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Deze	  visie	  is	  gebaseerd	  op	  de	  sociaal-‐constructivistische	  leertheorie	  van	  Vygotski.	  

Een	  eerste	  kenmerk	  daarvan	  is	  dat	  het	  leren	  van	  kinderen	  plaatsvindt	  in	  een	  

realistische	  

omgeving,	  ook	  wel	  aangeduid	  als	  betekenisvolle	  context.	  Ten	  tweede	  wordt	  het	  kind	  

gezien	  als	  iemand	  die	  op	  actieve	  manier	  het	  eigen	  leren	  vormgeeft.	  Ten	  slotte	  is	  

belangrijk	  dat	  het	  leren	  plaatsvindt	  in	  interactie	  met	  anderen,	  met	  leeftijdgenoten	  

en	  volwassenen.	  Bij	  de	  ontwikkelingsgerichte	  visie	  wordt	  dan	  ook	  gepleit	  voor	  meer	  

en	  betere	  interactie	  tussen	  leerkracht	  en	  leerling.	  	  

Voor	  het	  jonge	  kind	  is	  spel	  volgens	  Vygotski	  de	  meest	  belangrijke	  bron	  van	  

ontwikkeling.	  Dat	  betekent	  voor	  onderwijs	  dat	  het	  creëren	  van	  spelsituaties	  van	  

groot	  belang	  is,	  want	  	  ‘spel	  is	  leren’	  (Cohen	  de	  Lara,	  1996).	  	  

Vygotski’s	  benadrukt	  de	  zone	  van	  naaste	  ontwikkeling,	  het	  verschil	  tussen	  wat	  het	  

kind	  zonder	  hulp	  kan	  en	  wat	  het	  met	  hulp	  kan.	  

	  

	  
Poster	  van	  OGO	  

	  

De	  ‘Zone	  van	  Naaste	  Ontwikkeling’	  (ZNO)	  is	  gedefinieerd	  als	  het	  verschil	  tussen	  wat	  

een	  leerling	  al	  zelfstandig	  kan	  (het	  actuele	  ontwikkelingsniveau)	  en	  wat	  de	  leerling	  

kan	  met	  ondersteuning	  van	  een	  volwassene	  of	  een	  medeleerling	  (de	  zogenaamde	  

‘meerwetende	  partners’).	  De	  ZNO	  is	  daarmee	  een	  sociaal-‐culturele	  activiteit	  waarin	  

de	  leerling	  zinvol	  kan	  en	  wil	  deelnemen,	  maar	  die	  hij	  nog	  niet	  zelfstandig	  kan	  



volbrengen.	  In	  de	  praktijk	  zal	  het	  gaan	  om	  het	  samen	  uitvoeren	  van	  een	  activiteit	  

(met	  een	  volwassene	  of	  met	  medeleerlingen),	  waarbij	  de	  meerwetende	  partner	  

hardop	  voordenkt	  en	  de	  belangrijkste	  ingrediënten	  aanreikt.	  Zowel	  leerling	  als	  

volwassene	  dragen	  dus	  aan	  de	  activiteit	  bij.	  De	  volwassene	  sluit	  aan	  bij	  de	  actuele	  

kennis	  en	  behoefte	  van	  de	  leerling.	  

	  

De	  belangrijkste	  kenmerken	  van	  de	  ontwikkelingsgerichte	  benadering	  zijn	  globaal	  als	  

volgt	  samen	  te	  vatten:	  

 Ontwikkelingsgericht	  onderwijs	  is	  gericht	  op	  een	  brede	  persoonsontwikkeling	  

(zoals	  samenwerken,	  communiceren,	  initiatieven	  nemen,	  plannen	  maken)	  die	  

altijd	  verbonden	  wordt	  aan	  kennis	  en	  vaardigheden	  (schrijven,	  lezen,	  

woordenschat	  enz).	  

 Het	  gaat	  om	  betekenisvolle	  activiteiten;	  een	  thematisch	  aanbod	  van	  sociaal	  

culturele	  activiteiten	  waarin	  kinderen	  inbreng	  kunnen	  hebben	  in	  keuze	  en	  

planning.	  In	  de	  onderbouw	  hebben	  de	  activiteiten	  een	  spelkarakter	  en	  in	  de	  

midden	  en	  bovenbouw	  vooral	  een	  onderzoek	  karakter.	  	  

 Het	  aandeel	  van	  de	  leerkracht	  bepaalt	  in	  hoeverre	  het	  thematische	  

activiteitenaanbod	  bijdraagt	  aan	  de	  beoogde	  ontwikkeling	  van	  leerlingen.	  

Leerkrachten	  bemiddelen	  tussen	  de	  motieven,	  betekenissen	  en	  mogelijkheden	  

van	  leerlingen	  enerzijds	  en	  de	  doelen	  die	  zij	  belangrijk	  vinden	  anderzijds.	  Hier	  

moet	  evenwicht	  in	  zijn.	  Daarom	  moeten	  ze	  zelf	  een	  activiteitenaanbod	  

ontwerpen.	  Maar	  nog	  meer	  dan	  dat:	  ze	  spannen	  zich	  in	  om	  leerlingen	  verder	  te	  

helpen,	  om	  ervaringen	  en	  handelingsmogelijkheden	  toe	  te	  voegen,	  om	  

ontwikkeling	  en	  leren	  doelbewust	  uit	  te	  lokken	  en	  te	  stimuleren.	  Gallimore	  and	  

Tharpe	  noemen	  dat	  ‘assisted	  performance’.	  	  

 De	  didactische	  organisatie	  speelt	  daarin	  een	  rol.	  In	  begeleide	  keuzes	  helpen	  

leidsters	  en	  leerkrachten	  hun	  leerlingen	  om	  initiatieven	  te	  nemen	  en	  plannen	  te	  

maken	  voor	  hun	  activiteiten.	  Vooral	  kleine	  groepsactiviteiten	  maken	  het	  mogelijk	  

om	  met	  hen	  samen	  te	  spelen,	  te	  praten,	  te	  denken	  en	  te	  werken.	  

 Reflectie	  en	  observatie	  zijn	  onlosmakelijk	  aan	  het	  handelen	  van	  docenten	  

verbonden.	  Ze	  zoeken	  steeds	  naar	  wat	  leerlingen	  zelf	  willen	  en	  al	  (bijna)	  kunnen.	  

Daar	  baseren	  ze	  hun	  aanbod	  op.	  Zo	  wordt	  er	  een	  zone	  van	  naaste	  ontwikkeling	  

gecreëerd,	  waardoor	  leerlingen	  hun	  eigen	  ontwikkeling	  signaleren	  omdat	  ze	  

merken	  dat	  de	  activiteit	  én	  zij	  zelf	  er	  beter	  van	  worden.	  

(Zonneveld,	  2005)	  

	  

Van	  Oers	  (2003)	  benoemt	  de	  volgende	  hoofdkenmerken	  van	  het	  OGO:	  

• Ontwikkelingsgericht	  onderwijs	  is	  holistisch	  



• Ontwikkeling	  berust	  op	  leren	  door	  begeleide	  deelname	  aan	  betekenisvolle	  

activiteiten	  

• De	  leerkracht	  is	  ook	  een	  deelnemer	  aan	  de	  culturele	  praktijk	  

• Leerlingen	  construeren	  hun	  eigen	  instrumenten	  voor	  het	  oplossen	  van	  

betekenisvolle	  probleem	  

• De	  opbouw	  van	  het	  leertraject	  is	  systematisch	  en	  hypothetisch	  

	  	  

In	  het	  OGO	  wordt	  spel	  uitgedaagd	  door	  het	  klaarleggen	  van	  spelmateriaal,	  dat	  voor	  

verschillende	  speltoepassingen	  kan	  worden	  gebruikt.	  Knopen	  kunnen	  een	  

betaalmiddel	  zijn,	  maar	  ook	  voer	  voor	  de	  hond,	  of	  de	  knopen	  aan	  de	  jas	  van	  de	  beer.	  

Ook	  het	  rollenspel	  wordt	  gepropageerd	  in	  het	  OGO.	  In	  het	  spel	  worden	  rollen	  

verdeeld	  en	  is	  er	  interactie	  tussen	  de	  kinderen	  en	  de	  leerkracht.	  	  

	  

Het	  observatiesysteem	  dat	  bij	  OGO	  hoort	  is	  HOREB.	  HOREB	  staat	  voor	  

Handelingsgericht	  Observeren,	  Registreren	  en	  Evalueren	  van	  Basisontwikkeling.	  

Handelingsgericht	  is	  een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  dit	  instrument:	  wat	  leerkrachten	  

observeren	  en	  registreren	  heeft	  niet	  de	  bedoeling	  om	  kinderen	  te	  labelen,	  maar	  om	  

er	  richtlijnen	  uit	  te	  halen	  voor	  de	  begeleiding	  van	  de	  verdere	  planning	  van	  het	  

onderwijs.	  HOREB	  werkt	  met	  authentieke	  gegevens	  (authentic	  assessment):	  geen	  

toets	  of	  testsituaties.	  Wat	  een	  kind	  kan	  op	  een	  bepaald	  moment	  wordt	  niet	  

vergeleken	  met	  een	  standaard	  of	  mijlpaal,	  alleen	  met	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  

zelf.	  (Brouwers,	  2010,	  p.	  312)	  	  

HOREB	  bestaat	  uit	  drie	  delen,	  namelijk	  Activiteitenboek,	  Logboek	  en	  Kinderdagboek.	  

Elke	  themamap	  (activiteitenboek)	  bevat	  verschillende	  instrumenten	  die	  nodig	  zijn	  

om	  een	  thema's	  en	  activiteiten	  doelgericht	  te	  ontwerpen.	  	  

Het	  Logboek	  is	  een	  instrument	  voor	  het	  plannen	  en	  reflecteren	  op	  activiteiten	  die	  

met	  kinderen	  worden	  ondernomen	  en	  het	  handelen	  van	  de	  leerkracht	  zelf	  binnen	  

die	  activiteiten.	  De	  ontwikkelingssignalerende	  gegevens	  worden	  automatisch	  

opgeslagen	  naar	  het	  Kinderdagboek	  van	  het	  kind.	  

In	  het	  Kinderdagboek	  wordt	  per	  kind	  en	  per	  kernactiviteit	  de	  ontwikkeling	  

bijgehouden.	  Hier	  kan	  een	  soort	  portfolio	  worden	  opgebouwd	  van	  het	  kind.	  

	  

HOREB	  is	  sinds	  het	  najaar	  2012	  online	  beschikbaar	  als	  een	  handelingsgericht	  

kwaliteitssysteem	  voor	  Startblokken	  in	  de	  kinderopvang,	  Basisontwikkeling	  in	  de	  

onderbouw	  en	  Ontwikkelingsgericht	  Onderwijs	  in	  de	  bovenbouw	  van	  de	  basisschool.	  

HOREB	  bevat	  de	  aanwijzingen	  en	  instrumenten	  waarmee	  pedagogisch	  medewerkers,	  

leidsters	  en	  leerkrachten	  ontwikkelingsgericht	  kunnen	  werken	  met	  kinderen	  vanaf	  

de	  babyperiode	  tot	  en	  met	  einde	  basisonderwijs.	  Het	  programma	  is	  volledig	  digitaal	  

en	  eenvoudig	  toepasbaar.	  	  



www.horeb-‐po.nl	  

	  

Tot	  de	  grondleggers	  van	  het	  OGO	  behoren	  Frea	  Janssen-‐Vos,	  Bea	  Pompert,	  Ferre	  

Laevers,	  Niko	  Fijma,	  Jacques	  Carpay,	  Carel	  van	  Parreren,	  Bert	  van	  Oers	  en	  Henk	  Vink.	  	  

	  

OGO	  is	  vertaald	  in	  het	  VVE-‐programma	  Startblokken.	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



	  


