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Thematisch werken  

 

Frank Studulski  

 

 

Wat is het? 

In de onderbouw wordt vaak thematisch gewerkt: het spel of de activiteiten die worden 

aangeboden of verricht zijn in een bepaald onderwerp verbonden.  

 

Waarom is het van belang voor leerkrachten die met jonge kinderen werken? 

Een manier van werken waarbij begrippen rond een bepaald onderwerp, maar ook 

bekende en nieuwe begrippen met elkaar worden verbonden past bij de 

ontwikkelingsfase en het spel van het kind. Veel onderwerpen worden door de leerkracht 

zelf (al dan niet aansluitend op de actuele ervaringen van de kinderen of de leefwereld 

van de groep) vormgegeven. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de 

kinderen, alle zintuigen kunnen worden ingezet, het is een sociaal proces en er is 

mogelijkheid te experimenteren.   

 

Vanuit welke verschillende perspectieven kun je ernaar kijken? 

De drie visies die relevant zijn voor het werken met kinderen (ervaringsgericht, 

ontwikkelingsgericht en programmagericht) zijn hier ook van belang. De visie is van 

invloed op de ontwikkeling en uitwerking van de thema’s.  

 

Hoe leer je er mee kennis maken? 

Tijdens de stage komt de student in de onderbouw in aanraking met de onderwerpen en 

thema-hoeken. Reguliere hoeken in inrichting kunnen afgestemd zijn op het onderwerp 

wat centraal staat. 

 

Wat is de relatie met andere vak/vormingsgebieden op de PABO? 

Binnen de opzet van een onderwerp kunnen relaties gelegd worden met verschillende 

vak/vormingsgebieden, zoals reken-wiskunde activiteiten, lees-schrijfactiviteiten, 

onderzoeksactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Natuurlijk komen tijdens 

het spel ook sociaal-emotionele aspecten aan bod. Het is ook mogelijk om thematisch 

werken te bezien vanuit het perspectief van de ontwikkelingsgebieden.  

 

Voorbeelden 

Voorbeelden van onderwerpen zijn de jaargetijden, het strand of de winkel. Dit kan ook 

vormgegeven worden door een hoek.  

 

Verder lezen en verder kijken 

 

Brouwers, H. (2010). Kiezen voor het jonge kind, Baarn: Coutinho 

 

Janssen-Vos, F., Pompert, B. (2003). Startblokken van Basisontwikkeling. Een goed 

begin voor peuters en jongste kleuters, Assen: Van Gorcum 

Sardes (2008). Vversterk (in) de opleiding. Een bronnenboek voor ROC’s en PABO’s. 

Utrecht: Sardes   
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Thematisch werken 

 

Thematisch werken is een manier van werken waarbij activiteiten die de kinderen doen of 

die de kinderen worden aangeboden, zijn verbonden met een overkoepelend thema. In 

het thema kunnen meerdere ontwikkelingsgebieden via spel de aandacht krijgen. Het 

thema vormt daarbij een betekenisvolle context.  

 

Het thematisch werken staat in ieder geval in het ontwikkelingsgericht onderwijs 

centraal. Brouwers (2010, p. 306) geeft aan dat thematisch werken in het werken met 

jonge kinderen sinds Decroly eerder standaard dan uitzondering is. Zij geeft aan dat 

thematisch werken in veel gevallen afglijdt naar het bieden van een kapstok om 

leerstofgerichte oefeningen aan op te hangen. Het is van belang dat kinderen werkelijk 

een relatie kunnen leggen tussen de verschillende onderdelen van het thema.  

Toch is thematisch werken voor meer groepen dan alleen het jonge kind geschikt. 

Thematisch werken biedt de mogelijkheid om leerlingen daadwerkelijk te laten 

participeren aan het leren ook als een sociale ervaring. Dat spreekt ook een echte 

motivatie aan bij het kind. Dergelijke ideeën kunnen we al terugvinden bij de bekende 

pedagoog Dewey (1859-1952). Door het communiceren over ervaringen met anderen 

leert het kind, omdat in een gemeenschappelijke cultuur betekenissen uitgewisseld 

worden. Participatie is daarin een belangrijk begrip. Natuurlijk sluiten thematisch werken 

ook nauw aan bij de ideeën van Vygotsky (1896-1934), die veel waarde hechtte aan de 

sociale en culturele context als bron voor de ontwikkeling van de kinderen (de 

zogenaamde zone van naaste ontwikkeling: sociaal-culturele activiteiten waarin het kind 

zinvol kan en wil deelnemen, maar die nog niet zelfstandig kan volbrengen).  

 

Bij het thematisch werken wordt gedurende meerdere weken (bijvoorbeeld 6 weken) 

aandacht aan het thema besteed. Dit thema loopt als het ware als een rode draad door 

de weken heen. De eerste week maken de kinderen kennis met het thema; binnen het 

thema vinden spel en activiteiten plaats. Door herhaling vindt consolidatie plaats. Elke 

themacyclus kent een vaste indeling met een vast aantal onderdelen en routines 

waarbinnen themagebonden spelactiviteiten een plek kunnen krijgen.  

Ook binnen het thematisch werken kun je de verschillende visies (EGO, OGO, PGO) 

herkennen. Hoe meer structuur er in het aanbod zit, hoe meer sprake er is van een 

programma gerichte aanpak. Als je thematisch werken volgens een vaste structuur 

aanbiedt, dan is sprake van een aantal vaste stappen: introductie van het thema en 

oriëntatie; oefeningen, uitproberen, voorbeelden en demonstratie; herhaling, 

consolidatie, verbreden en verdiepen waarbij het thema de contextuele kapstok is 

(Sardes, 2008).  

Zoals gezegd verschillen VVE-programma’s onderling enigszins van elkaar waar het deze 

indeling/structuur betreft. 

 

Thematisch werken heeft relaties met de ruimte (hoekenwerk) en tijd (de dagindeling).  

Allereerst gaan we in op het vinden van een goed onderwerp voor een thema.  

 

Een goed thema 

 

Janssen-Vos en Pompert (2003, p. 138) geven verschillende redenen voor thematisch 

werken aan: 
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Een thema verbindt door middel van activiteiten over een langere periode inhoud. Door 

het thematisch werken wordt samenhang tussen de verschillende activiteiten geboden, 

soms ook gedurende de dag. 

De samenhang bevordert dat kinderen een gezamenlijk kader opbouwen om samen te 

spelen, te praten, te denken en te werken. 

Ook voor leidsters en leerkrachten is de thematische verbondenheid van de activiteiten 

belangrijk, omdat zij daardoor beter kunnen overzien waar de kinderen mee bezig 

(kunnen) zijn.  

Een derde belangrijke reden is dat door thematisch werken ook voor taalontwikkeling 

winst is te maken. Je kunt namelijk beter werken aan woordenschat of een woordenlijst. 

Kinderen krijgen door de langere doorloop van een thema de gelegenheid nieuwe 

woordbetekenissen en uitdrukkingen te herhalen en toe te passen.  

In OGO is thematisch werken een belangrijk uitgangspunt van werken. Binnen deze 

benadering wordt (weloverwogen) een onderwerp met de hele groep beleefd en 

uitgevoerd. Bij EGO kunnen onderwerpen naast elkaar bestaan. Deze aanpak is 

gebaseerd op een ander uitgangspunt. 

Een goed onderwerp of thema heeft ook verschillende kenmerken: een thema zou 

flexibel, open en ruim moeten zijn en niet helemaal ‘dichtgetimmerd’. Dat biedt de 

leerkracht de ruimte om bij te sturen binnen een thema, maar het geeft ook de 

leerlingen de ruimte om binnen een thema een eigen uitwerking te geven voor 

manipulerend en experimenterend spel. Twee belangrijke begrippen daarbij zijn 

samenhang en sturing. De samenhang heeft vooral betrekking op de mate van 

verbinding tussen de verschillende activiteiten of lessen onderling. De sturing richt zich 

op de mate van sturing door leerkracht versus kind. 

 

Bij het kiezen van een thema is het belangrijk om te bepalen of dit van betekenis is voor 

de kinderen of voor de volwassenen. Brouwer (2010) geeft aan dat OGO geschikte 

thema’s put uit de volgende bronnen: de actualiteit, de directe leefomgeving en de grote 

wereld. Daarnaast zijn er ook levensgebieden van mensen die een aanknopingspunt zijn 

voor de uitwerking van thema’s: de primaire levensbehoefte (eten, drinken, wonen), 

techniek, handel een economie (bruggen, winkels en bankwezen) en cultuur, religie en 

kunst (kerstmis, musea, architectuur).  

Volgens Janssen-Vos en Pompert zijn sommige thema’s ‘te schools’ en staan te ver af 

van de directe beleving van de kinderen. Dat betekent meestal dat een thema kleiner en 

concreter gemaakt moet worden. Het is van groot belang dat een thema ‘betekenisvol’ is. 

Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de sociaal-culturele achtergrond 

van de kinderen, omdat bepaalde verschijnselen in verschillende culturen heel anders 

beleefd kunnen worden.  

Een ander aangrijpingspunt voor thema’s is alledaagsheid en nabijheid. Het gaat dan om 

activiteiten waarin kinderen met volwassenen dagelijks handelen: eten, boodschappen 

doen, naar de dokter, op verjaarsvisite, met de bus of de tram mee, op vakantie, 

kamperen of uit logeren (Janssen-Vos, Pompert, 2003). Ook de actualiteit kan een 

aanleiding vormen, zoals storm, een opgebroken straat, de bouw, etc. Ten slotte zijn er 

nog de jaarlijks terugkerende feesten die aandacht opeisen, zoals Sinterklaas, Kerst en 

de culturele feesten.  

 

Een thema wordt meestal ingeleid door een verhaal, of een prentenboek. Een thema kan 

verder worden uitgebouwd met manipulerend spel, rollenspel, constructief spel, 
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voorlezen en vertellen. Een thema komt tot leven door een ontdektafel en de 

representatie van de producten van de kinderen, die op ooghoogte aan de wand kunnen 

worden gehangen. Door het maken van foto’s kunnen kinderen zichzelf terugzien en kan 

daarover worden gepraat.  

 

Jonge kinderenleren het beste wanneer: 

 Ze zich emotioneel betrokken voelen met hetgeen ze doen en bedenken. Ze ‘moeten 

er wat mee voelen, er wat mee hebben’.  

 Wat ze ervaren aansluit bij hun leefwereld en bij hun belevingswereld 

 Er voldoende te experimenteren, te onderzoeken, te ‘rommelen’ valt 

 Ze al hun zintuigen – liefst tegelijkertijd – mogen inzettenen dit kunnen koppelen aan 

bewegen 

 Ze anderen tegenkomen en samen kunnen praten  over wat er zoal valt te zien, te 

doen, te leren, te vergelijken.  

 De ervaringen, de handelingen, de ontdekkingen bijdragen aan het meer te weten 

komen over iets, direct kunnen toepassen, iets beter kunnen 

 Spel, spelen en onderzoeken een onderdeel is of misschien zelfs de manier is 

waarmee geleerd wordt  

Thematisch werken is niet altijd beperkt tot groep 1-2 of groep 1-4. Er zijn ook scholen 

die thematisch werken gebruiken in alle groepen, zoals de scholen die werken op basis 

van ontwikkelingsgericht onderwijs.  

 

Themahoeken en hoekenwerk 

Thematisch werken heeft ook een sterke verbinding met hoekenwerk. Brouwers (2010, 

p. 428): ‘hoeken en thema’s hebben elkaar nodig’. De omgeving waarin gewerkt wordt – 

ook de buitenruimte – is een belangrijk onderdeel van het werk. Niet voor niets wordt de 

ruimte, de omgeving binnen Reggio Emilia de ‘derde pedagoog’ genoemd.  

In alle onderbouwklassen zijn hoeken te vinden. Minimaal gaat het dan om een huishoek 

en een constructiehoek. De verschillende activiteiten zijn gebonden aan een plek in het 

lokaal. Aan hoekenwerk ligt een organisatorisch principe (overzichtelijkheid) en een 

onderwijskundig principe ten grondslag: de hoeken en hun inrichting stellen leerlingen in 

staat eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren en bovendien plannen samen uit te 

voeren. 

De hoeken zijn duidelijk herkenbaar wat betreft sfeer en uitstraling.  

De vaste hoeken zijn meestal: 

 De huishoek (dit was vroeger de poppenhoek) 

 De winkelhoek 

 De constructiehoek 

 Het atelier 

 De zand/water tafel 

 De lees / luister hoek 

 De materialenhoek 

Soms is er ook een aparte themahoek, die steeds een andere invulling krijgt. 

 

In de onderwerpen kan spelenderwijs een relatie worden gelegd met verschillende 

ontwikkelingsstimulerende activiteiten. 

 Spelactiviteiten 

 Constructieve en beeldende activiteiten 
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 Gespreksactiviteiten 

 Lees- en schrijfactiviteiten 

 Reken- en wiskundige activiteiten 

Voor de docent is het een uitdaging om het thema te verbinden met de activiteiten in de 

verschillende hoeken.  

De inrichting van de speel-leeromgeving (het lokaal) is ook heel belangrijk. Bij te veel 

prikkels worden kinderen voortdurend afgeleid en onrustig en komen ze tot niets. Als er 

te weinig uitdagende prikkels zijn in de omgeving, gaan ze zich vervelen. Ook het 

opbergen van het materiaal speelt daarbij een rol. Het betekent dat het materiaal voor 

kinderen toegankelijk moet zijn en zodanig opgeborgen is dat kinderen er makkelijk bij 

kunnen, bijvoorbeeld in transparante bakken of met pictogrammen. Ook de looproutes 

door het lokaal zijn van belang. De hoeken zijn op een logische wijze gegroepeerd en bij 

het spel is het niet de bedoeling dat de kinderen elkaar in de weg zitten.  

 

Thematiseren: thematisch werken opzetten 

Brouwer (2010) beschrijft vijf fasen voor de opbouw van een thema.  

 

Fase 0: de voorbereidingsfase.  

In deze fase gaat het om de voorbereiding van de leerkracht: wat is de inhoud, wat zijn 

de betekenissen voor de kinderen, wat is de bedoeling van het thema en wat is het 

activiteiten aanbod. Er wordt een voorlopige planning gemaakt (die ruimte biedt om bij 

te stellen). Er kan ook een woordenlijst worden samengesteld met betekenisvolle 

woorden in het thema. 

 

Fase 1: oriëntatiefase 

Hier kan een thema beginnen met een startactiviteit, die de kinderen enthousiasmeert en 

tegelijk de leerkracht inzicht geeft in wat de leerlingen weten over het thema, welke 

ervaringen zij hebben.  

 

Fase 2: uitvoeringsfase 

De kinderen werken en spelen een aantal weken aan een onderwerp, bespreken steeds 

wat ze hebben gedaan en ontwikkelen, samen met de leerkracht, de planning en de 

voortgang.  

 

Fase 3: afrondingsfase 

In deze fase wordt het thema afgesloten, bijvoorbeeld met een tentoonstelling, of een 

eindvoorstelling; ook ouders kunnen daarbij worden betrokken.  

 

Fase 4: evaluatie en vervolg 

Deze fase speelt zich buiten de groep af. De leerkracht evalueert de bevindingen.  

 

Natuurlijk zijn er wel verschillen in de invulling van de activiteiten van een thema bij 

peuters, jonge kleuter en oudere kleuters. De jongere kinderen zijn vaak meer bezig met 

het verkennen van de voorwerpen en materialen rond een onderwerp, bij de oudere 

kinderen breidt de leefwereld zich snel uit en de thema inhouden groeien mee.  
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Om tot een goede situatie voor speel-leren te komen is het belangrijk om aan drie 

basisbehoeften van kinderen te voldoen (Stevens, 1997), namelijk de behoefte aan 

relatie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan autonomie.  

 

Een voorbeeld  

Een voorbeeld van een uitwerking van thematisch werken is een 

activiteitencyclus. En activiteitencyclus biedt activiteiten voor verschillende 

ontwikkelingsgebieden. Een activiteitencyclus wordt meestal opgebouwd rondom 

een thema en een bijpassend prentenboek. In de programma's Piramide, De 

Taallijn, Natuurlijk VVE en Vversterk zijn activiteitencycli opgenomen.  

De Vversterk-activiteitencyclus biedt activiteiten voor de ontwikkelingsgebieden 

taal, rekenen wiskunde, sociaal-emotionele ontwikkeling, sensomotorische 

ontwikkeling, ouderbetrokkenheid en ICT en multimedia. De activiteitencyclus 

voor kleuters bestaat uit vijf fasen en duurt drie weken. Per dag wordt ongeveer 

een uur aan de activiteitencyclus besteed.  

 

De overgang van thematisch werken naar vakgericht werken 

Voor veel scholen is de overgang van thematisch werken naar een aanbod van 

vak/vormingsgebieden een ingewikkelde overstap. Vaak vindt de verandering in groep 3 

plaats. Sommigen hebben het idee dat dan ‘het echte leren’ begint.  

Andere scholen kiezen er daarom voor om de onderbouw niet te beperken tot groep 1 en 

2, maar ook groep 3 en 4 hierbij te betrekken.  

De uitdaging van de leerkrachten ligt in het combineren van thematisch werken en 

vakgebonden leerstof aanbod in de overgangsfase, die op basis van de individuele 

ontwikkeling van de kinderen ook kan verschillen.  

 


