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1. Over deze cursus
In cursus 1 en 2 wordt de ontwikkeling van baby tot peuter behandeld. Deze cursus
gaat over de ontwikkelingspsychologie van het basisschoolkind. Je leert hoe de
lichamelijke, cognitieve, sociale, emotionele en seksuele ontwikkeling bij kinderen van
4 tot 13 jaar verder verloopt.
In je werk als pedagogisch medewerker ben je dagelijks bezig om de ontwikkeling van
het kind te volgen. Om te weten of een kind zich voldoende ontwikkelt, heb je kennis
nodig over welke ontwikkeling je mag verwachten bij een kind van een iedere leeftijd.
Maar het is ook van belang om te weten hoe deze ontwikkeling tot stand komt en hoe
een kind leert. In deze cursus wordt beschreven hoe het gemiddelde kind zich meestal
ontwikkelt. Maar het is goed om te beseffen dat ieder kind zich op zijn eigen wijze en
in zijn eigen tempo ontwikkelt. Door verschillen in aangeboren eigenschappen, gezin,
opvoeding en omgeving maakt ieder kind zijn eigen ontwikkeling door.

Doelstellingen
• Je krijgt meer kennis van de ontwikkelingspsychologie (fasen en gebieden)van het

schoolkind (4 tot en met 12 jaar)
• Je herkent bij kinderen welke ontwikkeling past bij hun leeftijd.
• Je weet wat een kind rond een bepaalde leeftijd kan en welk gedrag erbij hoort.
• Je leert begeleidingsvormen om kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling.
• Je leert waar je op kunt letten bij het observeren en stimuleren van deze kinderen.
• Je kunt aansluiten op de ontwikkelingsfase van het kind tijdens de

verzorging/begeleiding en activiteiten aanbod.

Beoordeling
Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je achter in dit boek
vinden. Belangrijke punten bij de beoordeling zijn:
• actieve deelname aan de lessen
• nette uitwerking van de opdrachten
• afgeronde processtappen voor het maken van de beroepsproducten.

Je toekomstige collega:

Sophie KeldermanNaam:

Tussenschoolse en naschoolse opvang de TorteltuinWerkzaam bij:

Locatiehoofd en drie pedagogisch medewerkersMedewerkers:

Leidster tussen- en naschoolse opvangWerkzaam als:
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Het voorbereiden van de lunch, het bijhouden/registreren van
de aanwezigheid van kinderen, het bedenken en uitvoeren
van activiteiten met kinderen, het observeren en begeleiden

Soort
werkzaamheden:

van kinderen. Bijhouden van een contactschriftje dat we aan
ouders meegeven. Enkele kinderen hebben autisme of ADHD.
Deze kinderen hebben vaak andere begeleiding nodig. Voor
deze kinderen wordt een plan van aanpak gemaakt.

De ruimte waar ik werk is in een basisschool waar ook een
peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang zit (brede
school). Ik vang tussen de middag (overblijven) en na schooltijd
(na schoolse opvang) de kinderen op van de basisscholen uit
de buurt. We mogen de gymzaal en het schoolplein gebruiken.

Over de
werkomgeving:

Kinderen reageren altijd enthousiast als ze mij zien. Tijdens
het drinken komen de verhalen los over de belevenissen op
school. Gesprekjes met kinderen vind ik erg leuk.

Wat is er leuk aan je
werk:

Ik was een keer vergeten de datum van een studiemiddag te
noteren in een paar contactschriftjes. Tijdens de studiemiddag
stonden er om 15.15 uur opeens drie kinderen voor de deur.

Grootste blunder:

Ik vind het belangrijk dat er voor ieder kind een activiteit is
die hem of haar aanspreekt. De ruimte bij ons is zo ingericht
dat er een rustig zit- en leeshoekje is, een knutseltafel en voor

Waar werk je aan:

de actievere kinderen kunnen we terecht in de gymzaal en op
het speelplein van de school. Elke keer bedenk ik weer iets om
de ruimte aantrekkelijk in te richten.
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2. Beroepsproduct:
Ontwikkelingsschema
kleuter, jong
schoolkind en ouder
schoolkind

Werkmodel:
Ontwikkelings-
schema op
www.factor-e.nl

<

Dit beroepsproduct inleveren voor: ___________________________

In deze cursus leer je hoe de ontwikkeling van de basisschoolleerling verloopt. Dit is de
ontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Om het voor jezelf overzichtelijk
te houden, maak je een ontwikkelingsschema voor deze leeftijden. Hierin vermeld je
wat een kind per ontwikkeling allemaal kan op deze leeftijden.
Per ontwikkelingsgebied (cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, seksueel) beschrijf
je:
• de kenmerken per ontwikkelingsfase
• veelvoorkomende vragen van ouders met antwoorden
• tips ter stimulering van het ontwikkelingsgebied
• activiteiten voor het stimuleren van het ontwikkelingsgebied.

Werkmodel:
Cursusplanning
op
www.factor-e.nl

<

Processtappen
• Maak een planning en een taakverdeling.
• Gebruik werkmodel ‘Ontwikkelingsschema’ om het ontwikkelingsschema voor

basisschoolleerlingen in te vullen. Vul eerst de kenmerken in per ontwikkelingsgebied
voor alle leeftijden die hierboven benoemd staan.

• Kies vervolgens een van de leeftijden uit als doelgroep waarvoor je de rest van het
schema in gaat vullen.

• Overleg met je medestudent welke soort vragen er bij ouders zouden kunnen leven
bij elk ontwikkelingsgebied over een kind van jullie gekozen leeftijd. Vermeld bij
elk ontwikkelingsgebied een mogelijke vraag van ouders en beschrijf vervolgens
wat jullie antwoord zou zijn.

• Elk ontwikkelingsgebied is afzonderlijk te stimuleren. Geef bij elk
ontwikkelingsgebied een tip om dit te stimuleren bij kinderen van jullie gekozen
leeftijd.

• Bedenk bij elk ontwikkelingsgebied een activiteit voor een kind van jullie gekozen
leeftijd, die dit ontwikkelingsgebied stimuleert.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

‘De punten waarop je beroepsproduct wordt beoordeeld, kun je achter in dit boek
vinden in het hoofdstuk 'Beoordeling'.

6

Beroepsproduct: Ontwikkelingsschema kleuter, jong schoolkind en ouder schoolkind



Eisen aan het beroepsproduct
• het schema is volledig ingevuld
• de vragen, antwoorden, tips en activiteiten sluiten nauw aan bij de gekozen

leeftijdscategorie waarvoor jullie gekozen hebben.

Voorbeeld werkmodel ‘Ontwikkelingsschema’

seksueelemotioneelsociaalcognitieflichamelijk

Kleuter

Jong schoolkind

Ouder schoolkind

Gekozen leeftijd:

Veelvoorkomende
vragen van ouders

Antwoord op de
vraag van ouders

Tips ter stimulering
ontwikkelingsgebied

Activiteiten ter
stimulering
ontwikkelingsgebied
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3. De kleuter (4-6 jaar) in
ontwikkeling
Kinderen tussen 4 en 6 jaar maken op alle gebieden een grote ontwikkeling door.
Dit gebeurt niet gelijkmatig, maar met groeipieken. Je merkt bijvoorbeeld dat ze opeens
veel meer woorden kennen, dat ze duidelijker kunnen vertellen wat ze denken en willen.
Een tijdje later is te zien dat ze wel over het speeltoestel kunnen klimmen en zelf hun
jas kunnen dichtknopen. Van de ene op de andere dag durven ze wél zelf naar de wc
te lopen. Allemaal veranderingen in korte tijd. In deze periode vindt ook de grote
verandering plaats van spelende kleuter naar een lerend schoolkind.

Doelstellingen
• Je leert welke ontwikkelingsstadia kinderen van 4 tot en met 6 jaar doorlopen.
• Je kunt uitleggen wat de ontwikkelingsgebieden zijn.
• Je weet welke lichamelijke veranderingen een jong kind doormaakt.
• Je weet welke cognitieve veranderingen plaatsvinden en welke vaardigheden

nodig zijn om naar groep 3 te kunnen.
• Je kunt voorbeelden noemen van verschillende soorten van spel en het belang van

deze spelvormen.
• Je leert welke veranderingen er bij kleuters plaatsvinden op sociaal, emotioneel

en moreel gebied.

Werkmodel:
Woordenlijst op
www.factor-e.nl

<

Opdracht 1: Taal Taal Taal Taal

1. Neem deze cursus door en onderstreep de woorden die je niet kent.
2. Noteer deze woorden in de woordenlijst en zet de betekenis erbij.
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3. Nieuwe, onbekende woorden die je tegenkomt tijdens de cursus, voeg je toe aan
de woordenlijst.

4. Na afloop van de cursus neem je dit overzicht op in je taalportfolio.

Werkmodel:
woordspin

<

Opdracht 2: Terug in de tijd

1. Maak een woordspin en probeer terug te gaan naar de tijd dat jij zelf kleuter was.
Denk bijvoorbeeld aan lievelingsspeelgoed van toen, welke boeken je leuk vond,
welk tv-programma je leuk vond, wat je leuk of vervelend vond om te doen. Welke
mensen herinner je je nog?

2. Bespreek de woordspin met een medestudent:
a. Wat zijn overeenkomsten?
b. Wat zijn de verschillen?

Werkmodel:
woordspin

<

Opdracht 3: Back to the future

Neem een jong kind dat je nu kent in gedachten.
Welk speelgoed, welke boeken en tv-programma’s vindt dit kind leuk?
Waarom spreekt dit een jong kind zo aan? Denk hierbij aan de cognitieve en creatieve
ontwikkeling van een kind.
1. Schrijf de woorden met een andere kleur in de woordspin. Je kunt dan makkelijker

de verschillen tussen de antwoorden van opdracht ‘Terug in de tijd’ en opdracht
‘Back to the future’ zien.

2. Bespreek dit met je medestudent:
a. Wat zijn de overeenkomsten?
b. Wat zijn de verschillen?

Theoriebron: De
kleuter (4 tot 6
jaar)

<

Opdracht 4: De wereld van een kleuter

Lees theoriebron ‘De kleuter (4 tot 6 jaar)’.
Ga naar YouTube en bekijk het filmpje ‘Groei! 1: 4 jaar’.

Zie voor meer
informatie
www.factor-e.nl

<

In dit filmpje wordt de ontwikkeling van een vierjarig jongetje gevolgd.
Welke uitspraak/activiteit hoort bij welk ontwikkelingsgebied? Omcirkel het goede
antwoord.

OntwikkelingsgebiedUitspraak/activiteit

Lichamelijke
ontwikkeling

TaalontwikkelingZakdoekje leggen

Zintuiglijke
ontwikkeling

Sociale ontwikkelingAndere jongen omduwen

SpelontwikkelingMotorische
ontwikkeling

Knippen met schaar

Sociale ontwikkelingTaalontwikkelingSimon heeft tijdens het praten
een microfoon in zijn hand

Morele ontwikkelingCognitieve ontwikkelingDe dag doornemen

9

De kleuter (4-6 jaar) in ontwikkeling



OntwikkelingsgebiedUitspraak/activiteit

SpelontwikkelingSociale ontwikkelingSimon heeft heksensoep
gemaakt

Morele ontwikkelingEmotionele
ontwikkeling

Simon luister niet naar zijn
moeder

TaalontwikkelingMorele ontwikkelingLeren wat een beleefd grapje is

Opdracht 5: Stap in de wereld van een kleuter

Je zult waarschijnlijk even aan deze opdracht moeten wennen, maar het geeft wel
informatie over hoe een kleuter zijn omgeving ziet.

1. Ga met een medestudent door het klaslokaal of de gang lopen. Een van jullie tweeën
knielt of gaat op de hurken zitten, maakt zich zo kort mogelijk en probeert zo
vooruit te lopen Wie knielt, kijkt om zich heen en vertelt aan de ander wat hij/zij
ziet en ervaart. (Bijvoorbeeld, de hoogte van de kapstokken, de klink van de deur,
de lengte van je medestudent, het lichtknopje). Wat is het verschil tussen wat een
kleuter ziet en wat een volwassene ziet?

2. Daarna ruilen jullie van rol.
3. Schrijf hieronder op wat je opviel toen je liep (hoe ervoer je de ruimte, hoe zou een

kleuter dit ervaren?).

Opdracht 6: Motorische ontwikkeling

1. Geef met de getallen 1 tot en met 8 de volgorde aan van de ontwikkeling van
motorische vaardigheden die hieronder staan.
– Jop schrijft zijn naam is leesbare letters.
– Lena kan zonder zijwieltjes en met losse handen fietsen.
– Lola probeert twee duploblokjes op elkaar te drukken maar dit lukt (nog) niet.
– Layla tekent een cirkel, twee ogen, een mond, twee benen en een lijf met een

navel erin.
– Eva probeert met haar duim en wijsvinger de knopjes van de puzzel vast te pakken.
– Mounir tekent een cirkel, twee ogen en twee benen.
– Lennard schrijft zijn naam aan elkaar.
– Maartje houdt het vetkrijtje in haar vuistje en tekent strepen op papier.

2. Schrijf de naam van het kind onder haar of zijn leeftijd:

8 jaar7 jaar6 jaar5 jaar4 jaar3 jaar2 jaar1 jaar
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