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Belevingswereld
Kinderen ontwikkelen duidelijk hun eigen voorkeur, maar 
kijken wel naar programma’s die educatief zijn zoals 
Dora, Sesamstraat en Het zandkasteel. Daarnaast kijken 
ze ook naar programma’s met vrolijke muziek, liedjes en 
spanning. Hun eigen belevingswereld is vooral gebaseerd 
op hun eigen herkenbare omgeving. Ze spelen ook graag 
dingen na die ze al een keer hebben gezien.

Beeldende ontwikkeling 
Het beeldend vormgeven van kinderen in deze leeftijdsfase vindt 
meestal plaats vanuit plezier en de toevallige ontdekking dat 
de bewegingen die ze maken met een potlood over papier spo-
ren achterlaten. De betekenis van dat wat ze maken bedenken 
ze tijdens of na het werken. Hoe ouder de kinderen worden, 
hoe meer hun beeldend werk een uiting gaat zijn van hun erva-
ringen in en met de werkelijkheid. Om beeldend te beschouwen 
met kinderen van deze leeftijd is het van belang dat de focus ligt 
op associëren.

In deze leeftijdsfase is de zelfwaarneming en zelfverbeelding heel belangrijk. Als 
kinderen van 4 of 5 op zichzelf reflecteren doen ze dit aan de hand van hun eigen er-
varingen. Omdat de fantasie nog erg belangrijk is zullen kinderen van deze leeftijd een 
rijke verbeelding hebben die beeldend kan worden ingezet. Jonge kinderen slaan hun 
eerste herinneringen op in het autobiografisch geheugen. Deze herinneringen gaan 
het culturele reflectiepunt vormen van het kind. Het culturele geheugen is een soort 
opslagplaats van informatie over jezelf en anderen waarbij je uiteindelijk betekenis 
geeft aan de wereld om je heen. Het culturele referentiekader van het kind ontstaat op 
deze leeftijd. Daarnaast zullen kinderen van deze leeftijd eigen ideeën ontwikkelen in 
tegenstelling tot jongeren.

Cognitieve ontwikkeling

“In dit ontwikkelingsstadium hebben 
kinderen een positief zelfbeeld”

‘Cultuur in de spiegel in de praktijk’......

#2 een kind op de leeftijd van ongeveer zeven jaar 
het maximaal aantal hersenverbindingen heeft
#3 je dus haast onmogelijk een spelletje memory 
kunt winnen van een zeven-jarige

Zelfverbeelding, het maken en creëren van je eigen 
wereld staat centraal. Kinderen zullen zich meer 
gaan vergelijken met anderen. Dit gedrag ontstaat 
mede doordat de kinderen naar school gaan. Hierdoor 
verandert het zelfbeeld van kinderen op deze leeftijd 
en wordt het beeld dat kinderen hebben van zichzelf 
vooral beïnvloed door de vaardigheden die ze hebben. 
Bijvoorbeeld: “ik kan goed tekenen.”
Kinderen spelen fantasievolle spelletjes tot aan de 
leeftijd van 7 jaar. Ze delen hierbij elkaars verbeeldin-
gen en vullen deze aan. Ook hebben kinderen van deze 
leeftijd een besef van moreel gedrag. Kinderen van 
5-7 jaar zullen meestal gehoorzaam zijn aan de regels 
die voor ze worden opgesteld omdat dit op moreel 
niveau ervaren wordt als goed gedrag.

Cognitieve ontwikkeling

BELEVINGSWERELD & (7-9 JAAR)
Kinderen gaan hun kennis uitbreiden en worden geïnteresseerd 
in verhalen en gebeurtenissen die niet uit hun eigen omgeving 

komen. Ook nieuwsitems bij het Jeugdjournaal worden interes-

santer. Kinderen willen meer leren. Ze krijgen steeds meer in-
teresse in ingewikkelde rationele problemen zoals: vriendschap, 

verliefdheid, ruzie, eenzaamheid, etc. Ook vinden ze fantasiehelden 

leuk. Op deze leeftijd stellen kinderen veel vragen. Werkelijk-

heid en fantasie komen steeds verder van elkaar af te staan.

Beeldende ontwikkeling
De realiteit begint een grotere rol te spelen. 
Kinderen ontwikkelen tekenschema’s die ze 
hanteren om hun realiteit af te beelden; een 
huis wordt bijvoorbeeld altijd op dezelfde ma-
nier getekend, en gras is altijd dezelfde kleur 
groen. Net als bij 4/5-jarigen is associëren 
belangrijk, maar kinderen van deze leeftijd 
kunnen wat ze zien beter benoemen. Deze 
kinderen combineren fantasieën vaak met de 
werkelijkheid. Ook ontwikkelt de fijne 
motoriek zich rond deze leeftijd, waardoor 
kinderen steeds beter kunnen verbeelden 
wat ze willen laten zien.

Kinderen van deze leeftijd kunnen steeds beter concep-
tueel denken. Ze hebben een beter begrip van sociale 
normen en rollen. Ook kunnen zij vaardigheden met 
elkaar in verband brengen. Op deze leeftijd wordt het 
zelfbeeld van kinderen abstracter. Het wordt niet meer 
gevormd door concrete zaken zoals vaardigheden, maar 
door meningen, eigenschappen en een groeiend begrip 
van kenmerken van zichzelf en anderen.
Kinderen van deze leeftijd leren onderscheid te maken 
tussen gevoel en gedrag en hebben meer zelfcontrole.
Ook kinderen van deze leeftijd hebben nog een rijke 
fantasie/verbeeldingswereld, maar nu wordt deze wereld 
niet meer in een spel gedeeld met anderen.

Cognitieve ontwikkeling

“Zelfverbeelding blijft, maar 
zelf conceptualisering komt op”

‘Cultuur in de spiegel in de praktijk’......

De realiteit wordt nog belangrijker en daarmee ook de drang om 
naturalistisch af te beelden. Kinderen zijn zich steeds meer bewust 
van causale verbanden en gaan meer verhalend verbeelden. In hun 
tekeningen zijn vaker diepte en overlappingen te zien. Kinderen van 
deze leeftijd kunnen ook inspiratie halen uit andere beeldende werken 
en dit terug laten komen in hun eigen werk. Verder kunnen deze 
kinderen ook al ruimtelijk denken en dus ook driedimensionaal gaan 
werken.

Zelfverbeelding groeit: “ik kan goed/slecht 
knikkeren” in plaats van “ik kan knikkeren”

Jongens en meisjes krijgen nog meer verschillen. Leeftijds-
genoten gaan steeds meer aan elkaar spiegelen. Ze gaan 
zichzelf kleden zoals de anderen. Interesses kunnen heel 
erg uiteenlopen. Zo kan het zijn dat bepaalde kinderen van 
heel veel onderwerpen iets afweten, terwijl andere kinderen 
zich verdiepen in één bepaald onderwerp. Ze willen geen 
oppervlakkige antwoorden meer krijgen, maar precies
weten hoe iets is gebeurd.

Belevingswereld

10 - 12 

Voor deze kinderen is de realiteit enorm van 
belang. Ze zijn ontzettend kritisch op dat wat 
ze maken, omdat ze zich er vaak van bewust 
zijn dat ze bijvoorbeeld niet natuurgetrouw 
kunnen tekenen. Deze kinderen hebben steeds 
meer oog voor de communicatieve functie die 
een door hun gemaakt beeld kan hebben en 
willen dit ook graag uitdragen. Een opdracht 
die daar op ingaat, kan daarom veel houvast 
bieden. Verder hebben deze kinderen behoefte 
aan opdrachten die hen ook op technisch 
vlak uitdagen.

#5 de beste breinstimulerende technologie kan ook wel 
eens een kartonnen doos zijn met een set potloden en 
een paar uur vrije tijd

“Zelfconceptualisering en peergroepen worden 
belangrijk, belangstelling voor omgeving”

Beeldende ontwikkeling

COGNITIEVE ONTWIKKELING
Het conceptuele denken groeit en wordt dominanter in deze leeftijdsfase. De beleving van fantasie 
en verbeelding verandert. Kinderen zullen steeds meer aandacht besteden aan de reële wereld. 
Vandaar dat kinderen van deze leeftijd bijvoorbeeld een tekening ‘mooi’ vinden als het afgebeelde 
lijkt op het reële. Het analyserend vermogen groeit, maar het is nog moeilijk om grote gehelen te 
overzien. Bij kinderen van deze leeftijd is het talige denken erg belangrijk. Taal beïnvloedt de ma-
nier waarop zij naar zichzelf, anderen en de cultuur om hen heen kijken. Taal is gelijktijdig de reden 
dat het conceptuele denken groeit. Door taal in te zetten ontstaat de mogelijkheid om ervaringen 
vanaf verschillende kanten te bekijken. Ook komt er geheugenruimte vrij omdat herinneringen 
enkel als taal kunnen worden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van topografie.

Beeldende ontwikkeling

#4 het prikkelen van de fantasie van je kind de hersenen stimuleert

Cogn i t i e v e en so c i a a l -emot i one l e ontw ikke l i ng

Educa t i e

Ke rndoe l en
Bee l dende ontw ikke l i ng

Bu i t ens c hoo l s

B innens c hoo l
s

Lee r l i j nen

Educatie 
Binnenschools

Kerndoelen (Hoofdkerndoelen PO) • 54) De leer l ingen leren beelden, taal , muziek, spel en beweging te gebru iken, om er gevoelens en ervar ingen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.• 55) De leer l ingen leren op e igen werk en dat van anderen te ref lecteren.
• 56) De leer l ingen verwerven enige kennis over en kr i jgen waarder ing voor aspecten van cultureel erfgoed . * Zie hier het gehele overzicht -->

LEERLIJNEN
Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in con-
crete tussendoelen en einddoelen. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar 
aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van het primair naar voortgezet 
onderwijs. De leerling begint op een startniveau en werkt door totdat hij aan de kerndoelen is toe-
gekomen. Cruciale momenten van de leerlijn worden tussendoelen genoemd. Aan de hand van 
leerlijnen en tussendoelen kunnen leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen veel beter 
volgen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen. *Lees hier meer over leerlijnen -->

Hieronder volgen verschillende methodes 
voor beeldend onderwijs waarbij gepro-
beerd wordt de leerlijn in alle jaren door 
te voeren. In de praktijk blijkt echter dat 
deze methodes vaak sporadisch gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld wanneer een docent 
inspiratie zoekt voor een les.

leermethodes

• Laat maar z ien

• Moet je doen

• Crea in een
 notendop

• Avonturen in 
het donker (fil

mlessen)

• Creat ief and
ers (groep 5

-8)

• U it de kuns
t

* Zie hier meer informatie -->

Educatie 
Buitenschools
Onder buitenschoolse educatie verstaan we verschillende instanties 
die zich bezighouden met het aanbieden van educatieve programma’s 
buiten de schoolbanken. Zo zijn er bijvoorbeeld musea die deze aanbieden, 
maar ook veel verschillende kunst- en cultuurcentra. Per deelonderwerp 
kun je onder andere vinden wat er wordt aangeboden en waar je meer 
informatie over de betreffende instanties kunt vinden.

• Ri jksmuseum

• Gemeentemuseum Den Haag

• Kunsthal Ro
tterdam

• Het stedelijk 
Amsterdam

• Foam

• Dordrechts museum

Rondleidmethodes

Hoewel er veel methodes zijn om 

rond te leiden, zoals je terug kunt 

vinden bij de bovenstaande musea, 

worden er hier twee methodes 

kort besproken. 

VTS staat voor Visual Thinking Strategies. Het 
gaat om open en zonder oordeel kijken naar 
kunstwerken, luisteren naar en voortbouwen op 
elkaar. Bij VTS is de gespreksleider geen bron 
van kennis; hij faciliteert het gesprekvolgens een 
vast patroon. VTS stimuleert mensen om per-
soonlijke verbindingen te leggen met een kunst-
werk. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en levert 
plezier op (VTS Nederland, 2017). Je hebt geen 
voorkennis nodig om iets over kunstwerken te 
kunnen zeggen. * http://www.vtsnederland.org

Artful Thinking is een methode waarin het draait om 
het ervaren en waarderen van kunst. Het helpt je 
om rijke connecties te kunnen maken tussen kunst-
werken en andere onderwerpen. Het Artful Thinking- 
palet bestaat uit zes samenhangende disposities om 
kunstwerken en ander onderwerpen te onderzoeken: 
bevragen & onderzoeken; observeren & beschrijven; 
redeneren; verkennen van gezichtspunten; vergelij-
ken & verbinden; vinden van complexiteit. 
*http://www.lkca.nl/artikelen/combineren-door-denken-vanuit-kunst

VTS

Artful thinking

Druk op de iconen om meer te weten te 
komen over: musea, kunst- en vakbladen, 
literatuur en andere bronnen....

Wat leert de docent over het geven van het vak beeldend?* Zie hier het antwoord

Neem hier een kijkje!!!
(Document waarbij dieper op stof ingegaan wordt)

eerlijkheid is de norm

Groei

http://www.slo.nl/downloads/2014/cultuur-in-de-spiegel.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2014/cultuur-in-de-spiegel.pdf/
http://www.villazebra.nl/
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs
http://kunstzone.nl/editiesenartikelen/edities-2003-nu
http://www.jsw-online.nl/
http://denieuweleraar.nu/
https://www.primaonderwijs.nl/
https://didactiefonline.nl/
https://www.bol.com/nl/p/kleine-ontwikkelingspsychologie-2-schoolleeftijd/1001004006539202/
http://www.slo.nl/downloads/archief/ogenopen.pdf
http://www.mocca-amsterdam.nl/
https://www.cultuurschakel.nl/
https://kc-r.nl/
http://www.tentrotterdam.nl/
http://www.kunstbalie.nl/
http://cult-lab.nl/
https://www.npo.nl/het-geheime-leven-van-4-jarigen/VPWON_1265012
https://www.schooltv.nl/programma/kunstuur-in-de-klas/
http://www.arttube.nl/search?s=po
https://www.leraar24.nl/
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
http://ho.noordhoff.nl/boek/laat-maar-zien
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/primair-onderwijs/help-de-muziek-is-zoek
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/bezoek/scholen/basisonderwijs
https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/kinderen-klas-groep/onderwijs/primair-onderwijs/
http://www.stedelijk.nl/educatie/onderwijs/primair-onderwijs/12-kunstenaar
https://www.foam.org/nl/museum/schoolprogrammas/primair-onderwijs/safari
https://www.dordrechtsmuseum.nl/onderwijs-programmas/primair-onderwijs/
http://www.vtsnederland.org/
http://www.lkca.nl/artikelen/combineren-door-denken-vanuit-kunst
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://drive.google.com/drive/folders/0B4sShWQEH00_TzRBVUI1MjhCd1U
https://www.youtube.com/watch?v=wEyjGJAoev8


https://www.youtube.com/watch?time_continue=605&v=4UIXGA-Xjqc
https://www.youtube.com/watch?v=_R5T2YufcDk
https://www.youtube.com/watch?v=ih0LXfVm1Xs

