
1	  
	  

 
Zó werkt het met jonge kinderen in groep 3! 
 
José Smeets, iPabo, Amsterdam 
 
Werken met jonge kinderen vereist heel specifieke competenties. Je geeft hen geen les, 
maar je stuurt en begeleidt hun ontwikkeling (Brouwers, 2010). Jonge kinderen hebben 
een andere aanpak nodig dan oudere kinderen. Wanneer we het in het onderwijs over het 
jonge kind hebben, dan denken we meestal direct aan kleuters. Op veel PABO’s houdt een 
specialisatie jonge kind tijdens de minorfase in dat een student zich gaat richten op het 
werken in groep 1/2. Inmiddels, als gevolg van de ontwikkelingen binnen VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) eventueel uitgebreid naar het werken met peuters. Het is 
belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van de transitie die de kinderen meemaken bij 
de overgang van groep 2 naar 3 en dat leerkrachten zich bovendien realiseren dat veel 
van de kinderen die zij binnenkrijgen in groep 3 nog typische eigenschappen van het jonge 
kind bezitten. De overgang van groep 2 naar 3 is niet alleen een reflectie van de oude 
overgang van kleuterschool naar lagere school. In deze leeftijdsperiode maken kinderen 
ook een ontwikkeling door die anders werken mogelijk maakt. Alleen maken niet alle 
kinderen die ontwikkeling op exact hetzelfde moment door.   
Voor de leerkracht ligt er een taak om een balans te vinden tussen de strakke 
programmatische aanpak die bepaalde aanvankelijke leerprocessen vragen en aansluiten 
bij het eigene van het jonge kind. 
 
Het onderscheid tussen een kleuter en een schoolkind 
Een speciale opleiding voor het werken met jonge kinderen in het basisonderwijs is er niet 
meer. Een student die nu voor de PABO kiest, is na diplomering bevoegd voor het werken 
in groep 1 t/m 8, dus met 4 t/m 12-jarigen. Het werken met jonge kinderen vraagt echter 
zodanig andere vaardigheden dat veel pas afgestudeerden zich niet competent genoeg 
voelen om te werken met kleuters. De roep om meer aandacht in de opleiding voor het 
eigene van het jonge kind en de speciale aanpak die jonge kinderen vragen, wordt steeds 
luider (Voorwinden, 2009). De specialisatie het jonge kind die op de meeste pabo’s bestaat 
of wordt ontwikkeld, moet tegemoet komen aan die vraag. Onderwijs aan het jonge kind is 
een vak apart omdat het kind in die leeftijdsfase om specifieke begeleiding vraagt. De 
kennis en inzichten vanuit de ontwikkelingspsychologie geven hier richting aan.  
 
Opmerkelijk is dat de kritiek op het huidige onderwijs aan jonge kinderen altijd groep 1/2 
betreft (o.a. Pijl, 2012) en niet het onderwijs aan kinderen in groep 3 terwijl in die groep 
ook kinderen zitten die volgens de ontwikkelingspsychologie een jong kind zijn.  
 
Volgens de ontwikkelingspsychologie is ‘een jong kind’, een kind tussen de 0 en 7 jaar. 
Pedagogen en psychologen die zich buigen over ontwikkelingsfasen constateren telkens 
dat er een verschil is tussen kleuters en ‘schoolkinderen’. Een kleuter is geen schoolkind, 
het is dan ook begrijpelijk dat het schoolse leren van oudsher pas bij zes/zeven jaar 
begon. Volgens een belangrijke grondlegger van het onderwijs aan kleuters, Fröbel (1782-
1852) zijn jonge kinderen gericht op de binnenwereld: ze worden beheerst door impulsen 
van binnenuit. De buitenwereld geven ze vorm in overeenstemming met hun eigen natuur. 
Groeien en ontwikkelen doen jonge kinderen van binnen naar buiten. Voor die leeftijd is 
het niet zo effectief om de buitenwereld als startpunt te willen nemen voor leer- en 
ontwikkelingsprocessen, jonge kinderen zijn vooral bezig met hun eigen wereld. Vanaf een 
jaar of zes is het kind volgens Fröbel gericht op de buitenwereld. Ontwikkeling gaat vanaf 
de schoolkindfase van buiten naar binnen. Nu staan de meeste kinderen open voor 
kennisoverdracht via een leerkracht of een boek. 
Kinderen van vier, vijf en zes jaar leren als hun hele innerlijke wezen ergens door 
gegrepen wordt (Brouwers, 2010). Je kunt dit duidelijk waarnemen in een kringgesprek: 
een kringgesprek in een kleutergroep verloopt totaal anders dan in groep 5. Kleuters 
hebben nog niet voldoende besef dat anderen ook een beeld van hen kunnen hebben, hun 
empathisch vermogen moet zich nog verder ontwikkelen (Theory of mind). Zij kunnen zich 
amper voorstellen dat een mondeling verslag van de verjaardag van oma niet interessant 
gevonden wordt door de andere kinderen in de kring. Kinderen in groep 5 zijn zich veel 
bewuster van ‘hoe ze over komen’ bij anderen en passen daar vaak hun uitingen op aan. 
Mee kunnen doen en mee mogen doen (deel zijn van een groep) speelt een belangrijke rol 
in het leven van oudere kinderen (Boomsma & Bosch, 2009). De meeste kinderen van(af) 
groep 5 reageren hierdoor minder onbevangen in hun interacties met anderen. 
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In groep 3 vinden we zowel vijf, zes en zevenjarigen. Het is belangrijk dat er in deze fase 
aandacht is voor continuïteit, een doorgaande lijn naar een nieuwe fase. Kenmerken van 
kinderen in deze fase zijn:  
! emotionele beleving: de kwaliteit van de relatie kind-leerkracht op gevoelsniveau 

speelt nog een grote rol 
! egocentrisme: intuïtief voelen ze andere kinderen vaak wel aan, cognitief nog niet 

altijd, maar dit ontwikkelt zich in deze periode. Dit kan betekenen dat zij in 
kringgesprekken bij hun verhaal geen rekening houden met de luisteraars 

! hang naar gewoontes en routines: gebruik van een intermediair zoals Pompom of Ko, 
na pauzehapje gaan we altijd naar buiten; zogenaamde scriptkennis vergroot het 
begrip van de wereld om hen heen  

! concentratievermogen: jonge kinderen kunnen zich zeer goed en langdurig 
concentreren als het om een taak gaat die ze zichzelf gesteld hebben, bij een 
opgelegde taak lukt dat minder goed 

! behoefte aan handelen en bewegen: bewegingsdrang en manipuleren met materialen, 
bij aanvankelijk lezen kun je bijvoorbeeld klankgebaren inzetten en bij rekenen blokjes 
en dergelijke  

! magisch denken: kinderen geloven nog in Sinterklaas en ook het poppenkastspel gaat 
er nog in als koek, maar ook: waarom kan 2+2 morgen niet ineens 6 zijn?  

 
Prestaties 
Als we kijken naar de standaard manier van werken in groep 3 dan is die over het 
algemeen programmatisch. Voor taal, lezen, rekenen en schrijven wordt vanaf dag één 
een methode gehanteerd. Kinderen moeten wennen aan andere werkvormen, aan andere 
taken die ze krijgen, ze werken in werkschriften, werkboeken. Ze worden ook ineens 
geconfronteerd met beoordelingen en prestaties. Zo moeten motorische vaardigheden en 
routines ontwikkelen die horen bij schrijven en rekenen. Het tempo dat sommige 
leesmethoden hanteren is minder tolerant voor de variëteit in ontwikkeling van de 
kinderen in de groep en zo kan het zijn dat je er rond de herfstvakantie al moet kunnen 
lezen met zo min mogelijk fouten (herfstsignalering die aanvankelijk leesmethodes 
hanteren). Dit wordt ook weer vertaald in scores. Het kind leert het (rode) corrigerende 
potlood van de juf of meester kennen. 
 
Er worden maar zelden vraagtekens geplaatst bij de manier van werken in groep 3. De 
werkwijze is, afgezien van enkele ontwikkelingen in methodes, al jaren min of meer 
hetzelfde. Inzichten vanuit bijvoorbeeld het ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht 
onderwijs vinden nog weinig weerklank in groep 3. De reden is dat het leren lezen, 
schrijven en rekenen basisvaardigheden zijn, waar in de opvolgende jaren op wordt 
voortgebouwd, ook in andere vak/vormingsgebieden.   
 
In de overgang van groep 2 naar 3 verandert er in de dagelijkse schoolroutine voor het 
kind het een en ander. Kinderen gaan minder naar buiten, de dag bevat veel 
instructiemomenten, kinderen moeten stil aan een tafeltje kunnen werken, enz. 
Belangrijke verschillen in manieren van leren tussen groep 1/2 en groep 3: 
 
! Van een leeromgeving naar een methodische aanvoer van leerstof 
! Van spelend ontdekken naar systematisch trainen en kennis opbouwen  
! Van concreet handelen naar ‘op papier’ 
! Van meer open naar meer gesloten leersituaties 
! Minder naar buiten 
! Meervoudige opdrachten 
! Een grotere spanningsboog 
 
Niet elk kind is eraan toe om te leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3, al was het 
alleen maar omdat het kind dan meer taakgericht moet werken. In groep 3 moet een kind 
soms gewoon iets doen waar het geen zin in heeft. De ontwikkeling van ‘schoolrijpheid’ 
gaat ook in groep 3 nog door. Een kleuter leert 'incidenteel', door middel van spel en 
speels werken. Maar een basisschoolkind moet ook leren op momenten dat de juf bepaalt 
dat er iets geleerd moet worden. Oftewel: iets doen waar ze niet uit zichzelf de lol of het 
nut van inzien. 

Deze manier van werken in groep 3 staat haaks op het eigene van het jonge kind dat 
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vooral leert door spel. 
 
Overgangseisen 
In de praktijk wordt vaak in het voorjaar met de ouders besproken of hun kind wel of niet 
naar groep 3 zal gaan. Vaak levert dit gesprek weinig problemen of onduidelijkheden op, 
soms is het een lastige kwestie. Is het kind emotioneel, cognitief en lichamelijk toe aan 
groep 3? Een kleuter ontwikkelt zich daarnaast zo snel en soms met enorme sprongen dat 
een kind dat in mei niet toeleek aan de overgang naar groep drie, dat na de 
zomervakantie ineens wel blijkt te zijn. 
 
Zijn er eigenlijk formele overgangseisen? Wat zegt de onderwijsinspectie over de overgang 
van groep 2 naar 3? 
De inspectie stelt op haar website: 

“De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niets meer met leeftijd te 
maken, maar wel met de ontwikkeling die een leerling doormaakt. De school zal 
met name kijken naar de werkhouding, inclusief de cognitieve ontwikkeling. Het 
oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, een gesprek met de intern 
begeleider (IB’er) en de concentratie spanningsboog. De mogelijke toetsen vallen 
onder het beleid van de school. 
Veel scholen hanteren echter nog wel een leeftijdsgrens voor de overgang naar 
groep 3. Tot 1985 bestond er een regeling voor de overgang van de kleuterschool 
naar de lagere school en volgens die regeling moest een kleuter vóór 1 oktober zes 
jaar zijn om naar de lagere school (nu dus groep 3) te kunnen gaan. In 1985 zijn 
de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot de basisschool en 
sindsdien is ook de datum van 1 oktober afgeschaft. 
De inspectie stelt alleen de school de vraag of ze per leerling bekijkt of deze door 
kan, los van de geboortedatum. Wel moet een school bevorderen (maar is dus niet 
verplicht) dat de verblijfsduur in het primair onderwijs acht aaneengesloten jaren 
bedraagt.” 

 
De school, de groepsleerkracht, in overleg met de ouders bepaalt dus of een kind overgaat 
naar groep 3. Veel scholen hanteren wel een eigen lijst met overgangseisen, een 
zogenaamd overgangsprotocol. Hierin zijn meestal voorwaarden opgenomen voor lezen en 
rekenen, werkhouding (concentratie, taakgerichtheid), sociaal-emotionele kenmerken, 
lichamelijke en motorische ontwikkeling en motivatie. Veel scholen nemen hier 
bijvoorbeeld als leesvoorwaarde op dat een kleuter minstens 10 letters moet kennen. Dit is 
gebaseerd op het rapport ‘Iedereen kan leren lezen’ van de Onderwijsinspectie (2006). 
Hierin staan suggesties van deskundigen op het gebied van leesonderwijs. Hierin staat dat 
kinderen in Nederland aan het einde van groep 2 gemiddeld 10 letters kennen. ‘Het is 
goed als in de kleutergroepen aandacht wordt besteed aan letterkennis. Dit kan 
bijvoorbeeld door activiteiten te doen met letters van de naam van de kinderen in de klas 
of letters van hun favoriete huisdier of knuffel. Voor kinderen die minder letters kennen 
dan hun klasgenootjes zijn gerichte activiteiten waarin zij hun letterkennis kunnen 
vergroten van essentieel belang. In de publicaties van het Expertisecentrum Nederlands is 
hier het nodige over te vinden. Daar zijn verschillende werkvormen te vinden die vrij 
eenvoudig in de groep kunnen worden toegepast, zoals het werken met een ABC- of 
lettermuur.’ (Inspectie, 2006) 
Dit is dus niet een verplichting, maar een soort indicatie van het kennisniveau van de 
kinderen. Scholen hebben de neiging dit als een strikte eis te interpreteren. 
 
Een gestandaardiseerd overgangsprotocol dat nogal wat basisscholen hanteren (Smeets, 
2009, 2013), is PRAVOO (Koning, 2003). Het PRAVOO-leerlingvolg- en hulpsysteem voor 
groep 1 en 2 bevat de observatie-items voor 10 ontwikkelingsaspecten, namelijk: kring, 
spelen, werken, taal, motoriek, rekenen, auditieve en visuele waarneming, redzaamheid 
en afscheid nemen. De scores op de verschillende onderdelen leveren uiteindelijk een 
advies op omtrent overgang naar groep 3. 
 
De overgang van groep 2 naar 3 is misschien niet meer zo’n grote stap als destijds (tot 
1985) de stap van de kleuterschool naar de lagere school. Toch moeten leerkrachten zich 
bewust zijn van de impact van deze overgang. Van spelend en vaak incidenteel leren naar 
methodisch, vaak intentioneel leren, van vrije plaatsen naar vaste plaatsen achter tafeltjes 
vaak in vaste opstelling, van individueel of in kleine groepjes naar klassikaal werken. 
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Probleem? 
Is de overgang van groep 2 naar groep 3 een probleem? Die overgang is voor sommige 
kinderen nog steeds groot, maar de vraag is of dat nu zo erg is. De overgang wordt door 
sommige kinderen ook als functioneel en onderscheidend ervaren. De overgang is 
functioneel en kinderen vinden het zelf misschien wel fijn en interessant. Jongens worden 
misschien wel taakgerichter op het moment dat er scores en prestaties gaan spelen.  
 
Zijn niet vooral ouders en professionals geneigd deze transitie als heftig te beschouwen? 
De overgang wordt thuis misschien wel groter gemaakt dan deze in werkelijkheid is. 
Ouders pochen onderling soms ook over de ontwikkeling van hun kinderen. Er verschijnen 
bijvoorbeeld prentenboeken die ingaan op de overgang van groep 2 naar 3 en zelfs een 
eventuele angst daarvoor bij kinderen (Hoera, ik ga naar groep 3! Van Marianne Busser en 
Ron Schröder). Je zou kunnen stellen dat er blijkbaar vraag naar is, dat leerkrachten en 
ouders bij kinderen een zekere opwinding of zelfs angst rapporteren. Bij scholen, maar ook 
bij ouders leeft vaak toch nog het idee dat er vanaf groep 3 pas écht geleerd wordt. Het 
verschil tussen groep 2 en 3 is vaak nog steeds groot en dat verschil wordt door de 
omgeving benadrukt (Schiferli & Van der Heijden, 2010). 
 
Voor leerkrachten is het wellicht lastig om om te gaan met die verschillen tussen kinderen: 
voor sommige kinderen is het prettig dat er een duidelijke overgang is (ze zijn er aan toe) 
en voor anderen juist een omslag waar ze moeite mee hebben. Daartussen zit een grote 
groep kinderen die het wel als een overgang ervaart, maar er geen grote problemen mee 
heeft. Voor de leerkracht ligt er dus een opgave om die overgang per kind te begeleiden 
en dus te differentiëren. 
 
Feit blijft dat kinderen vanaf groep 3 kennismaken met programmatisch werken. Nu kun je 
je afvragen hoe dat door verschillende kinderen uitpakt. Vanuit leesdidactisch oogpunt is 
het programmatisch leren, de methodische aanpak de beste aanpak gebleken voor 
risicokinderen. Met een vrijere aanpak, zoals die bijvoorbeeld in het ontwikkelingsgericht 
onderwijs en stromingen van ‘natuurlijk leren’ gehanteerd worden, worden slechtere 
resultaten geboekt bij zwakke lezers (Vernooy, 2006 p.33).   
 
Leerkrachten in de kleuterbouw worden steeds meer gedwongen om kinderen in hun groep 
goed voor te bereiden op het werken en leren in groep 3. Hierin ligt waarschijnlijk één van 
de oorzaken van de geconstateerde verschoolsing van groep 1/2  (Van Oers, 2011). Juist 
om kinderen goed voor te bereiden op groep 3 worden er in groep 1/2 steeds vaker lesjes 
gegeven, bijvoorbeeld in fonemisch bewustzijn. 
 
Wanneer er in groep 3 vaker ook ontwikkelingsgericht gewerkt zou worden (bijvoorbeeld 
bij het leesonderwijs), zou de manier van werken veel meer aansluiten bij het eigene van 
jonge kinderen en zou de overgang voor sommige kinderen minder heftig ervaren worden. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een combinatie van methoden en thema’s. 
Ontwikkelingsgericht waar het kan (bijvoorbeeld teksten lezen, schrijven), 
programmagericht waar het moet (bijvoorbeeld foneem-grafeemkoppeling, letterkennis). 
Liefde voor lezen, teksten en verhalen is minstens even belangrijk als de technische 
aspecten van lezen beheersen (Pompert & De Wever, 2011). 
 
Consequenties voor de opleiding 
Pabo’s kunnen beter aansluiten bij het gegeven dat er jonge kinderen, met jonge 
kindeigenschappen in groep 3 zitten: door de specialisatie Jonge kind in ieder geval t/m 
groep 3 te laten zijn. Studenten die in groep 3 komen te werken moeten vooral kennis 
hebben van het jonge kind, niet van het oude. Zij moeten ook stage hebben gelopen bij de 
kleuters. 
Andersom geldt dat studenten die met kleuters willen gaan werken ook stage moeten 
lopen in groep 3. Dit zal helpen om de overgang minder abrupt te maken. 
 
Dé kans voor vakkenintegratie 
Eén van de mooie dingen aan studenten opleiden tot specialist jonge kind is dat het een 
uitgelezen kans biedt voor vakkenintegratie. Met kleuters werk je niet vanuit vakgebieden, 
maar vanuit thema’s, onderwerpen. De verschillende vakken op de PABO kunnen hun 
invulling geven binnen die onderwerpen, maar zijn nooit leidend. Onderwijs aan kleuters 
betekent: bewegingsonderwijs, rekenen, taal, lezen, schrijven, beeldende vorming, 
wereldoriëntatie, muziek, levensbeschouwing. Maar bijna altijd geïntegreerd aangeboden 
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in betekenisvolle contexten.  
Bij onderwijs aan jonge kinderen leren we studenten vakoverstijgend te denken, 
thematisch te werken en niet in afzonderlijke vakgebieden te denken.  
 
Wat een overgang voor het jonge kind dat naar groep 3 gaat! 
 
Concrete voorbeelden 
Door een aantal aanpassingen te doen of mogelijkheden te zien, sluit een leerkracht in 
groep 3 beter aan bij de specifieke kenmerken van een jong kind.  
 
! Werken in hoeken 
In groep 3 zouden (wisselende) hoeken moeten zijn, waar kinderen kunnen werken en 
spelen. In deze hoeken moet ruimte zijn voor eigen inbreng in de vorm van (rollen)spel of 
meegebrachte materialen. Naast ontwikkelingsmateriaal, moet er ook materiaal uit de 
leefwereld van kinderen aanwezig zijn in de hoeken, zoals poppen, beesten, speelgoed.  
Teksten die kinderen bijvoorbeeld in deze hoeken gemaakt hebben kunnen ingezet worden 
bij groepsactiviteiten. 
 
! Differentiatie 
Leerkrachten moeten leerinhouden op verschillende niveaus aanbieden. De huidige 
methodes differentiëren steeds beter op niveau, maar leerkrachten moeten hierbij zelf 
goed de vinger aan de pols houden. Zij moeten activiteiten aanbieden die aansluiten bij de 
zone van de naaste ontwikkeling van de individuele kinderen. De methode alleen kan hier 
nooit in voorzien. 
 
! Werkvormen 
Jonge kinderen leren graag met concrete materialen. Leerkrachten kunnen bij rekenen 
veel materiaal inzetten waarmee kinderen kunnen manipuleren zoals ordenen, op grootte 
leggen, of ordeningshandelingen bij het opruimen. Om aan te sluiten bij de 
bewegingsdrang die jonge kinderen hebben kan bij schrijven gebruik gemaakt worden van 
bijvoorbeeld schrijfdans. Bij het aanleren van de letters kunnen heel goed klankgebaren 
ingezet worden. Uit onderzoek blijkt dat het werken met klankgebaren met name heel 
effectief is voor risicolezers (Protocol Leesproblemen en dyslexie, 2011).	  Een verteltafel is 
ook nog heel goed mogelijk én wenselijk in groep 3. 
 
! Thematisch werken 
Leerkrachten zouden waar het kan vakoverstijgend en thematisch moeten werken en los 
van de methode functionele reken-, schrijf- en leesactiviteiten (Van Kleef & Tomesen, 
2005) ontwikkelen en aanbieden. Hierbij kan coöperatief leren ook bewust ingezet worden.  
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