
Ervaringsgericht	  onderwijs	  (EGO)	  

	  

Het	  ervaringsgericht	  onderwijs	  grijpt	  de	  reguliere	  activiteiten	  in	  de	  klas	  aan	  om	  de	  

interactie	  te	  intensiveren.	  Door	  veel	  praten	  met	  de	  kinderen	  over	  wat	  ze	  

bijvoorbeeld	  doen	  aan	  de	  zandtafel,	  bij	  het	  kleien	  of	  in	  de	  bouwhoek,	  stimuleert	  de	  

leerkracht	  hun	  taalontwikkeling	  (Cohen	  de	  Lara,	  1996).	  	  

Ervaringsgericht	  Onderwijs	  is	  een	  onderwijsconcept	  dat	  is	  ontstaan	  in	  1979.	  Het	  doel	  

was	  vanuit	  een	  ervaringsgerichte	  basishouding	  aandacht	  hebben	  voor	  sociaal	  

emotionele	  problemen	  (bevrijdingsprocessen)	  en	  ontwikkeling	  bij	  kinderen	  

stimuleren	  (creatieve	  processen);	  daarbij	  staan	  de	  leerkracht	  drie	  middelen	  ter	  

beschikking:	  ruimte	  geven	  voor	  initiatief,	  het	  milieu	  verrijken	  en	  échte	  communicatie	  

tot	  stand	  brengen	  door	  een	  ervaringsgerichte	  omgangswijze.	  	  

Belangrijke	  kwaliteitsindicatoren	  daarbij	  zijn:	  welbevinden	  en	  betrokkenheid	  

(website	  SLO).	  Voor	  het	  werken	  volgens	  de	  uitgangspunten	  van	  EGO	  is	  het	  heel	  

belangrijk	  dat	  de	  leerkracht	  sensitiviteit	  heeft:	  goed	  kan	  luisteren	  en	  kijken	  naar	  het	  

kind.	  	  

Ervaringsgericht	  onderwijs	  is	  ontwikkeld	  door	  de	  Vlaamse	  onderwijskundige	  Ferre	  

Laevers.	  Taal	  is	  een	  belangrijke	  basis	  voor	  ervaringsgericht	  onderwijs.	  Dat	  komt	  

bijvoorbeeld	  tot	  uiting	  in	  het	  praktijkprincipe	  ‘ervaringsgerichte	  dialoog’	  of	  in	  de	  

empathieschaal	  waarin	  de	  manier	  van	  interactie	  die	  de	  leerkracht	  kiest,	  gescoord	  

kan	  worden.	  Het	  ervaringsgericht	  onderwijs	  heeft	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  

het	  bevorderen	  van	  de	  emotionele	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  met	  behulp	  van	  

kinderboeken.	  

EGO	  kan	  worden	  samengevat	  met	  drie	  pijlers.	  

• Het	  vrije	  initiatief:	  Het	  vrije	  initiatief	  beoogt	  het	  verhogen	  van	  de	  

betrokkenheid.	  

• Milieuverrijking:	  Er	  wordt	  een	  klassen-‐	  en	  schoolomgeving	  gecreëerd	  met	  

voor	  kinderen	  interessante	  en	  uitdagende	  materialen	  en	  activiteiten.	  

• Ervaringsgerichte	  dialoog:	  De	  ervaringsgerichte	  dialoog	  helpt	  de	  leerkracht	  

om	  een	  goede	  relatie	  met	  de	  kinderen	  op	  te	  bouwen	  en	  hen	  zo	  goed	  mogelijk	  

te	  begrijpen	  en	  te	  begeleiden.	  

Door	  de	  gehele	  basisschool	  wordt	  met	  aandacht	  voor	  vijf	  betrokkenheidsverhogende	  

factoren	  gewerkt:	  

1. Sfeer	  en	  relatie	  (Het	  is	  van	  belang	  dat	  kinderen	  zich	  veilig	  en	  geaccepteerd	  

voelen)	  



2. Aanpassing	  aan	  het	  niveau	  (Kinderen	  moeten	  de	  uitdaging	  voor	  activiteiten	  

voelen).	  

3. Werkelijkheidsnabijheid	  (Activiteiten	  die	  raken	  aan	  de	  leef-‐	  en	  beleefwereld	  

van	  de	  kinderen	  worden	  als	  zinvol	  ervaren).	  

4. Activiteit	  (Kinderen	  kunnen	  niet	  lang	  luisteren.	  Er	  moet	  van	  alles	  te	  doen	  zijn.	  

Rust	  en	  activiteit	  hoeven	  elkaar	  niet	  in	  de	  weg	  te	  staan!)	  

5. Vrij	  initiatief	  (Het	  gaat	  erom	  dat	  kinderen	  hun	  ontwikkelingspotentieel	  

aanspreken.	  Daarvoor	  moeten	  ze	  eigen	  keuzemogelijkheden	  krijgen).	  

Brouwers	  (2010)	  noemt	  voor	  EGO	  acht	  gebieden	  waarin	  kinderen	  competenties	  

kunnen	  ontwikkelen:	  

1. Grove	  motoriek	  

2. Kleine	  motoriek	  	  

3. Beeldende	  representaties	  

4. Representeren	  door	  middel	  van	  taal	  

5. Begrijpen	  van	  de	  fysieke	  wereld	  

6. Sociale	  competentie	  

7. Wiskundig	  en	  logisch	  denken	  	  

8. Zelfsturing	  en	  ondernemingszin	  

De	  kenmerken	  van	  EGO	  worden	  hier	  uitgewerkt	  in	  een	  vertaling	  naar	  werkvormen	  

Een	  goede	  sfeer	  	  

Kinderen	  moeten	  zich	  goed	  in	  hun	  vel	  kunnen	  voelen	  op	  

school.	  

Een	  uitnodigende	  sfeer	  en	  een	  goede	  relatie	  tussen	  kinderen	  

onderling	  en	  tussen	  kinderen	  en	  leerkracht	  zijn	  van	  

essentieel	  belang.	  

Kring	  en	  forum	  

Werken	  op	  eigen	  niveau	  	  

Leerstof	  en	  activiteiten	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  worden	  

afgestemd	  op	  het	  niveau	  van	  het	  individuele	  kind.	  Als	  de	  

leerstof	  te	  moeilijk	  is,	  haken	  kinderen	  af.	  Als	  het	  te	  simpel	  is	  

voelen	  kinderen	  geen	  uitdaging	  meer;	  in	  beide	  gevallen	  gaat	  

dat	  ten	  koste	  van	  de	  betrokkenheid!	  Ook	  als	  volwassenen	  

herkennen	  we	  dit!	  

Contractwerk	  

Werkelijkheidsnabijheid	  	  

Het	  onderwijs	  gaat	  uit	  van	  omgevingen	  en	  situaties	  die	  voor	  

Projectwerk	  



kinderen	  inleefbaar	  en	  betekenisvol	  zijn.	  Dat	  eigen	  

ervaringen	  en	  inbreng	  van	  de	  kinderen	  hierbij	  onontbeerlijk	  

zijn,	  is	  natuurlijk	  vanzelfsprekend.	  

Activiteit	  	  

Kinderen	  zijn	  van	  nature	  heel	  actief;	  het	  onderwijs	  moet	  

daarop	  inspelen!	  Kinderen	  moeten	  dus	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  

om	  zoveel	  mogelijk	  actief	  te	  zijn	  (dat	  wil	  zeggen:	  doen,	  

denken,	  onderzoeken,	  spelen,	  discussiëren	  etc.).	  "Dode"	  

momenten	  (wachten,	  stilzitten,	  niets	  te	  "doen"	  hebben)	  

moeten	  vermeden	  worden.	  

Ateliers	  

Verruimen	  van	  het	  leerlingeninitiatief	  	  

Betrokkenheid	  ontstaat	  als	  kinderen	  met	  dingen	  bezig	  

kunnen	  zijn,	  die	  aansluiten	  bij	  hun	  belangstelling	  en	  

behoefte.	  Door	  ruimte	  te	  creëren	  voor	  eigen	  keuzes	  en	  

persoonlijke	  inbreng,	  komt	  de	  reële	  en	  individuele	  

belangstelling	  pas	  echt	  tot	  zijn	  recht.	  

Vrije	  keuze-‐

activiteiten	  

Zie	  bijvoorbeeld	  www.fonkelsteen.org	  

Er	  zijn	  ook	  observatie	  instrumenten	  voor	  EGO	  ontworpen.	  De	  Leuvense	  

Betrokkenheidsschaal	  is	  oorspronkelijk	  ontworpen	  om	  betrokkenheid	  te	  ‘scannen’:	  

door	  observatie	  van	  kinderen	  gedurende	  twee	  minuten	  wordt	  aan	  elk	  van	  die	  

perioden	  een	  score	  toegekend.	  De	  scores	  worden	  dan	  gemiddeld.	  	  De	  

betrokkenheidsschaal	  is	  later	  ook	  opgenomen	  in	  het	  Procesgericht	  Kindvolgsysteem	  

voor	  Kleuters	  (Laevers,	  2001).	  Hierin	  wordt	  een	  uitspraak	  gedaan	  over	  de	  mate	  van	  

betrokkenheid	  op	  basis	  van	  impressies	  en	  observaties	  over	  een	  langere	  periode.	  	  

Met	  het	  observatie	  en	  registratiesysteem	  van	  EGO	  kan	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  

gevolgd	  worden	  	  op	  het	  gebied	  van	  welbevinden	  	  en	  betrokkenheid	  én	  op	  het	  gebeid	  

van	  de	  te	  ontwikkelen	  competenties.	  (Brouwers,	  2010,	  p.	  287-‐289).	  	  

EGO	  vinden	  we	  in	  het	  programma	  Kaleidoscoop:	  

www.nji.nl/smartsite.dws?id=110145	  

	  	   	  



	  


