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in schaarste

Claire De Smaele



1. 
WAT IS SCHAARSTE?



Wat roept schaarste bij jou op? 

Welke vormen van schaarste ken jij? 

Welke vorm van schaarste heb je zelf reeds 

ervaren of opgemerkt bij kinderen in je 

klas? 

Begrip 'Schaarste'

Omgaan met schaarste = kansenbevorderend werken

Zowel het denken 

als het handelen 

van de leraar 

hebben een grote 

invloed op het 

bevorderen van 

kansen voor het 

kind
Beleid op 

leerlingbegeleiding 

Wat zie je de kinderen 
die geconfronteerd worden 
met schaarste doen binnen 
jouw klas?



Langdurige schaarste stuurt onze aandacht!



Hoe ervaren kinderen schaarste?

• Kinderen die opgroeien in schaarste:

• genieten minder van 
kansrijke interacties met volwassenen, 
hun denkkracht wordt minder 
uitgedaagd.

• hebben ten gevolge van de ervaren 
schaarste minder bandbreedte ter 
beschikking

• Het probleem zit niet in de persoon, maar 
in het ervaren van schaarste! Iedereen 
kan in de tunnel terechtkomen!

Het versterken van de brede basiszorg 
voor alle kleuters en leerlingen en in 
het bijzonder de kwetsbare. 

We ondersteunen de kleuters en 
leerlingen in hun cognitieve 
ontwikkeling, denktaal en zelfsturing. 
We hebben hoge verwachtingen van 
alle kleuters en leerlingen, ook de 
kwetsbare → we streven bij elke 
lerende naar zoveel mogelijk leerwinst. 



Waar lopen kinderen die opgroeien in 

schaarste op school vaak tegenaan? 

• Onnauwkeurige waarneming

• Een gebrek aan denktaal om problemen op te lossen

• Moeilijk kunnen werken op voorstellingsniveau

• Een beperkt werkgeheugen

• Impulsiviteit

Uit onderzoek van Eric Jensen



2.
3 BOUWSTENEN M.B.T. HET DIDACTISCH 
HANDELEN VAN DE LERAAR OM 'TAAL'KANSEN TE 
BEVORDEREN VOOR ALLE LERENDEN EN IN HET 
BIJZONDER DE KWETSBARE KLEUTERS



3 bouwstenen

Zet in op het voorstellingsvermogen.

‘Mijn wereld is niet DE wereld!’

Zet in op de bouwstenen van het denken: de 
cognitieve functies. 

Zet in op grafische modellen om taal-
denksteun te geven en interactie.



Inlevingsoefening

Luister goed naar de opdracht 
en voer uit!

Iedereen werkt alleen en in 
stilte.

BOUWSTEEN 1
Zet in op het voorstellingsvermogen.

‘Mijn wereld is niet DE wereld!’
Inlevingsoefening…teken!



We kijken niet alleen met onze ogen maar ook met onze hersenen!



Om de kleuters te helpen, greep te krijgen op de wereld gaan we 
met de impressies en vervolgactiviteiten de wereld in of halen we 
de wereld naar de klas door :

• een uitstap

• een expert in de klas halen

• onderzoek doen: handelen en exploreren 

• met een probleemstelling of kwestie

• met objecten: vastpakken, waarnemen 

• met illustraties, foto’s, platen

• met boeken, teksten

• met beeldfragmenten

STERKE impressies



Mijn wereld is jouw wereld niet en omgekeerd!



Fase voor mezelf als leerkracht Wat zie je?
Wat voel je?
Wat hoor je?
Wat ruik je?
Wat weet je?

HERHAAL met de blik van jouw 

kinderen…

Wat zien de kinderen? 

Wat voelen de kinderen? 

Wat ruiken de kinderen? 

Wat horen de kinderen? 

Wat weten de kinderen? 

http://www.pondr.space/
http://www.pondr.space/


Inlevingsoefening

• Hoe stel je kleuters voor 
echte problemen?

• Wat doe je als kleuters een 
probleem niet zien?

BOUWSTEEN 2
Zet in op de bouwstenen van het denken: de cognitieve 

functies. 



Cognitieve functies in relatie tot executieve functies

24 

jaar



Opdracht: 

Vergelijk deze twee schelpen

Wat moet een kind kunnen om deze opdracht tot een goed eind te brengen?





Hoe doen we dit vandaag reeds concreet binnen onze scholen? 

Kies 2 willekeurige spelletjes uit 

je klasaanbod.

Welke bouwstenen zou je 

daarmee oefenen?

Brainstorm per 2.

SPELVORMEN



https://denkspellenparadijs.nl/nl/

https://denkspellenparadijs.nl/nl/


Kortom

• De functies zijn in aanleg
aanwezig.

• Door er gericht aandacht aan te
besteden kan je deze functies
activeren én trainen

• De rol van de leerkracht als
mediator!



BOUWSTEEN 3

Zet in op grafische modellen om taal-denksteun te geven en 

interactie.

Je werkgeheugen is een whiteboard dat 

zichzelf na 30 seconden schoon wist!

Extrinsieke belasting zo laag mogelijk houden:

- Activeren van voorkennis

- Nieuwe info vasthangen aan schema´s → grafische 

modellen



Waarom?



Mindmappen na een sterke impressie



De 3 componenten



Cirkel

We worden kapper.
Wat hebben we allemaal 
gezien in het kapsalon?

We verzamelen 
oranje voorwerpen 
uit de klas…



Hoepels

Welke kleren draag je in de winter? Welke in de zomer?



De bloem

Rupsje nooitgenoeg



Trein 

Na een onderzoek: garage Gust



Stekker 



Kapstok 



Grafische modellen en peuters? 

• Ja dat kan! Is ook voor hen een sterke taal-denkactiviteit. 

• Gebruik concrete materialen en bouw op.

• Jouw rol als leerkracht is hier heel belangrijk:

– Verwoord je eigen denken. 

– Geef je kleuters denktijd.



Oefening

Elk groepje heeft:

Alle grafische modellen

Thema: wij worden vuilnisophaler

Gebruik zoveel mogelijk verschillende grafische modellen 

bij dit thema



Taal- en denksteun via INTERACTIE!

We denken in woorden, om denken 

te bevorderen moeten we kinderen 

woorden leren.

• Kinderen uit taalrijke milieus beschikken op 

3-jarige leeftijd over vijf keer zoveel woorden dan 

kinderen uit kansarme groepen. 

• Kinderen uit taalrijke gezinnen horen veel meer 

woorden per uur!

• Kinderen komen de kleutergroepen binnen met 

enorme verschillen in woordenschat … en die 

verschillen worden in het basisonderwijs alleen 

maar groter.



Vertelhoek



Themawand 



Taalaanbod
Kansen tot 

taalproductie
Feedback en 

ondersteuning

Hypothese

Kansen tot 
taalproductie

Feedback en 
ondersteuning

Vogel zegt men tegen 

dieren die vliegen in 

het park. 

Mo hoort en verwerkt: 

vliegend dier = vogel 

(hypothese)

Mo ziet vliegend dier 

en zegt: Kijk ‘vogel’.

Lkr. ‘Waar zie je 

een vogel, Mo? 

Daar bedoel je, ja 

dat lijkt wat op een 

vogel, dat is een 

vlieg.’

Mo stelt zijn

bij

Veel kwaliteitsvolle, 

rijke taal.

Veel oefenkansen. 

INTERACTIE

Goede feedback en 

steun



Stimuleer interactie tijdens routine-

momenten



onthaal – kring 

wc-moment 

fruit en drank - picknick
jassen aantrekken




