de twee schapen vinden een originele manier om de wolf
te misleiden
Sven Nordqvist, Minus trekt de wijde wereld in. Leuven:
Infodok
Op weg naar de wijde wereld beleeft Minus dolle avonturen. Telkens
krijgt hij één ding mee voor de reis. Tenslotte heeft hij er tien,
maar dan moet hij nog honderd gele stenen tellen.
Ingrid en Dieter Schubert, De uitvinder, Rotterdam: Lemniscaat
Een uitvindershuis staat boordevol met de wonderlijkste dingen,
zoals een olifantenstoel, een nijlpaardenglijbaan, een rolzeilboot
en een vliegauto. Als je het van dichtbij wil bekijken, moet je door
het sleutelgat kruipen. Een stimulans om zelf aan de slag te gaan.
Viginia Allen Jensen en Ann Strugnell, Sara en de deur, Den
Haag: Leopold
Sara doet , helemaal alleen, de deur dicht. Maar haar jas komt er
tussen. Die kan ze er niet uit krijgen. Wat nu ? Sara kan niet bij
de knop. Sara probeert van alles om los te komen en ze wordt heel
boos als dat niet lukt. De deur houdt haar gevangen. Tot ze ineens
iets bedenkt…
Bob de Bouwer, Haarlem Big Balloon
Al deze boekjes bevatten verhalen die gaan over een ondernemende
Bob die klusjes gaat opknappen, samen met zijn vrienden: Muck,
Dizzie, Scoop, Rollie, Liftie, Hector, Wendy, Spud, boer Pkkels, Titus
en Bert.
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Signalementen
Omtrent zelfsturing, creativiteit, keuzes en scenario’s
Csikszentmihalyi, M. (1998). Creativiteit. Over flow, schepping en ontdekking. Amsterdam: Boom.
Wat maakt een mens gelukkig? Wat maakt ons leven de moeite
waard? Is creativiteit levensnoodzakelijk? Csikszentmihalyi:
“Onze genetische samenstelling is voor 98 procent gelijk aan die
van de chimpansee. Maar wat ons anders maakt – onze taal,
onze normen en waarden, onze artistieke expressie, ons wetenschappelijk inzicht en onze technologie – is het resultaat van
een individueel vernuft dat werd herkend, beloond en overgedragen via kennis. Zonder creativiteit zou het dan ook moeilijk zijn
om mensen van apen te onderscheiden.”
Dit boek over creativiteit van kunstenaars en wetenschappers leest als een roman en is doorspekt met interessante
praktijkvoorbeelden. Csikszentmihalyi interviewde meer dan
negentig uiterst boeiende mensen die grote invloed hebben
gehad op de denk- en werkwijze van anderen en voor wie
creativiteit een cruciale rol speelt. In een vorig boek (Flow,
1990) bestudeerde hij de toestand van optimale ervaring:
momenten waarop mensen diep geconcentreerd zijn, zich aan
de grenzen van hun kunnen bewegen en intens genieten, een
staat van bewustzijn die hij flow noemt. In termen van het
ervaringsgericht onderwijs gaat het dan om een toestand van
hoge betrokkenheid. In dit boek portretteert hij mensen die
manieren hebben gevonden om deze flow in hun leven te integreren, zoals de fysicus Freeman Dyson of de Zuid-Afrikaanse
schrijfster Nadine Gordimer. Csikszentmihalyi benadrukt dat
creativiteit niet alleen in van oudsher creatieve vakgebieden
als de wetenschappen en de kunsten gecultiveerd moet worden, maar ook in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het
onderwijs.
Laevers, F. (1996). Onderwijs moet iets teweegbrengen.
Deel 1: Zelfsturing of ‘levenskunst’. Kleuters en Ik, 16 (2),
p. 6 - 9.
Laevers, F., Amand, I., Moors, G. & Salu, L. (1997).
Onderwijs moet iets teweegbrengen. Deel 3: Creativiteit:
overstijgen van wat is! Kleuters en Ik, 17 (4), p. 4 – 6.
Twee artikels, uit een reeks van vier, waarin de aandacht gaat
naar verschillende domeinen van ontwikkeling. In de eerste
tekst wordt ingegaan op zelfsturing, die opgedeeld wordt in
de 4 bekende componenten: wilskracht, kunnen kiezen, scenario’s kunnen bedenken en uitvoeren en afstand nemen. Het
tweede artikel gaat over creativiteit. Als essentie komt daarin
naar voor dat de werkelijkheid overstegen wordt. Het gaat
om de capaciteit om zich ideeën en voorstellingen te vormen
en de vlotheid waarmee dat gebeurt. Creativiteit wordt in dit
artikel ruimer gezien dan artistieke expressie; ze kan zich op
verschillende terreinen manifesteren (bv. creativiteit in het
vinden van oplossingen voor een technisch probleem). De
auteur eindigt met 5 principes die de ontwikkeling van creativiteit kunnen bevorderen.
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Hohmann, M. & Weikart, D.P. (1995). Actief leren.
Handboek voor begeleiders en leerkrachten van jonge kinderen. Amsterdam: Meulenhoff Educatief.
Dit boek handelt over de Amerikaanse methode High/Scope
(in Nederland bekend onder de naam ‘Kaleidoscoop’), die ervan

uitgaat dat kleuters kennis verwerven door actief betrokken te
zijn op de wereld om hen heen. Actief leren houdt onder meer
in dat kleuters de kans krijgen om in veel verschillende situaties boeiende materialen te manipuleren. Actief leren betekent
ook dat ze kunnen verwoorden wat ze doen en ontdekken,
dat ze vorm kunnen geven aan wat ze waarnemen en meemaken en dat ze uiteenlopende problemen kunnen oplossen.
Activiteiten die dat bewerkstelligen, zijn activiteiten waarbij
kleuters voor een groot deel zelfstandig kunnen kiezen, plannen en uitvoeren. Dit zijn activiteiten die ook de ondernemingszin stimuleren. Leerkrachten ondersteunen dat door te
zorgen voor een rijk milieu, een vaste dagindeling, een sensitieve leerkrachtstijl en een positief sociaal klimaat.
Actief leren besteedt uitdrukkelijk aandacht aan thema’s als
klasinrichting, het dagschema en het plannen van tussenkomsten naar aanleiding van de observatie en evaluatie van
kleutergedrag. Een apart hoofdstuk besteedt aandacht aan de
indeling en de inrichting van de klas in speelse hoeken (p. 75101). Daarnaast is ook een hoofdstuk opgenomen omtrent het
vooruitblikken en het terugblikken (p. 109 – 160).
Lewis, A., Webley, P. & Furnham, A. (1995). The New
Economic Mind. The Social Psychology of Economic
Behaviour. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
Welke opvattingen hebben kleuters over een bank? Wat zijn
de oorzaken van werkloosheid? Waarvoor dient geld? The
New Economic Mind onderzoekt gedetailleerd de psychologie
van economisch gedrag. De auteurs bestuderen wat zich in
ons hoofd afspeelt wanneer we zakendoen, de opvattingen
omtrent oorzaken van armoede, rijkdom en werkloosheid en
de houdingen omtrent sparen en gokken, belastingen en regeringsuitgaven. Het geheel wordt bekeken vanuit het perspectief van de sociale psychologie.
Timmerman, K. (1995). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco.
Dit boek reikt theorie en praktijk aan, gebaseerd op 10 jaar
ervaring in de therapie van kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Het voornaamste doel van de auteur is
een werkdocument te leveren voor de begeleiding van dit
soort problemen, zowel in individuele therapie als in klasverband. De methode is een praktische herwerking van de
zelfinstructiemethode van Meichenbaum en andere cognitieve
theorieën zoals die van Feurenstein, aangevuld met therapieeffecten. De auteur onderscheidt bij de oplossing van een
probleem 4 fasen: (1) de fase waarin het probleem geanalyseerd wordt (“Wat moet ik doen?”), (2) de fase waarin gezocht
wordt naar een oplossingsstrategie (“Hoe ga ik het doen?”),
(3) de fase waarin het vooropgestelde werkplan uitgevoerd
wordt (“Ik doe mijn werk.”) en (4) de evaluatiefase (“Ik kijk
na: wat vind ik ervan?”). Deze methode is vooral effectief om
kinderen met een zwakke zelfsturing ertoe te brengen een scenario uit te voeren.

Bart Declerq,
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Doekatern

Keuze-Leuk

Weten waaruit je kan kiezen, voelen wat je prettig vindt om
te doen of juist niet, doe-ideeën oppikken, ontdekken hoe
je je ideeën kan waarmaken, duidelijk maken wat je wilt. …
Het zijn vaardigheden die kinderen helpen groeien in ondernemingszin, zelfsturing, creativiteit en inspraak.

Als je daar de nodige aandacht aan schenkt, levert het ook
wat op voor jezelf. Kinderen geven je op die manier feedback
op het aanbod en ze reiken je suggesties aan om het bij te
sturen.
Twee vliegen in één klap dus bij het nieuwe keuzebord en de
bijbehorende handleiding die vanaf eind augustus beschikbaar zullen zijn. De volledige set bevat 25 pictogrammen en
25 volledige tekeningen van hoeken en/of kleuter activiteiten. Keuze te over dus. Bovendien krijg je er een handleiding
bij met suggesties om met kinderen te werken rond het aanbod. Deze doekatern geeft alvast een voorsmaakje.
Je kan de spelen nu al uitproberen met de pictogrammen van
jouw keuzebord

Wat is er in onze klas?
Zicht op het aanbod
De kleuters krijgen elk een aantal (rechthoekige) platen met
de volledige hoek op en de pictogrammen (halve cirkels) van
de verschillende hoeken. De bedoeling is dat ze het juiste
pictogram bij de afbeelding van elke hoek leggen. Probeer ze
maar eens allemaal juist te hebben!
Variant: Je kunt de denkactiviteit en de alertheid
aanscherpen door een aantal pictogrammen toe te voegen
van hoeken die niet in de klas aanwezig zijn.
Variant: Wanneer de kinderen de hoeken al goed kennen
(bv. in het tweede semester), kun je de rollen eens omkeren.
In een rollenspel ben jij dan het nieuwe kind in de klas.
De kleuters moeten je helpen kennis te maken met de
verschillende hoeken en de regels die er gelden.
Variant: De kleuters krijgen weer een aantal (rechthoekige)
platen met de volledige hoek op, maar in elk van de hoeken
ontbreekt nu een stuk (bv. de afbeelding van de oven
in de huishoek, de timmerbank in de bouwhoek ...). De
kinderen krijgen evenveel puzzelstukken als er platen zijn.
De bedoeling is elke hoek te vervolledigen met het juiste
puzzelstuk.
Tip: Ook naar ouders toe is dit een ideale kennismaking met
de verschillende hoeken in de klas (bv. op een ouderavond).
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Het leuke
aan het
spel ‘Bekijk het
eens’ is dat je er
onverwachte dingen
in te weten komt. Het
nodigt de kleuters echt
uit om te praten over
wat ze leuk of niet leuk vinden. Zo vonden Josse
en Lauren de zandbak enorm leuk omdat ze er
bergen, kastelen en taartjes in konden maken.
Susan daarentegen vond het niet leuk
omdat er vaak met zand gegooid
werd.”

Bekijk het eens

Voelen wat je leuk vindt

J

L

Elke kleuter krijgt een blad met een aantal pictogrammen van
hoeken op. Bij elk pictogram staat een lachend en een huilend
gezichtje. Vraag de kleuters het gezicht te kleuren dat het best past
bij hoe zij over de hoek denken.

J

L

J

L

J

L

De lotto ...

Of hoe goed kent de kleuter
de verschillende klashoeken?
Haal uit een aantal (bv. 5) hoeken een voorwerp (of laat de kleuters dat
zelf doen). De kaartjes met de
pictogrammen van de hoeken
worden geschud en aan een groepje
kleuters uitgedeeld (elke kleuter
krijgt verschillende pictogrammen).
Je toont het eerste voorwerp. Wie het
passende pictogram heeft, krijgt het
voorwerp. Het doel is zoveel mogelijk
voorwerpen te verzamelen.
Variant met competitie: Haal uit een aantal (bv. 5)
hoeken een voorwerp (of laat de kleuters dat zelf doen).
Elke kleuter krijgt de kaartjes met de pictogrammen
van die 5 hoeken op (ieder heeft dus dezelfde 5
pictogrammen). Je toont het eerste voorwerp. Wie
het snelst het passende pictogram toont, krijgt het
voorwerp. Het doel is zoveel mogelijk voorwerpen te
verzamelen.

Variant: Elke leerling krijgt één of meerdere voorwerpen
uit verschillende hoeken. Je toont een pictogram van
een hoek. Welk voorwerp hoort erbij? Dat kan discussie
uitlokken, want sommige voorwerpen kunnen in
meerdere hoeken thuishoren. Het doel is zoveel mogelijk
pictogrammen te verzamelen. Als je verschillende
voorwerpen uit eenzelfde hoek haalt, zorg je voor
meerdere kaartjes met het pictogram van die hoek.

Mag dat?-spel

nieuwe suggesties om te spelen
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“Sommige
kleuters zijn
erg inventief.
Bij het spel
‘Bekijk het eens’
wilde Brecht zijn
mening kwijt over het puzzelen: hij vond de
gemakkelijke puzzels niet zo leuk, maar de
moeilijke wel. Hij loste dat op door van elk
gezichtje de helft te kleuren. Dat sterkte
me in de idee dat kinderen wel
degelijk goed weten wat ze leuk
vinden en wat niet.”

Je haalt op voorhand een aantal voorwerpen uit enkele
hoeken (of je laat de kleuters dat zelf doen) en plaatst die in
andere hoeken. Daarna trekken de kinderen (gezamenlijk) op
speurtocht. Ze gaan de hoeken af op zoek naar het voorwerp
dat er niet thuishoort. Dat kan, vooral bij oudere kleuters, de
discussie op gang brengen rond creatief gebruik van bepaalde
voorwerpen.
Kleuters & ik Jrg. 19/4 – 2002-2003

Doekatern
“Soms
kwamen
de kleuters
met leuke
oplossingen.
Zo merkte Trui
op dat ze het in
de boekenhoek niet zo leuk vond omdat
ze de letters niet kon lezen. Jesse
kwam dan met het idee om voor
meer boeken op cassette te
zorgen.”

Pictionary

Ideeën om te spelen
Eén kleuter staat vooraan en krijgt een kaart met één bepaalde hoek
op die hij moet uitbeelden.
De rest van de klas krijgt pictogrammen van de verschillende hoeken.
Zodra een kleuter weet over welke hoek het gaat, steekt hij het juiste
pictogram omhoog. Heeft hij het goed geraden, dan is het zijn beurt
om uit te beelden.
Variant: Een kleuter staat vooraan en krijgt een kaart met 3 vakken. In
elk vak staat 1 bepaalde hoek. De rest van de klas krijgt pictogrammen
van de verschillende hoeken.
De kleuter vooraan beeldt de hoeken op de kaart één voor één uit.
Zodra een kind weet over welke hoek het gaat, legt hij het juiste
pictogram voor zich neer. Wie alledrie de hoeken in de juiste volgorde
heeft geraden, mag als volgende uitbeelden.
Variant: In plaats van de kleuters te laten uitbeelden kun je ze ook
laten tekenen (bv. op een krijtbord).
Tip: Je kunt de kleuter die moet uitbeelden wat mogelijkheden
influisteren of het zelf eerst eens voordoen.

Een kwartet

Zicht hebben op de mogelijkheden en het aanbod
Ieder krijgt op voorhand een aantal kaartjes met de pictogrammen van de hoeken en een aantal
kaartjes met voorwerpen. Doel is, een kwartet te verzamelen met één hoek (bv. de bouwhoek) en
3 voorwerpen (bv. hamer, nagels, plank) door telkens een kaart bij de rechterbuur te trekken. De
kinderen mogen hun kwartet op tafel leggen als ze een scenario kunnen bedenken voor wat men in
die hoek kan doen.
Variant: Elke kleuter trekt 2 pictogrammen van hoeken en legt
die voor zich neer. Daarna krijgt elk kind een aantal kaartjes
met voorwerpen op. Het doel is zo snel mogelijk 2 kwartetten te
verzamelen met 4 voorwerpen die in die hoeken thuishoren door
telkens een kaart bij de rechterbuur te trekken.
Variant: Je kunt ook kwartetten maken met echte voorwerpen. Stop
dan alle voorwerpen in een zak. Elke kleuter krijgt een pictogram van
een hoek. Hij moet de voorwerpen verzamelen die erbij horen. Laat de kinderen om de beurt in de
zak tasten en er een voorwerp uithalen. Past het bij hun pictogram, dan kunnen ze het bijhouden.
Is het een verkeerd voorwerp, dan gaat het terug in de zak en is de volgende aan de beurt. Wie
verzamelt het eerst de drie (of meer) voorwerpen die bij zijn pictogram horen?
Kleuters & ik Jrg. 19/4 – 2002-2003
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“Het
gesprek met de
kleuters heeft me aan
het denken gezet. Het viel me
al langer op dat de poppenhoek
niet erg populair was. Eigenlijk
speelden alleen Britt en Ali erin. Door de
domino-evaluatie weet ik nu eindelijk waarom
dat zo is: veel kleuters spelen er niet graag omdat
Britt en Ali er altijd zoveel rommel maken. En
inderdaad, toen Britt eens een week ziek was,
speelden er heel wat meer kleuters in de
poppenhoek. Zonder de dominoevaluatie was me dat nooit
opgevallen.”

Domino-evaluatie

Wie doet wat graag?

J L

K K

K L

L L

J K

J J

De kleuters krijgen een aantal dominoblokken. Afhankelijk van de leeftijd breng je
twee (een lachend en een huilend ) of drie (met een lachend, een huilend en een
onverschillig ) verschillende gezichtjes op de blokken aan.
Jij legt een pictogram van een hoek. Een kleuter legt er een dominoblok bij (bv. het
lachende gezicht) en kiest daarna een hoek die overeenkomt met het andere gezicht
op het blok (bv. het huilende gezicht). Dan is de volgende kleuter aan de beurt. Zorg
voor een voldoende aantal dominoblokken met gezichtjes op, anders loop je het
risico dat de kleuters op het einde niet meer het juiste gevoel bij de hoek kunnen
leggen.
Met dit spel leren kleuters zien dat niet iedereen
dezelfde dingen leuk/niet leuk vindt.
“Goh,
wat me
Tip: Wanneer de kinderen dit spel goed
opviel bij het
doorhebben, kan het in de spelletjeskast
dominospel,
gezet worden en kunnen ze er bij
was hoe goed de
gelegenheid zelfstandig mee spelen. Het
kleuters elkaar
zal alleszins heel wat communicatie
kenden. Vaak
uitlokken.
konden ze voorspellen of een
andere kleuter de hoek leuk
vond of niet. En dat voor
vierjarigen!”

Welke voorwerpen
horen in welke hoek?

Creativiteit laten opborrelen
Tekeningen:
Ina Hallemans
Samengesteld door:
Bart Declerq
Julia Moons
Els Bertrands
Sara Mariën
Hilde Coel
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Voor dit spel heb je twee soorten kaartjes nodig: kaartjes met voorwerpen op en
kaartjes met het pictogram van een hoek op. Elke kleuter krijgt er een aantal van
elk: bv. 5 met een voorwerp op en 3 met een hoek op.
Jij legt een pictogram van een hoek (bv. de huishoek) in het midden. De eerste
kleuter mag er een voorwerp bij leggen (bv. water). De tweede kleuter kan nu
kiezen: ofwel legt hij nog een voorwerp bij die hoek (bv. een pan), ofwel legt hij
bij het voorwerp van de eerste kleuter het pictogram van een hoek waar het ook in
kan thuishoren (bv. de watertafel). Zo kan er ‘eindeloos’ verder geborduurd worden.
Vraag de kleuters telkens te verantwoorden waarom ze dat voorwerp of die hoek
kiezen. Soms zullen ze verrassende associaties maken. (bv. “Ik heb een beker nodig
in de schrijfhoek, zodat ik daar kan drinken.”)
Variant: In plaats van met kaartjes kun je ook met echte voorwerpen werken, die
dan bij een uitvergroot pictogram van een hoek worden gelegd. Het speelveld
wordt dan de hele klas of de gang. Een spel in het groot!
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Over een wereldbol en het
wereldkampioenschap voetbal
Het verhaal van een krachtige leeromgeving voor
ondernemende kleuters
Ondernemende kleuters … vaak is het zalig
om ze in de klas te hebben. Ze inspireren
je, brengen leven in de brouwerij, nemen
de anderen mee op sleeptouw … Ze zorgen
voor avontuur en onverwachte projecten.
Dit artikel vertelt het verhaal van wat zich
gedurende drie weken in een derde kleuterklas heeft afgespeeld.
Aan de hand van voorbeelden zoemen we telkens in op
de ‘leeromgeving’. Wat hebben ondernemende kinderen
nodig om aan hun trekken te komen en hoe kun je als
leerkracht kinderen tot ondernemen aanzetten?

De wereldbol
In mijn klas staat een wereldbol op de kast die Thanée al
enkele dagen aantrekt. Ze kijkt telkens zoekend om zich
heen alsof ze er op de een of andere manier bij wil geraken. Bewust wacht ik af.
“Wanneer leren we over de wereldbol, juf?” vraagt ze uiteindelijk. Ik neem hem van de kast en moedig haar aan
om eens op onderzoek te gaan en me daarna te komen
vertellen waarover ze graag meer zou willen weten.
Uitgedaagd gaat ze aan een tafeltje zitten. Ze bestudeert
de wereldbol, draait, wijst met haar vinger. “Hier ben ik al
op vakantie geweest. Dat is Spanje, hè juf?”
Andere kleuters komen mee aan de tafel zitten en algauw
discussiëren ze over de precieze ligging van verschillende
landen. Ik hoor reacties als: “Juf, Malini zegt dat dit land
India is … en dat ze daar geboren is!”, “Juf, België ligt
toch hier?”, “Ik zou wel eens willen weten hoe al die landen heten.”
“Kunnen we over landen leren?” stelt Thanée voor.
De volgende ochtend tijdens het planningsgesprek vraag
ik Thanée haar idee om over landen te leren aan de hele
groep voor te stellen.

Ondernemende kleuters weten wat ze willen. Ze voelen
wat hen aantrekt. Daarom is een rijk en gevarieerd milieu
voor hen zo belangrijk. Kleine objecten, voorvallen
kunnen hen plots inspireren om een heel project op te
zetten. In dit verhaal is het de juf meteen duidelijk dat
de wereldbol een grote aantrekkingskracht uitoefent op
Thanée, maar ze stelt haar tussenkomst uit. Op die manier
krijgt Thanée de tijd om echt voeling te krijgen met wat
ze wil. Bovendien laat de juf haar een kleine hindernis nemen. Thanée moet zelf naar de wereldbol vragen,
haar belangstelling uiten. Op die manier prikkelt de juf
de ‘willpower’. De kracht om iets te ‘willen’ is ontzettend belangrijk voor ondernemingszin. Je kunt het de
brandstof, de energie noemen die nieuwe initiatieven tot
stand doet komen. Door niet meteen in te pikken op het
geringste verlangen van kinderen en doelbewust kleine
hindernissen in te bouwen, schep je ruimte voor ‘willen’
en ‘weten wat je wilt’.
Het initiatief van Thanée blijkt grensverleggend te zijn.
Ze spreekt er de andere kleuters mee aan. Vanuit het
exploreren van de wereldbol groeit bij haar een duidelijke
leervraag, die ze ook onder woorden brengt. Door Thanée
te stimuleren om haar idee aan de volledige groep voor
te stellen, geeft de juf de boodschap dat ideeën van kinderen ruimte krijgen, waardevol en origineel kunnen zijn.
Precies dat hebben ondernemers in spe nodig. Bovendien
behoudt Thanée het ownership. Ze wordt gerespecteerd
als eigenaar van haar idee en stelt het uit eigen beweging
voor.
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Thema: ondernemingszin
Wereld-kampioenschap en -ontdekhoek
Het aankomende wereldkampioenschap voetbal, waar
enkele andere kleuters al een tijdlang door geboeid zijn,
versterkt het idee van Thanée. Een kleine hint om materiaal mee te brengen, levert een pak documentatie op. De
kleuters zetten hun ouders aan het werk, die ijverig informatie downloaden of uitknippen. Mario brengt een mapje
mee met info over de wedstrijden die de Belgische
nationale ploeg moet spelen en vertelt dat
hij dat samen met zijn papa van internet
gehaald heeft. “Wist je dat de Belgen in
Japan spelen?” vraagt hij me. “Kijk, hier
is een landkaart van Japan. Nu kan ik
het land op de wereldbol zoeken.” En:
“Juf, dit kun jij niet lezen, hè? Dit is
Japans …” Trots brengt hij zijn mapje
naar de ‘wereldontdekhoek’.
De wereldontdekhoek is dan weer een idee
van Gwen. Het groepje kinderen rond Thanée wisselt het onderzoeken van de landkaarten en de wereldbol
af met spel in de huishoek. Ik zorg voor een extra aanbod
van lappen stof en kleurige foto’s van mensen uit andere
landen. Met de lappen imiteren de kinderen allerlei klederdrachten die ze op de foto’s zien. Ze vinden ook een
nieuwe taal uit. Na een paar dagen verrijk ik de huishoek
met de cd-speler en cd’s met typische muziek uit verschillende landen. Er wordt gedanst, gezongen. Sommige
kleuters proberen het verband te leggen met het land van
herkomst door de wereldbol naar de huishoek te verhuizen.
Plots merkt Gwen op: “Juf, de huishoek is de huishoek
niet meer.” Ik vraag haar welke hoek het dan nu is. “Een
wereldontdekhoek, zoals in de lente, weet je nog, toen
hadden we een natuurontdekhoek,” antwoordt ze. Ik
vraag haar hoe we de hoek dan moeten inrichten, waarop
ze prompt reageert: “Met al dat materiaal dat wij hebben
meegebracht!”
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Hoe dit stimuleren van verbindingen ervoor zorgt dat je
creativiteit bevordert, lees je in het vervolg.

Een vogelwoonst en een voetbalveld
Tijdens het vrij knutselen ontwerpt Marlies een verrekijker.
Een idee dat aanslaat, want meteen volgen een aantal
kleuters haar voorbeeld. Als ze klaar zijn, trekken ze naar
buiten, op zoek naar verre landen. Even later komen
ze opgewonden terug de klas binnengestormd.
“We hebben een vogel gevangen, een baby
die nog niet kan vliegen …” Marlies komt
aandragen met een jonge kraai. Daarmee
gaat een extra project van start: ‘Red
de vogel’. Het kersverse klasdier krijgt
de naam Jacko. We leggen hem op een
dekentje in de zon. Marlies maakt een
nieuw symbool voor het keuzebord om
aan te duiden wie Jacko mag verzorgen.
Terwijl ze druk doende zijn rond de vogel,
duiken er problemen op. Wat eten kraaien? Hoe
gaat Jacko leren vliegen? Waar moet hij wonen? De
kleuters doen allerhande suggesties en beslissen thuis op
zoek te gaan naar een oplossing. Die avond probeer ik zelf
een mogelijke vogelwoonst te vinden. Ik ontdek een groot
deksel in karton. Als we dat als bodem gebruiken en daarboven een omgekeerde wasmand zetten, kan Jacko ons
zien en wij hem.
De volgende morgen sleur ik mijn deksel de klas binnen.
Daar zie ik een grote vogelkooi op de tafel staan. Ik leg er
het deksel naast en ga mijn kleuters halen. “Juf, ik heb
die grote kooi meegebracht. Hij is van oma, maar zij heeft
hem niet meer nodig. Nu is hij voor onze Jacko!” vertelt
Nick opgewonden.

Even later vraagt Keyle waarvoor dat groot stuk karton
dient. Ik vertel hem over mijn plannen, die nu achterhaald
zijn omdat het probleem van behuizing al opgelost is.
Tijdens het onthaal zie ik dat Keyle in gedachten verzonken
is. Op mijn vraag of er iets scheelt, laat hij horen dat hij
Het vrij kleuterinitiatief − zoals het al jaren als belangvan het groot stuk karton graag een voetbalveld zou maken,
rijke pijler van ervaringsgericht onderwijs vooropstaat
het
veld waarop België maandag tegen Japan moet spelen.
− is een ideale voedingsbodem voor ondernemingszin.
Als
ik
informeer hoe hij dat wil aanpakken, antwoordt hij:
Ondernemende kinderen vragen om een klasomgeving met
“Dat
weet
ik nog niet, maar ik kan er wel over nadenken.
flexibele hoeken waar ze plaats hebben om aan de slag
Andere
kleuters
kunnen me daarbij helpen.”
te gaan, die van naam mogen veranderen, een andere
Ik
stel
voor
dat
hij
de leider wordt van de activiteit. Keyle
inrichting kunnen krijgen enz. Ze hebben zeer veel nood
tekent
eerst
een
extra
pictogram voor het keuzebord, want
aan autonomie. Maar wat doe je als je alle kleuters die
anders
kan
hij
niet
bijhouden
wie er allemaal tot zijn team
kansen wilt geven? Dit stukje verhaal toont hoe kinderen
behoort.
Hij
verdeelt
de
taken
en houdt toezicht op de reavanuit hun eigen intens bezig-zijn geïnspireerd raken
lisatie
van
zijn
plan.
Niemand
vindt het vreemd dat hij de
door anderen en daardoor een rijker spel ontwikkelen.
leiding heeft. Het is Keyles prachtidee en de anderen denDe leerkracht bevestigt de verschillende belangstellingsken dat hij weet hoe het moet. Gaandeweg echter komen
kernen van kinderen, zoals in de huishoek of rond het
sommige kleuters met andere ideeën. Daar heeft Keyle het
wereldkampioenschap. Via stimulerende tussenkomsten
laat ze oordeelkundig impulsen uit een andere aanwezige wel moeilijk mee. Soms blijken plannen te hoog gegrepen.
Ik ga dan helpen en praat ondertussen met hem om tot
belangstellingskern binnensijpelen. Vanuit zijn interesse
een compromis te komen.
voor het voetbal in Japan bevestigt Mario bijvoorbeeld
meteen de wereldontdekhoek in zijn statuut van documentatiecentrum. De juf staat model voor een combinatie Het hele verhaal wordt gekleurd door de open klassfeer waarin ruimte is voor diverse ideeën van kinderen.
van respect voor individuele interesse en verbindingen
Ondernemingszin
wordt immers gekenmerkt door een
leggen. Dat wordt door de kinderen spontaan opgepakt.
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“open geest”, een open en exploratieve ingesteldheid
waardoor je intens geboeid kan worden door allerlei
prikkels. Op die manier krijg je ideeën. Het vraagt van
leerkrachten een sterk inlevingsvermogen en een zekere
openheid om bij elk kind sprankjes interesse op te vangen
en die ruimte te geven.
Een open en explorerende ingesteldheid vormt samen
met verbeeldingskracht de basis van creativiteit. Die
creativiteit is niet alleen belangrijk bij het
lanceren van ideeën of initiatieven, zoals
in het voorbeeld van het voetbalveld, je
hebt ze ook nodig om je plannen tot
uitvoer te brengen. Keyle toont zich
een ware ondernemer. Hij durft van
start gaan met een idee waarvan hij
wel een beeld, maar nog geen uitvoerig werkscenario heeft. Als potentiële
werkgever is hij zich daarvan bewust. Hij
geeft aan dat andere kinderen hem kunnen helpen. Opnieuw geeft de juf de nodige
autonomie, daarin gesteund door de klasorganisatie waarin nieuwe ideeën via een extra pictogram op
het keuzebord voorgesteld kunnen worden. Keyle wordt
bevestigd in zijn leidinggevende rol, die hij best aankan.
De eerste fase verloopt nagenoeg vlekkeloos. Toch houdt
de juf een oogje in het zeil. Dankzij zijn verbeeldingskracht krijgt Keyle gaandeweg een duidelijker beeld van
het verdere verloop van zijn onderneming. Omdat hij van
meet af aan de andere kleuters toelaat, ontwikkelen zich
bij die groep ook betrokkenheid bij en beelden van het
eindresultaat. Juist dan wordt het moeilijk voor ondernemende kinderen die een idee lanceren. Ze zijn eigenaar
van het idee, maar merken dat hun helpers een stukje
mede-eigenaar of aandeelhouder worden. Het vraagt nogal wat sociale vaardigheden en openheid om de ideeën
van andere kinderen binnen je eigen project toe te laten.
Daar is de hulp van de juf nodig. Ze probeert de beleving
van alle betrokkenen aan te voelen en weet dat gezamenlijke succeservaringen zin voor ondernemen voeden.
Door leerervaringen rond overleg en samenspraak niet te
ontlopen maar te begeleiden, verrijkt ze het project en
biedt ze een ervaringsbasis aan die kinderen leert dat ze
inspraak kunnen hebben, dat een verschil van mening of
ideeën waardevol kan zijn bij het zoeken naar het meest
bevredigende resultaat. Zelfs voor volwassen ondernemers zijn deze complexe vaardigheden niet evident.

belang van de hele klasgroep, de structuur van klasregels
en rituelen goed af te wegen tegen de kracht van opgestarte kleuterondernemingen.
Het succes van het voetbalveld zet zelfs Kiara tot creativiteit aan. Ik ken haar als een wat rustig, onopvallend kind.
Ik neem me geregeld voor om haar gerichter te observeren, maar op de een of andere manier ‘verdwijnt’ ze vaak.
Op een dag komt ze vragen of ze een eerder gekleurde
tekening van een voetbal mag uitknippen en
opplakken. Ik vraag geïnteresseerd wat ze
daarmee wil doen. Ze wil de voetbal op
een groot blad kleven en er gras en een
voetballer naast schilderen. Ik laat haar
beginnen. Als ze de uitgeknipte voetbal
op het schilderblad gekleefd heeft, vraag
ik waar en hoe ze de voetballer gaat
schilderen. Dat die op het gras hoort, is
voor haar evident, maar tegelijkertijd zie
ik een bedenkelijke blik. Ik vraag haar eens
te kijken naar de afmeting van de bal en na te
gaan hoe groot de voetballer dan moet zijn. “Oei,
hij past niet op het blad,” stelt ze vast. Ik geef haar de
tijd om na te denken over een oplossing. Na een tijdje suggereer ik: “Kun je je voorstellen hoe groot de voeten van
die voetballer moeten zijn!” Ik zie Kiara denken, ze kijkt
naar haar eigen voeten. “Ik weet het, ik ga alleen een
been schilderen, dan past het juist …”
Dit voorbeeld illustreert opnieuw hoe belangrijk kleine
sprankjes interesse kunnen zijn. Kiara heeft een voor de
leerkracht onverwacht idee. Ze maakt van een bestaand
product iets nieuws en toont daarin creativiteit. De leerkracht ondersteunt het creatief en oplossingsgericht denken door een sterke conatieve empathie. Dat betekent dat
ze zich in het denkproces van Kiara inleeft. Ze sluit aan
bij de twijfel in de blik van Kiara. Ze voorvoelt haar probleem, maar wijst er niet meteen op. In plaats daarvan
stelt ze gericht vragen en doet ze suggesties waarmee ze
Kiara helpt om het probleem te verwoorden. Meteen daarop ziet Kiara een voor haar bevredigende oplossing, die
de leerkracht respecteert. Ondertussen heeft Kiara doorheen haar werkscenario de hulp gekregen die een succeservaring mogelijk maakt. Deze succesbeleving is cruciaal
om prille ondernemingszin positief te laten evolueren. Ze
laat kinderen ervaren dat ze op een constructieve manier
impact hebben op de omgeving.

Drie weken lang wordt er rond het thema gewerkt, en
eigenlijk is het nog niet uitgedoofd. Maar de laatste week
Intussen werken de kleuters onverstoorbaar verder aan het
van het schooljaar is aangebroken en er staat nog zoveel
voetbalveld. Je hoort, ziet en voelt hoe er wordt nagedacht, te gebeuren. Ik heb genoten. De kleuters hebben genoten.
overlegd en uitgevoerd. De bel voor de speeltijd horen de
De ouders hebben genoten.
kinderen niet. Ze willen zelfs niet meer buiten gaan spelen.
Het duurt vier dagen voor het voetbalveld klaar is.

Een voetbalveld en een voetbalbeen

Ondernemende kinderen zijn gebeten door het project.
Ze zijn wat je noemt ‘intrinsiek gemotiveerd’. Daardoor
ontstaat een bijzonder hoge betrokkenheid en wordt een
onderneming een onvergetelijk avontuur met enorme
leerkansen. Als leerkracht word je uitgedaagd om, in het

Iry Hardy

3de kleuterklas
Gemeentelijke kleuterschool
Houthalen-Oost
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Ondernemen uit noodzaak
Het verhaal van de herprofilering van een school.
Ondernemen is geen luxe. Je eigen potenties
ten volle aanspreken, is soms echt een zaak
van ‘levensbelang’.
Ik heb vroeger lesgegeven in een concentratieschool, die
evolueerde van een 30/70- naar een 95/5-verhouding
tussen allochtone en autochtone kinderen; de 5 % blanke
kinderen kwam uit kansarme gezinnen. Het was het type
‘arbeidersschool’ dat een migrantenschool geworden was.
Tegelijk vertrokken de ‘betere’ migranten naar andere
wijken. (…). We overwogen ons te herprofileren als een
methodeschool, of het jaarklassensysteem te doorbreken.
Maar de directie stond zwak en de school ging dicht. (voorbeeld ontleend aan De Mets & Mahieu, 1998, p. 14.)
Het gebeurt maar al te vaak dat mensen moeten
ondernemen uit noodzaak: in de school, maar ook
daarbuiten. Denken we maar aan een Braziliaans
straatkind dat om te overleven een mini-onderneming
opzet en schoenen gaat poetsen of aan kruispunten
kranten gaat verkopen.
Vaak zijn zulke ondernemingen succesvol. Het bovenstaande voorbeeld is dan wel negatief, maar het verhaal
hoeft niet altijd zo af te lopen. Dat wordt bewezen
door GVB De Zonnebloem. Deze school, gelegen in een
Antwerpse volkswijk, was ook geleidelijk aan geëvolueerd
naar een ‘migrantenschool’ met uitsluitend Marokkaanse
en Turkse kinderen. Op een gegeven moment werd ze
daarenboven geconfronteerd met het probleem van een
dalend leerlingenaantal. De alarmbel werd geluid: men
moest iets ondernemen, de school moest met een vorm
van vernieuwing naar buiten komen, anders dreigde ze te
verdwijnen.

Heel vaak is het zo dat je bij de start van een onderneming
geconfronteerd wordt met angst en onzekerheid. Dat is ook
perfect te begrijpen. Niemand wijzigt graag vertrouwde
patronen, want die bieden veiligheid en zekerheid. Het
wegnemen van die onzekerheden vraagt veel tijd en
energie. De eerste keer dat het voorstel van leefgroepen
geopperd wordt, is er dan ook veel scepsis. Slechts één
leerkracht is er aanvankelijk voor gewonnen, omdat zij
eerder al met leefgroepen had gewerkt. Anders dan voor
haar collega-leerkrachten zijn ze voor haar niet onbekend.
Zij gelooft stellig in de meerwaarde, maar omdat alle
betrokkenen overtuigd moeten zijn dat verandering nodig
is, komt de idee van leefgroepen er aanvankelijk niet door.
Dat betekent niet dat die ene leerkracht en de begeleider
die het voorstel deed, de moed moeten opgeven. Het team
vraagt tijd en die moet hen gegund worden. De angsten en
onzekerheden erkennen en uitklaren is een belangrijke eerste stap om ontwikkeling te doen plaatsvinden. Overhaaste
beslissingen moeten vermeden worden, omdat men dan het

1 Een hulpmiddel daarbij was de 12-P-Mix van Mahieu. Dit model bestaat

Mei 1999:
een prille/onzekere start …
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doordat de analyse telkens in kleine groepjes werd ingevuld en later in het plenum beargumenteerd werd.
Na het invullen van de analyse en het onderzoek van de
resultaten, opperde een externe begeleider een eerste
concreet idee: ze stelde voor om met gemende klasgroepen2 te beginnen in de kleuterschool. Er werd gewikt en
gewogen, de voor- en nadelen van dit systeem werden in
kaart gebracht, maar uiteindelijk bleek de meerderheid
binnen het kleuterteam er niet voor gewonnen. Er was
scepsis en enige angst voor het onbekende (bv. wat doe
je met een groep die bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6
jaar, zal er nog wel voldoende aanbod zijn voor iedereen?). Het denken in jaarklassen bleef overheersen. Die
idee werd dus opzij geschoven.

Het volledige team ging samen zitten en nam zijn werking onder de loep. Er werd een sterkte-zwakteanalyse
van de school en de buurt gemaakt1. Zo kwam men tot
een inventaris van leemten en goed bespeelde velden.
Deze werkwijze bracht ook de teamontwikkeling op gang,

uit een matrix met 12 domeinen met alle denkbare middelen, strategieën
en acties die voor een school van belang zijn. De ‘12 P’ staat voor de 12
domeinen, die allemaal met een P beginnen. De eerste 6 behoren tot het
bevoegdheidsgebied van de inrichtende machten: Product, Plaats en tijd,
Prijs, Promotie, Personeel, Politiek. De laatste 6 maken deel uit van het
bevoegdheidsgebied van de leerkrachten: Productie, Productiemiddelen,
Principes, Publiek, Profijt, Professie. Voor elk van die domeinen worden
de sterke en zwakke punten in kaart gebracht.
2 Gemengde klasgroepen of leefgroepen zijn kleutergroepen waar kleuters van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten.

Kleuters & ik Jrg. 19/4 – 2002-2003

risico loopt dat de verandering als opgelegd wordt ervaren.
Tot slot: De Mets en Mahieu (1998) wijzen erop dat er in
elke organisatie verschillende types van mensen zitten.

vernieuwers

onzekerheden van de anderen, waardoor de onderneming
faalt.

September 1999:
start van de herprofilering
In Antwerpen liep op dat moment al twee jaar het
Project pilootscholen3, dat scholen in moeilijkheden
wil helpen bij het herprofileringsproces. De Zonnebloem
stapte er in het schooljaar 1999-2000 in. Daardoor kon
de school aanspraak maken op bijkomende financiële
middelen en extra begeleiding.
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Vaak bloeden initiatieven dood doordat men focust op
de achterblijvers, op de groep die de vernieuwing tegenwerkt. Het is meestal ook moeilijk om die links te laten
liggen, want ze laten doorgaans veel van zich horen. Bij
een nieuwe onderneming kan men zich beter richten op de
5 % vernieuwers en de 20 % voortrekkers. De meerderheid
zal bereid zijn mee te stappen als wat dit kleine groepje
uittest ook enig effect heeft. En eens men de meerderheid
meekrijgt, is de vernieuwing grotendeels een feit. De 20 %
‘laatste volgers’ zal dan ook wel meegaan. Het is belangrijk
dat iedereen bij de vernieuwing betrokken wordt. Zo niet
loopt men het risico dat een kleine groep een nieuwe richting inslaat zonder rekening te houden met de angsten en

Je kunt dan wel gewonnen zijn voor veranderingen, maar
die vragen ook de nodige middelen. Een onderneming vergt
investeringen. Door deel te nemen aan het Project pilootscholen krijgt de school de beschikking over bijkomende
financiële middelen, die ze kan besteden aan nascholing,
materialen … om de vernieuwing concreet vorm te geven.
Daarnaast wordt de ‘willpower’ bij het personeel krachtig
aangesproken. Ook van het schoolteam worden investeringen gevraagd: zij zullen de veranderingen in de klas moeten waarmaken en daarbij soms een flinke dosis frustratie
moeten overwinnen.
De externe begeleider hielp de school om op basis van
de sterkte-zwakteanalyse van het jaar ervoor tot een
schoolvisie te komen waar heel het team zich achter kon
zetten. Dat gebeurde via personeelsvergaderingen en
studiedagen. Het uitgangspunt daarbij was dat de school
zijn positie kon verbeteren door op verschillende terreinen te werken en de velden die men nu al benutte zo
sterk en effectief mogelijk te blijven bespelen. In de loop
van het schooljaar was er een directiewissel, maar dat
betekende geenszins dat er een breuk kwam in het herprofileringsproces. De nieuwe directeur kon putten uit de
ervaring van een geslaagde herprofilering in een tweede
3 Het Project pilootscholen is van start gegaan in het schooljaar

1997-1998 en is er gekomen in opdracht van het Sociaal Impuls
Fonds. Hoofddoel was de scholen een herprofilering te laten
doormaken. Deelnemen aan het project betekent dat men als
school gedurende vier jaar begeleid wordt bij het herprofileringsproces en daar ook financiële steun voor krijgt. Elk jaar stappen
vier nieuwe Antwerpse scholen in.
Kleuters & ik Jrg. 19/4 – 2002-2003
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heb je als school veel ideeën, de concrete realisatie ervan
zal maar lukken door goede strategieën te kiezen om de
gestelde doelen te bereiken. Toch moet men daarbij van
start durven gaan zonder een al te gedetailleerd werkplan.
Bovendien moet men bereid zijn de scenario’s aan te passen wanneer de geplande initiatieven niet het verhoopte
effect sorteren. Dat vraagt van de ondernemende school
dat ze ten volle op haar creativiteit vertrouwt om gaandeweg de verdere stappen te bepalen.

vestigingsplaats en wist in snel tempo, samen met het
team, een visietekst en een haalbare strategie uit te werken. Daarin werd de nadruk gelegd op het buurtonderwijs
en op ervaringsgericht werken. Daarmee bespeelde de
school verschillende terreinen en had ze zowel oog voor
de interne als de externe kwaliteit.
Zelfs al moet je ondernemen uit noodzaak, dan nog is het
belangrijk ‘het gat in de markt’ te zien. Vaak is het een
kenmerk van concentratiescholen dat ze zich ‘concentreren’
op het migrantenpubliek in en rond de school (bv. door
bepaalde vakinhouden aan te bieden, zoals NT2 of OETC).
Wil men zich echter herprofileren in de richting van een
multiculturele instelling, dan moet men wel beseffen dat
de school zich, precies door de concentratie op het migrantenpubliek, vaak onaantrekkelijk maakt voor autochtone
leerlingen. Meestal wordt dat over het hoofd gezien. Er is
dan sprake van een zekere bedrijfsblindheid. Om die reden
wordt bij aanvang een sterkte-zwakteanalyse gemaakt, met
de bedoeling blinde vlekken uit te klaren en tot een goed
doordachte schoolvisie te komen.
Een belangrijke factor in heel het veranderingsproces is de
rol van de leidinggevende, die als een manager aan het
hoofd van de onderneming staat. De directeur waardeert
de inbreng van het personeel, stelt alles bespreekbaar en
heeft een visie op waar hij met de school naartoe moet.
Bovendien kan hij putten uit voorgaande succeservaringen.
Het begeleiden van de school verloopt in een positieve sfeer.
Hij durft zijn team ook verantwoordelijkheid te geven, wat
vooral voor ondernemende leerkrachten erg motiverend en
stimulerend werkt.

Van reflectie naar concrete actie
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Eens de visie uitgeklaard was, en er duidelijk gekozen
kerndoelen waren, ging het schoolteam, samen met de
externe begeleider, op zoek naar een strategie om die
kerndoelen te bereiken. Daartoe werd een behoefteplan
opgesteld.
Ook dat is een belangrijke stap in de onderneming, want al

Zo kreeg het ervaringsgericht werken concreet gestalte
door te kiezen voor de implementatie van hoeken- en
contractwerk in de lagere school. Het CEGO werd gecontacteerd voor een navorming omtrent contractwerk en er
volgden studiedagen rond dit thema. In de kleuterschool
werd de idee van leefgroepen weer opgenomen. Om de
laatste onzekerheden weg te nemen, gingen de kleuterleidsters een kijkje nemen in een school waar men die
idee met succes vorm had gegeven. Dat bezoek bleek een
cruciaal element in het veranderingsproces: de moeilijke,
abstracte opdracht kreeg er klank, beeld en kleur door.
Daardoor verhoogde het vertrouwen om er zelf in de
school mee aan de slag te gaan. De risico’s waar het team
voor vreesde, waren niet zo onoverkomelijk meer. Bijna
een jaar nadat de idee van leefgroepen voor de eerste
keer geopperd werd, vatte men het plan op om er het volgende schooljaar mee te starten. Door er telkens opnieuw
over te praten, waren de angsten en onzekerheden weggenomen.
Maar ook de tweede focus, het werken aan buurtonderwijs,
werd sterk gepromoot. Er werd samengewerkt met het
steunpunt Intercultureel Onderwijs (ICO) en er kwamen
verschillende buurtprojecten, zoals ‘Puur uit de buurt’
en ‘Een andere kijk op buurtonderwijs’, waarbij kleuters
zich lieten fotograferen met de wijkbewoners. Ook nam
de school deel aan een project van Vlaggen en Wimpels4.
Daardoor liep ze geregeld in de kijker. Men wilde laten
zien dat migrantenkinderen heel wat in hun mars hebben. Altijd waren de activiteiten gericht naar allochtone
en autochtone ouders. De promotie en acties omtrent het
bekendmaken van de school en het project wierpen ook
hun vruchten af. Op elke informatieavond kwamen geïnteresseerde ouders af.

September 2000: verder op weg
De op de buurt gerichte campagne vertaalde zich echter
niet in de inschrijvingscijfers. De teleurstelling van het
team was dan ook recht evenredig met de hooggespannen
verwachtingen. Deze tegenslag bluste veel energie, maar
het schoolteam besloot toch de campagne onverminderd
voort te zetten. Er kwamen nieuwe, bijgestuurde initiatieven, zoals informatie-avonden, een schoolkrantje, folders,
een kerstmusical en een ICO-feest.
De keuze om met leefgroepen te werken bleek een onverdeeld succes, onder meer door de goede coaching van de
externe begeleider en een CEGO-medewerker. Na 2 inloopmaanden die rampzalig waren voor het welbevinden van
de kleuterjuffen, klonken er alleen nog maar positieve
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geluiden. Na 4 maanden werken met leefgroepen wilde
geen enkele kleuterleidster de klok nog terugdraaien. Ze
wezen vooral op de voordelen: eindelijk is er klank in de
klas, er heerst een cultuur van praten, er zijn rolmodellen
om het spel van de jongste kleuters op gang te brengen,
de kleuters zijn weerbaarder en hebben meer zelfvertrouwen, er is minder angst voor vreemden …5 Ook de ouders
waren tevreden, zo bleek uit hun reacties. In de lagere
school was intussen de implementatie van hoeken- en
contractwerk een feit, al bleek die hier en daar nog voor
verbetering vatbaar.
Er werd opnieuw een sterkte-zwakteanalyse gemaakt, die
een gedifferentieerd beeld opleverde. Men stelde een
navormingsplan op en wilde de lijn die met de leefgroepen in de kleuterschool al was uitgezet ook in de lagere
school doortrekken. Er werd dus een nieuw behoefteplan
opgesteld. Volgend schooljaar zullen nieuwe acties ondernomen worden.
Ook afstand nemen is een belangrijke stap bij het ondernemen. Dat is het vermogen om vorderingen te evalueren,
vooruit te kijken en te anticiperen. Met de sterkte-zwakteanalyse maakt men een tussentijdse evaluatie waarbij de
ondernomen acties kritisch worden bekeken. Het werken
met leefgroepen blijkt succesvol en zal in de toekomst verder uitgebouwd worden. Acties omtrent buurtonderwijs worden bijgestuurd (er worden nieuwe scenario’s gekozen). Op
de implementatie van het hoeken- en contractwerk wordt
geanticipeerd door een navormingsplan op te zetten.

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat scholen in een
onderneming (zoals een herprofilering) te maken hebben
met een aantal processen. De Mets en Mahieu spreken van
drie fasen: unfreezing, changing en refreezing.

4 Vlaggen en Wimpels is een campagne van het Departement Onderwijs

en de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met het Centrum voor
Amateurkunsten. Concentratiescholen met meer dan 50 % migranten die
de interne dynamiek en de contacten met de buurt willen optimaliseren,
werken gedurende 2 schooljaren samen met één of meerdere artiesten die
gemiddeld één dag per week in de klas komen.
5 Peeters, L. (2002). Meer leraars in de klas?! Werken met leefgroepen in
de kleuterschool. Kleuters en Ik, 18 (4), pp. 2-4.

In de fase van unfreezing wordt de nood aan verandering
losgemaakt. Dat betekent dat afgestapt wordt van oude
en vertrouwde patronen en dat de school haar ‘blinde
vlekken’ in kaart brengt. De Zonnebloem deed dat door
een sterkte-zwakteanalyse in te vullen. Die analyse fungeerde als een spiegel en bracht nieuwe aspecten aan
het licht. Vaak vraagt deze eerste fase veel tijd, omdat
aanvankelijk angsten, onzekerheden en weerstanden uitgeklaard moeten worden.
Zodra er bij het merendeel van het team veranderingsbereidheid is (m.a.w. eenmaal dat de neuzen in dezelfde
richting wijzen en er gezamenlijk kerndoelen zijn afgebakend), moeten de veranderingen ook gerealiseerd
worden. We komen dan in de fase van changing, waarin
tot concrete actie wordt overgegaan. Belangrijk is de
betrokkenheid van alle teamleden. Tenslotte moeten zij
de vernieuwing in de klas waarmaken. De Mets en Mahieu
zeggen daarover: “Bij een proces van verandering, dat leidt
naar een onzekere toekomst, is het geloof in eigen kunnen
erg belangrijk. Een vernieuwing kan overigens slechts goed
uitgevoerd worden als ze vertrekt van eigen vaardigheden
en talenten.” (De Mets & Mahieu, 1998, p. 88)
Tot slot moeten de veranderingen gestabiliseerd worden.
Daarmee zitten we in de fase van refreezing. De nieuwe
manier van werken moet zich langzaamaan vastzetten in
gedrag en handelingen. Dat betekent niet dat het veranderingsproces afgelopen is. Er moet permanent aandacht
blijven voor bijsturing. Een werk van lange adem ...
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Ondernemende leraars
Een kwestie van kwaliteiten?
Marleen is altijd heel enthousiast, vooral
wanneer het om muziek gaat. Geen moeite
is haar dan te veel. Voor alles heeft ze liedjes
klaar: goeiemorgen, goeiemiddag, opruimen,
jassen aan, jassen uit, in de rij, op de stoel...
Elk materiaal is voor Marleen een bodemloze inspiratiebron voor ritmiek: stenen en stokken, doeken en dozen,
poppen en potten … Met alles zet ze de kleuters aan het
musiceren: tikken hier, doorgeven daar, omhoog, omlaag,
van hoog naar laag, van lang naar kort, van snel naar
traag … De muziekhoek in haar klas zou menig muzikant
verstomd doen staan: een unieke en originele collectie
instrumenten, echte en zelfbedachte. Daar kun je niet
anders dan aan de slag gaan. Haar boekenkast herbergt
een schat aan muziekuitgaven. Geen liedbundel die ze
niet kent. Elke vakbeurs heeft ze bezocht. De nascholingsbrochures in het leraarslokaal merkt ze meestal als
eerste op: vlug even kijken of er niets over muziek bij is
… misschien valt er nog iets nieuws te leren, het zou leuk
zijn om dat met de kleuters uit te proberen …

Zo …
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En als we nu eens met de collega’s samen muziek zouden
maken? Jij zingt toch ook in een koor, en speel jij geen
gitaar? Zullen we een optreden voorbereiden tegen het
kerstfeest? We kunnen om de beurt bij iemand thuis repeteren … 6 oefenbeurten, dat moet lukken.
Zo leuk, dat feest! Iedereen is er vol van. Vol kracht van
die muziek … Ze blijft na-zin-deren, de zin om samen
iets te doen. Hé, samen met de kleuters, dat zou pas leuk
zijn … Ja, dat doen we. Geen gewoon grootouderfeest
dit jaar, maar een heuse musical moet het worden … met
de hele kleuterschool. Marleen gaat op zoek naar een
geschikt stuk. Haast al haar vrije tijd gaat eraan op, maar
dat merkt ze amper; het groepsgevoel, ontstaan door de
muziek, geeft haar een ongekende kracht. Vermoeidheid
kent ze niet. Ze voelt zich heerlijk wanneer ze eindelijk
het geschikte stuk gevonden heeft. De collega’s krijgen
er al op voorhand een feestelijk gevoel bij. Het wordt
ongetwijfeld fantastisch. De zinderingen dringen door tot
bij de directie, die eerst haar oren niet kan geloven – met
z’n allen, een musical, toch best veel extra werk – maar
bovenal ontzettend blij en aangenaam verrast is door

zoveel dynamiek en teamgevoel. Zou het de kracht van de
muziek zijn, of die van Marleen?
De musical komt er en wordt een succes en een inspiratiebron voor nog meer muziek en plannen voor het komende
jaar. Met Marleen die meer en meer motor, inspirator en
organisator wordt, niet langer alleen voor musicals, maar
voor steeds meer initiatieven op school, een school die
nu echt op volle toeren draait dankzij de inzet van een
enthousiast team.

Of zo …
En voor het grootouderfeest wil ik dit jaar met m’n klasje
iets heel bijzonders doen, geen doorsnee Plop- of
Samson- of K3-dansje, nee, als ik nu eens een musical
probeerde, dat moet toch kunnen? In de vakantie kan ik
wel een geschikt stuk vinden. Dan nog even nadenken
over de organisatie: hoeveel tijd is daarvoor nodig, hoe
bouw ik mijn weekplanningen op, wat kan in groepjes,
wat moet met de hele klas, wat hebben we nodig voor
het decor, wat kunnen de kleuters, waar moet ik zelf voor
zorgen …? Marleen is er zo vol van, dat alles daar nu
even voor moet wijken, want die musical moet klaar. De
directie vindt het trouwens een schitterend idee.
Dat Marleen een echt muzikaal talent is, dat weten de
collega’s wel: die liedjes en muziekjes en ritmiekjes die
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bij haar zo vanzelf te voorschijn komen, daar hebben ze
de grootste bewondering voor. Maar zo’n groots grootouderevenement, moet dat nu echt? Gaat dat toch niet een
beetje ver? De directie zal toch zeker niet verwachten
dat zij dat nu ook gaan doen? En hoe zullen de grootouders reageren als de klas van Marleen de helft van het
programma vult met haar spektakel en het klasje van
hun kleinkind na drie minuten weer van het podium verdwenen is? De speeltijdtoezichten zijn de momenten bij
uitstek om hun hart bij elkaar te luchten. Niet wanneer
Marleen in de buurt is: dan verstommen de gesprekken
plots. Gelukkig merkt ze dat niet, zo druk is ze in gedachten bezig met haar project. Al haar tijd gaat er trouwens
aan op. Soms voelt ze zich wel wat moe, maar het vooruitzicht op het resultaat helpt haar daar vlug overheen.
Dat resultaat mag er zijn. Een daverend applaus van de
grootouders, die niet snappen hoe een kleuterjuf dat
klaargespeeld heeft met al die ukken. Niets dan lof ook
van de directie. Die vindt het een schitterende prestatie.
Zo eentje waar de anderen een voorbeeld aan kunnen
nemen ….
Maar die anderen hebben hun conclusie klaar: als Marleen
dit alleen kon, moet ze voortaan alle klussen maar alleen
klaren. Op hen hoeft ze niet meer te rekenen …
En Marleen? Eerst voelde ze zich gelukkig met het resultaat, blij omdat het haar gelukt was. De reacties van de
grootouders, van de directie waren hartverwarmend …
Maar dan, heel stilletjes, voelt ze de kilte rondom zich
groeien. Kilte van de collega’s, die zo anders doen dan
vroeger, haar negeren, alsof ze er niet meer bij hoort. Het
vreet aan haar, ze wordt er stil en wat teruggetrokken
van. Het houdt haar voortdurend bezig. Zo erg
dat zelfs de lust tot zingen haar vergaat. Ze
doet haar job, maar die echte vrolijkheid,
die als vanzelf voor ideeën en energie
zorgde … die is er niet meer.

Of zo …
En dan … vanwaar het komt, wanneer het
begonnen is, weet ze niet zo goed, maar meer en
meer groeit het gevoel dat ze ter plaatse trappelt. Ze
heeft al zoveel uitgeprobeerd met kleuters. Telkens met
veel plezier, dat wel, maar toch … Ze heeft zoveel liederen in haar hoofd, dat ze vanzelf een resem melodieën te
voorschijn tovert wanneer haar collega’s daarnaar vragen.
Ze heeft zoveel nascholingen gevolgd, dat ze na afloop
meer en meer moet concluderen dat het voor haar niet
echt nieuw was, meer nog, dat ze daar zelf ook nog het
een en ander aan toe zou kunnen voegen …
Ze geeft het niet graag toe: ze houdt echt wel van haar
werk, maar toch voelt ze niet meer datzelfde spontane
enthousiasme. Misschien ligt het wel aan die griep die
haar deze winter zo gevloerd heeft. Misschien is ze
gewoon wat moe of is het midlifecrisis?
De kleuters mogen het zeker niet merken. Voor hen blijft
ze nog steeds de toegewijde juf. En de ouders zijn het
daarmee eens.
Die erkenning voelt Marleen natuurlijk ook wel. Het doet
haar deugd. Het geeft haar energie, die haar opnieuw

aan het denken zet. Niet over nieuwe initiatieven voor de
kleuterklas of voor de school dit keer, wel over zichzelf,
over wat ze kan en niet kan en wat ze daarmee zou willen doen. Ze praat erover met haar man, met haar beste
vriendin, met enkele bekenden die ze onlangs ontmoet
heeft. Ze wikt en weegt de mogelijkheden. Nascholing
geven … dat lijkt haar wel wat, of pedagogisch begeleider worden, om met schoolteams aan de slag te kunnen
gaan. Ze voelt de energie alweer opborrelen … Toch maar
eens met de directie gaan praten. Voor ze het goed en
wel beseft, is de wagen alweer aan het bollen. Marleen
belandt in een nieuwe job en de energie en zin, die zijn
er meteen weer.

Wat maakt het verschil?
Het hoort bij het kersverse diploma: het opborrelen van
ondernemingszin, van zin in de lang begeerde job. Bij de
meeste pas afgestudeerden toch: ze kozen ooit voor het
lerarenberoep omdat het hen de mooiste job op aarde
leek. Daarom hebben ze drie jaar hard gewerkt, veel stage
gelopen, de kleuters en de kleuterschool steeds beter
leren kennen … en er nog meer zin in gekregen.
Dan is het eindelijk zover, wordt de droom realiteit en
tekenen de verschillen zich af. Bij de ene groeit de zin
alleen maar. Bij de andere is die al snel verdwenen. Bij
nog anderen blijft het wel een tijdje borrelen, maar op
een bepaald moment stellen ze toch vast dat het niet
meer is wat het was. Soms gebeurt dat ineens, is al die
zin zomaar – pats, boem – verdwenen. Soms verdwijnt die
ook geleidelijk aan, haast ongemerkt door de jaren heen.
Bij sommigen is het een tijdelijke dip en duikt de
ondernemingslust nadien weer op.
Hoe komt het dat het bij de ene zus loopt
en bij de andere zo? Wat kenmerkt en beïnvloedt die ondernemingszin van leraars?
Menige directie heeft zich dat wellicht al
afgevraagd. Want ondernemende leraars wil
elke directie wel in zijn of haar school. In sollicitatiegesprekken proberen ze naar die ondernemingszin te peilen.

De mix van eigenschappen
Wat kenmerkt de ondernemende leraar? Het antwoord op
die vraag is niet eenduidig, en ook niet eenvoudig. Vast
staat wel dat het een samenspel is van externe en interne
factoren. Externe factoren hebben te maken met de
omgeving en de omstandigheden: de gebeurtenissen die
in de loop van je leven op je afkomen en de manier waarop je daar vanuit je persoonlijkheid mee omgaat. Interne
factoren hebben te maken met de persoonlijkheid: de mix
van eigenschappen die een mens in de loop van zijn leven
verworven heeft en die hem maken tot wie hij is.
Zou het niet kunnen dat de mix van eigenschappen van
ondernemende kinderen ook de kenmerken zijn waaraan
je de ondernemende leraar herkent?

gaan, doorzetten
>ZeErvoor
willen actie. Ze blijven niet bij de pakken zitten. Ze
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nemen zelf gemakkelijk initiatief of lopen snel warm voor
initiatieven van anderen. En dan gaan ze ervoor, ook als
het moeilijk of lastig wordt. Opgeven kennen ze niet:
hindernissen zijn er om oplossingen voor te zoeken. Niet
zomaar een oplossing, maar de best mogelijke. Want het
resultaat, dat is een erezaak.
Geïnspireerd zijn
>
Ze hebben altijd ideeën, zien originele
mogelijkheden, zien zó duidelijk voor zich

de verdediging gaan, maar zoeken naar mogelijkheden om
hun vertrouwen te winnen, of hen er ook daadwerkelijk
bij te betrekken, het surplus dat nodig is om door te gaan.

met het schoolbestuur, dat op veilig
>ringConfrontaties
speelt, ideeën goed en wel vindt, maar in elke verandeeen aanleiding voor chaos ziet … Dan is positief blijven, begrip opbrengen, geduldig strategieën zoeken
die wel kansen maken, het surplus dat nodig is
om door te gaan.

met grenzen van materiële,
>de Confrontaties
fysieke, familiale of hiërarchische aard:
materiële middelen niet hebben en ook

hoe het kan, dat ze haast niet anders kunnen dan er ook aan te beginnen. Ze gaan er
helemaal in op, het neemt hen volledig in
beslag.

>

Scenario’s bedenken en uitvoeren
Ze pakken opdrachten efficiënt aan. Ze gaan
van start en zien snel welke stappen gezet moeten worden. Ze durven risico’s nemen omdat ze kunnen
vertrouwen op hun creativiteit. Ze overzien steeds het
geheel, zijn flexibel en sturen onderweg soepel bij.

na veel inspanningen niet vinden, het
slachtoffer worden van een ongeval, geveld
worden door een ziekte, kampen met een relationeel of familiaal probleem, een schoolbestuur
dat veto’s stelt waar er ruimte leek … Dan is positief
blijven, begrip opbrengen, toegeven dat het zo niet kan
en ondanks die ervaring weer opnieuw beginnen, het surplus dat nodig is om door te gaan.

Afstand nemen
>opgaan
Ze zijn gedreven, maar ook zelfkritisch. Hoezeer ze ook
Confrontaties met eigen valkuilen: veel te hard doorgein hun werk, toch is er op een bepaald moment
>
zet, te hard geduwd, te dwingend geweest, te weinig
ook die behoefte om af te wegen of ze nog op de juiste
ruimte gelaten voor inbreng, niet gezien dat de anderen
koers zitten, of het allemaal nog echt de moeite loont,
of het allemaal nog klopt met het gestelde doel.

Leiding nemen en geven
>in(g)’,
Ze hebben uitstraling, een soort ‘zin-derdie anderen in beweging zet, inspi-

reert, overtuigt en samen aan de slag doet
gaan. Ze geven ruimte voor inbreng en ideeën,
overzien en ordenen die tot een goed draaiend
geheel waar iedereen zich goed bij voelt. Ze
moedigen aan, ondersteunen, bieden hulp, geven
verantwoordelijkheid en nemen die ook zelf. Op hen kun
je rekenen, ook als het moeilijk wordt.

Een voortdurend zoeken naar evenwicht
Ondernemende leraars herken je aan een mix van eigenschappen die duiden op creativiteit, zelfsturing en
leiderschap. Maar de mix is subtiel. Het gaat erom de
juiste dosering te vinden en in evenwicht te houden, in
voortdurend wisselende levenssituaties. En dat is niet
eenvoudig.
Ondernemen maakt kwetsbaar. Hoe meer je onderneemt,
hoe groter de kans op confrontaties.

met collega’s, die het niet met je ideeën
>eenConfrontaties
eens zijn. Die jaloers zijn, of je een bedreiging vinden,
stielbederver die de gangbare patronen ongewenst
verstoort … Dan is positief blijven, begrip opbrengen,
naar mogelijkheden zoeken om in die omstandigheden
toch teamgevoel te doen ontstaan, het surplus dat nodig
is om door te gaan.
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met ouders, die zo hun twijfels hebben
>gerenConfrontaties
bij ongewone of onverwachte initiatieven en al reavooraleer duidelijk is waar het om gaat … Dan is

het niet leuk meer vinden, moe worden … Dan is
jezelf een halt kunnen toeroepen, toegeven
dat je verblind was, dat het allemaal niet
per se, nu en zo moet, het surplus dat
nodig is om door te gaan.

Ondernemende leraars:
de kracht van het surplus
Als leraar ondernemend blijven is niet alleen
een kwestie van beschikken over de juiste mix
van kwaliteiten. Het gaat erom die mix in evenwicht te
houden bij alle confrontaties die ondernemende leerkrachten te wachten staan. Dat is het surplus dat leraars
blijvend ondernemend maakt. Wat hebben ze daarvoor
nodig? Zou het misschien kunnen gaan om de kracht die
mensen krijgen door:

en begrip: verschillen tussen mensen
>en erkenning
respecteren, verschillende gezichtshoeken, inzichten
snelheden als een verrijking kunnen zien waaruit te
leren valt.

relativering en humor: voor ogen houden dat jouw
>belangrijkste
initiatief wel belangrijk, maar nooit het enige en
is, niet opgeslorpt worden door drukte,

maar ruimte overhouden om tegenstellingen te zien die
regelrecht naar vrolijkheid leiden.

Geeft dat de kracht voor het surplus?

Rita De Walsche

Lector Katholieke Hogeschool Kempen

positief blijven, begrip opbrengen, niet in conflict of in
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Kleuters en ‘zaken doen’
Over ijssalons, eurobanken, auto’s wassen, ruilen en geld

Je ziet het in de kleuterklas, tijdens het spel
op woensdagnamiddag, aan het strand …
kleuters die een handeltje opzetten. Het gaat
hier opnieuw om ondernemingszin, maar dit
keer binnen een economische context.

IJsjes te koop
Op een dag ligt er ijs op de speelplaats. De kleuters
ontdekken het en brengen de stukjes naar binnen. De
belangstelling voor het ijs groeit en evolueert naar proefjes waarin de kinderen experimenteren met smelten, door
ijs kijken, ijs proeven ..., tot Martijn in een knutselboek
vindt hoe je roomijsjes kunt maken. “Gaan wij dat ook
eens doen, ijsjes maken? Dan kunnen we spelen dat we
ijsjes verkopen,” stelt hij voor. Het juiste materiaal voor
zijn idee hebben we niet bij de hand, maar dat houdt
Martijn niet tegen, want hij gaat meteen aan de slag. Hij
nog even moeite met de rolverdeling: wie gaat ober zijn,
maakt zijn eigen ijsjes door stukjes stof rond een houten
wie gaat de ijsjes maken, wie gaat ontvangen …?
spateltje te winden en ze dan met kleefband vast te plakIn het begin komen de klanten vlot over de vloer. De
ken. “Kijk eens, dat zijn ijslolly’s,” zegt hij voldaan. Zijn
kleuters houden nauwkeurig in de gaten of er wel juist
enthousiasme werkt aanstekelijk: ook anderen beginbetaald wordt. Klanten die vertrekken zonder te betalen,
nen ijslolly’s te maken. Al vlug hebben ze een heuse
worden vlug bij de kraag gevat.
ijsjeswerkplaats. Wanneer ze hun ijsjes ook nog willen
Na een tijdje zijn de kleuters in het ijssalon werkloos.
verkopen, maken ze een hoekje vrij om een ijssalon in
Wouter zegt: “Juf, er komt niemand meer!” Ik bevestig
te richten. De kleuters zoeken zelf allerlei materiaal bij
de vaststelling en vraag wat ze zouden kunnen doen om
elkaar en maken er een echt bedrijfje van. Ze zorgen
weer klanten te lokken. Wouter denkt even na en beslist:
voor een ruimte om ijsjes te maken, die de klanten aan
“Ik ga roepen dat ze ijs mogen komen eten.” Hij voegt de
de tafel kunnen opeten. Ik vraag om van thuis ijstangen
daad bij het woord: “IJsjes te koop, ijsjes te koop! Wie
en ijscoupes mee te brengen en verrijk de hoek zelf met
wil lekkere ijsjes?” Zijn initiatief heeft succes. Enkele
ijsroombakjes, kommen en kloppers, lepeltjes, servetten,
kleuters zijn bereid om een ijsje te komen eten. Als zich
een blocnote en pen, schortjes enzovoort.
even later hetzelfde probleem voordoet, roept Martijn:
De volgende dag maken de kleuters ook ijsjes van kar“De ijsjes zijn gratis, wie komt er?”. Op die reclamestunt
tonnen kegels, piepschuimbollen en gekleurde proppen
komen heel wat klanten af. Ze moeten wel de koffie betapapier. Martijn heeft een reclamefolder van een roomijsfalen, die ze er ongevraagd bij krijgen. Het zaakje loopt
brikant meegebracht. Daarin vinden ze inspiratie om hun
weer vlot en de kleuters besluiten hun klanten weer te
ijsjes vorm te geven, want het moet “net echt” zijn.
doen betalen “want we moeten nog geld verdienen.”
Ik stel voor om ook een prijslijst te maken. De kleuters
knippen prenten van allerlei soorten ijsjes uit en spreken
Kleuters en economie
samen af hoeveel ze mogen kosten. Bij elke prent kleven
ze een afbeelding van euromunten, die ze al kennen uit
De uitspraak ‘economie bij kleuters’ doet ons wellicht de
het spel in de huishoek.
wenkbrauwen fronsen. En toch kunnen we er niet onderNu kan het rollenspel beginnen. De kinderen hebben eerst uit dat kinderen al op zeer jonge leeftijd geconfronteerd
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worden met economische spelregels waarbinnen ze zich
leren bewegen. Ze gaan mee naar de supermarkt, krijgen
geld voor hun spaarpot, ontdekken dat het ene kind iets
krijgt van zijn ouders en zijzelf niet … Het gaat met
andere woorden om een socialisatieproces waarin kinderen leren omgaan met welbepaalde sociale vaardigheden
die zich afspelen binnen een heel duidelijk afgebakend terrein, waarbinnen je “met beperkte
Tien
middelen zoveel mogelijk doelen tracht
te bereiken”. Voor leerkrachten durft
Euro
precies daar het schoentje wel
De driejarige Tom kijkt
verwonderd als hij een
eens knellen. Er spelen immers
briefje van 10 euro toegestopt
heel wat waardeopvattingen
krijgt. Enkele eurocenten, dat
mee die ervoor zorgen dat
kent hij, maar zo’n briefje, wat
het economisch handelen op
kun je daar allemaal mee doen?
een gewetensvolle manier
“Je kunt er iets voor kopen,” legt zijn
papa uit. “Wat dan wel?” vraagt Tom.
verloopt of precies voor
Papa suggereert een autootje. “Kan
conflicten of schrijnende
ik ook een Playmobil kopen?” vraagt
situaties zorgt. Opvattingen
Tom. “Of een trampoline?” “Een
over
winst, verlies en voorPlaymobil kan,” zegt papa, “maar
deel doen, over eigendom
een trampoline niet. Daar moet je
meer centen voor hebben. Je kunt
en delen, over armoede en
het briefje ook in je spaarpot stoprijkdom en verschillen tussen
pen en wachten tot je veel geld
mensen liggen heel gevoelig.
hebt.” Tom knikt met een ernToch
kun je het denken daarover
stig gezicht. Ze spreken af op
zaterdag naar de winkel te
niet ontlopen. Immers, in het
gaan en te kijken wat
leerproces rond economisch handeTom kan kopen.
len pikken kinderen heel wat gedragingen en waardepatronen van hun ouders en
leerkrachten op. Dat merk je bijvoorbeeld in
hun rollenspel, waarin ze soms letterlijk uitspraken
van hun ouders citeren.
Onderzoek1 wijst uit dat zelfs jongeren van 16 jaar heel
wat basisbegrippen uit de economie niet volledig snappen omdat ze te weinig concrete ervaringskennis hebben
kunnen opbouwen en ze die te snel als abstracte begrippen moesten verwerken. Het loont dan ook de moeite kinderen stevige en levensechte ervaringen over economisch
handelen te laten opdoen. Op die manier help je ze hun
weerbaarheid vergroten en geef je hen de kans om echt
kritisch te denken over allerlei economische transacties.

Over ruilen
Geld is voor kleuters een erg abstract begrip om de
waarde van een voorwerp mee aan te geven. Wanneer ze
echter aan het ruilen slaan, wordt de waardetoekenning
een stuk belangrijker en concreter.

De kapmantel

30

In de verkleedhoek van mijn klas heb ik twee kapmantels, een knalgele en een zwarte. De driejarige Sieben
is verzot op de gele mantel. Hij weet hem elke ochtend
als eerste te bemachtigen en blijft er dan de godganse
dag mee rondlopen. Op een keer is Bart hem te vlug af.
Sieben start zijn onderhandelingen met een ruilvoorstel.
Hij gaat met de zwarte cape naar Bart en zegt: “Neem
jij de zwarte, die is veel mooier.” Daar trapt Bart niet in.
Sieben geeft echter niet op en tracht Bart te overtuigen

met een dienst: “Als ik die gele krijg, dan gaan we de hele
speeltijd samen spelen.” Ook dat voorstel weegt niet door.
Sieben gaat aan de tafel zitten. Ik zie hem denken. Plots
stapt hij terug naar Bart met een nieuw voorstel: “Als ik
de gele mantel krijg, dan krijg jij mijn koek, het is een
hele lekkere.” Bart twijfelt even – Sieben brengt meestal
heel lekkere koeken mee − maar vindt het nog niet voldoende. Sieben blijft volhouden. Om 10 uur loopt hij met
de gele kapmantel rond. De deal werd gesloten met twee
koeken en een drankje in ruil voor de kapmantel.
(een deelnemer aan de zomercursus 2002)
In hun spel verrassen de driejarige Sieben en Bart ons
met een haast ‘volwassen’ onderhandelingsstrategie .
Kinderen laten experimenteren met ruilen, kan rijke ervaringen opleveren op het gebied van waardetoekenning,
omgaan met ‘eigendom’, weerbaarheid … Toch speelt de
samenstelling van de klasgroep een belangrijke rol. Als
bepaalde kinderen systematisch uit de boot dreigen te
vallen omwille van sociale omstandigheden of sterke
verschillen in persoonlijke competenties, moet je de situaties waarin geruild kan worden, begrenzen.

Over geld en betalen
Bij kleuters is het gebruik van economische principes
uit de volwassenenwereld nog erg fragmentair. Centraal
daarin staat geld: dat geef je uit aan materiële bezittingen of als je een dienst of arbeid betaalt. Evengoed kun
je geld verdienen door bezit of arbeid in te brengen. Voor
jonge kleuters is het spel van betalen voor een goed of
een dienst meestal een ritueel dat ze nabootsen. Je ziet
dat in de symbolische ‘klap op de hand’ als betaalmiddel
om door de poort te mogen. Oudere kleuters beginnen
langzaamaan in te zien dat betalen soms moet en dat niet
eender welk geldstuk goed is. Ze beginnen te begrijpen
dat geld een bepaalde waarde heeft. Toch is er hier nog
altijd een direct verband tussen geld en het goed of de
dienst die je ervoor in de plaats krijgt. In de kleuterschool heb je heel wat mogelijkheden om kinderen met
geld te laten omgaan.

Met een boodschappenlijstje naar de winkel
Tijdens het project ‘winkelen’ geven de kleuters te kennen
dat ze ook wel eens echt naar de winkel willen gaan om
er iets te kopen. Ik geef een briefje mee voor de ouders
waarin ik vraag om een boodschappenlijstje te maken met
daarop 2 artikelen die hun kleuter mag kopen. Ik vraag
ook om het geld in een portemonnee te stoppen. Ik doe
verder nog een oproep aan de ouders om deze uitstap mee
te begeleiden.
In de winkel neemt elke ouder een groepje van 4 kleuters
onder zijn of haar hoede. Nu gaan ze inkopen doen voor
hun mama of papa! Het wordt een ware zoektocht, want
de kinderen moeten de meest uiteenlopende spullen
meebrengen: van een kilo bloem tot schoensmeer. Dan is
1

Lewis, A., P. Webley & A. Furnham. The New Economic Mind: The
Social Psychology of Economic Behaviour. New York, Harvester
Wheatsheaf, 1995.
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inricht en hen prijzen laat bepalen. Dat doen ze lukraak.
Toch maak ik vaak gebruik van situaties om hen voor te
rekenen hoeveel iets kost. Dat doe ik dan met eurocenten waarmee ik tel en vergelijk.

Naar de

het ook nog aanschuiven aan de kassa en kijken hoeveel
je moet betalen. “Juf, welke centjes moet ik nu geven?”
Sommige kleuters denken dat ze met één muntje al
genoeg betaald hebben. Enkelen zijn verrast dat ze geld
terugkrijgen. Ondanks het feit dat het lang duurt vooraleer ieder zijn boodschappen gedaan heeft, blijven de kinderen toch geboeid en even later klinkt het bij mama of
papa: “Kijk eens wat ik gekocht heb!”, “Ik had nog centjes over en heb nog een snoepje gekocht, mocht dat?”

Betalen
Mijn kleuters kunnen nog geen waarde toekennen aan
geld. Dat merk ik wanneer ik samen met hen een winkel

Mijn kinderen mogen spelen met echt
kerstmarkt
geld. Als ik merk dat het spel in
Voor de jaarlijkse kerstde winkel goed op dreef komt,
markt maken de kinderen van
vraag ik aan de ouders 20
de lagere school allerlei knuteurocenten in een porteselwerkjes die ze er verkopen. Ik
stel de kleuters voor om er ook eens
monnee mee te geven. Die
naartoe te gaan. Vooral kinderen die
plaatsen we dan op de
er een zusje of broertje hebben, weten
‘klasbank’. Kinderen die
er al van (er wordt al ijverig geknutseld
in de winkel willen spein de lagere school) en willen absoluut
mee. Ik vraag aan de ouders om 1 euro
len, komen enkele cenmee te geven en leg de bedoeling van de
ten van hun rekening
uitstap uit.
afhalen, stoppen ze in
Sommige kleuters hebben hun geld al snel
hun portemonnee, die
uitgegeven, anderen doen er langer over.
in hun doos zit, en gaan
Er zijn ook kinderen die iets kopen met
een vooropgesteld doel: “Dat kaarsje is
aan de slag. Als het pauom op de tafel te zetten als het kerstze is, zorgen ze ervoor
feest is.”
dat het geld geteld wordt
Terug in de klas wordt er gekeken en
en brengen ze het weer
vergeleken wat je zoal voor 1 euro
naar de bank. De eurocenten
kunt krijgen.
We hebben het er ook nog even
worden ook vaak gebruikt om
over dat het geld dat de kineen telactiviteit te begeleiden.

Iedereen koopt en
iedereen verkoopt

deren van de basisschool
hebben verdiend, naar
kansarmen gaat.

Zoals blijkt uit het voorbeeld van de bank, is het helemaal niet eenvoudig voor kleuters om de wederkerigheid
van relaties met betrekking tot betalen en goederen of
diensten te vatten. Toch is er af en toe een kleuter met
een sterke handelsgeest die zich daar vragen bij stelt. Zo
vraagt de vierjarige Barbara op een dag aan haar mama:
“Als ik nu alle broden van de bakker koop en ik verkoop
die aan alle mensen van de straat … Mag dat?”, waarmee
ze aangeeft dat je de rollen van koper en verkopen kunt
afwisselen. Het inzicht in deze wederkerigheid is het
begin van een besef van netwerken. Naarmate kinderen
ouder worden, ontdekken ze dat eenvoudige economische
handelingen zoals betalen, sparen … deel uitmaken van
een netwerk van interacties. Telkens wanneer ze zo’n
stukje netwerk ontdekken, worden ze geconfronteerd met
bijbehorende principes. Zo begint Barbara te snappen dat
je twee rollen kunt vervullen en dat er tussenpersonen
kunnen zijn. Dat die allemaal een stukje moeten verdienen om te overleven en dus winst moeten maken, is echter iets wat pas een stuk later komt.
Het loont de moeite om met kinderen een kettingredenering op te bouwen en zelfs na te spelen. Een winkelier
moet groenten in blik hebben en koopt ze bij de fabriek.
Waarmee betaalt hij dat? En hoe komt de fabriek aan
de groenten? En wat doet de boer met het geld? Op die
manier ervaren kinderen dat er een netwerk van relaties
is, ook al vatten ze de hele ketting niet. Onderzoek wijst
uit dat je door over deze netwerken te praten, het denken
over economie stimuleert.
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Thema: ondernemingszin
Geld en arbeid,
of waar komt geld vandaan?

IJsjes te koop:
ondernemingszin die verder gaat

Voor kleuters is het feit dat geld uit arbeid verworven
wordt, niet evident. Zeker jonge kleuters zullen hun
ouders suggereren dan maar ‘geld uit de muur te halen’
als die zich erover beklagen dat ze ‘op zwart zaad’
zitten. Verbaal weten kleuters wel dat mama
of papa gaan werken om centjes te
Het carverdienen, maar omdat ze meestal
washverhaal
niet meemaken dat hun ouders
van Lore (6 jaar)
daar effectief geld voor krijgen, snappen ze de ruil
en Sanne (8 jaar)
‘arbeid voor geld’ niet van
“Het was mooi weer en we wisten niet
binnenuit. Kinderen uit
wat te doen. Papa was buiten de auto
derdewereldlanden
aan het wassen en die zei: “Jullie kunnen me helpen,” en toen kwamen we (Lore,
begrijpen dat daarStevie, Sven, Kevin en ik) op het idee om
entegen maar al te
zelf auto’s te wassen. Toen hebben we zo’n
snel, omdat ze uit
plakkaat gemaakt met “Carwash 2,50 euro
noodzaak moeten
per auto” erop gespoten met spuitbussen. We
bijdragen tot het
zijn reclame gaan maken: we zijn met een kar
gezinsinkomen en
door de straten getrokken en hebben geroepen:
die ruil dus aan
“Carwash tegen 2,50 euro!” En we hebben ook
den
lijve onderbij de mensen aangebeld om te vragen of ze
vinden.
Maar ook
soms hun auto wilden laten wassen.
tussen kinderen
Er kwamen al een paar auto’s staan en toen
zijn we die gaan wassen. De meesten waren
van eenzelfde klas
wel tevreden. En Willy (de buurman) zei:
kunnen er enorme
“Nu hoef ik niet meer naar de carwash, dit
verschillen zijn, omdat
is veel goedkoper.” Hij gaf ook 1 euro
er in het ene gezin meer
voor het water en het wasmiddel. We
open
over geld gepraat
hebben het geld onder elkaar verwordt
dan
in het andere. Als
deeld. Sommigen zijn er snoep
kinderen ontdekken dat ze met
van gaan kopen en wij hebeen klusje geld kunnen verdienen,
ben ons deel in onze
vatten ze de relatie tussen arbeid en
spaarpot gestopt.”
geld echt.
Natuurlijk lok je door een betaald klusje te suggereren uit dat het spontane ‘willen helpen’ van de kleuter
evolueert naar keihard onderhandelen over taken die
zonder betaling uitgevoerd moeten worden. Maar hier heb
je de kans om kinderen het solidariteitsprincipe binnen
de samenleving mee te geven: als iedereen binnen zijn
mogelijkheden een beetje investeert zonder er direct profijt uit te willen puren, kan iedereen altijd rekenen op een
aantal basisvoorzieningen.

De kinderen die samen het ijssalon bouwen, leren ons hoe
economische patronen vaak het spel van kleuters kleuren.
Het gaat om ondernemende kinderen die een idee hebben
en dat willen realiseren, die creatief en zelfgestuurd aan
de slag gaan. Ze vragen om een investering in materiaal
van de leerkracht. Ze passen het solidariteitsprincipe toe
door verschillende investeringen in materiaal gemeenschappelijk te gebruiken. Ze vinden creatief een oplossing
voor het feit dat er voorlopig geen echte ijsjes gemaakt
kunnen worden. Ze ontdekken zelf hoe je aandacht voor
je zaak kunt vragen. Ze beleven de complexiteit van een
productie- en verkoopproces met bijbehorende rollen.
Kortom, ze doen een schat aan basisvaardigheden op, die
sowieso nodig zijn voor elke droom die je wilt realiseren.

Els Bertrands
CEGO medewerker
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