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Breng kinderen tot Bloom!
De taxonomieën van Bloom bij jonge kinderen

De cognitieve taxonomie: zes stappen
• Onderscheid in de complexiteit
van het kennisniveau waar een
beroep op wordt gedaan.
• Volgorde voorgeschreven
waarin een bepaald niveau aan
bod zou moeten komen?
• Bij een rijke leeractiviteit
worden in ieder geval meerdere
niveaus aangesproken.
• “Hogere orde
denkvaardigheden”

Cognitieve processen die een rol spelen
• Theory of Mind:
vermogen zich een beeld te
vormen van het perspectief van
de ander. Empathie, je kunnen
verplaatsen in een ander.

• Metacognitie:
kennis en vaardigheden om het
eigen denken, handelen en leren
te organiseren, te sturen en te
controleren.
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Zijn jonge kinderen hiertoe in staat?
• Kinderen ontwikkelen inzicht in
gedachten (“theory of mind”) op de
leeftijd van drie tot vijf jaar (Jacobse,
2007). De vorming van een theory of
mind gaat vooraf aan de
metacognitie (Weterings, 2012).

• Op de leeftijd van acht tot tien jaar
beginnen metacognitieve
vaardigheden zich te ontwikkelen, die
zich uitbreiden in de jaren daarna.
• Tot 12 jaar ontwikkelen de
metacognitieve vaardigheden zich op
“verschillende eilandjes van
goedgelijkende taken en domeinen”
(Veenman & Spaans, 2005)
• Vanaf 14 jr. zijn metacognitieve
vaardigheden taak- en
domeinoverstijgend van aard ->
algemeen repertoire (Van der Stel &
Veenman, 2014)

Hoe zit dat bij een ontwikkelingsvoorsprong?
• Lijken ToM soms eerder en sneller te ontwikkelen.
Genoemd in literatuur (uit 16 artikelen/boeken):
- Vroege ontwikkeling van empathie. Inlevend en sociaal (6 x)
- Vroeg bewustzijn van verschil met andere kinderen, eerder wisseling van
zelfcentraal perspectief naar omgevings- en ander-bewust perspectief (3 x)
• Hoge intelligentie ≠ hoge metacognitie!
- Geen verschil in metacognitie bij hoog IQ (> 130) vs. overigen (IQ <130);
- bij 45% van de hoog IQ groep: metacognitie matig tot zwak afgezet tot de
totale groep
(Veenman, 2008)
• Metacognitieve vaardigheden zijn trainbaar, mits
- geïntegreerd met de leertaak,
- het nut expliciet wordt uitgelegd en
- over een langere periode voor een (langdurig) effect
(Veenman, 2013)

De drie taxonomieën van Bloom e.a.
Naast de cognitieve taxonomie zijn ook
twee andere taxonomieën ontwikkeld:
“Our original plans called for a complete
taxonomy in three major parts – the
cognitive, the affective, and the
psychomotor domains” (Bloom e.a., 1984)
De drie taxonomieën voor leerdoelen in het
onderwijs zijn:
• Cognitief: kennis, begrip, kritisch denken
• Affectief: bewustzijn, emoties, gevoelens
en inlevingsvermogen
• Psychomotorisch: praktische en fysieke
vaardigheden
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De affectieve taxonomie:
• de affectieve taxonomie bevat
doelen die de nadruk leggen
op een bepaald gevoel, een
emotie, een mate van
acceptatie of verwerpen.
• Het gaat over interesses,
houdingen, gedrag,
waardering en waarden; over
bewustzijn, emoties,
gevoelens en
inlevingsvermogen.
• vijf niveaus:
ontvangen – reageren –
waarderen – organiseren –
eigen maken

De psychomotorische taxonomie:
• praktische en fysieke
vaardigheden
• doelen die te maken hebben
met spierontwikkeling en
motorische ontwikkeling, het
(fysiek) kunnen werken met
materialen. Bijvoorbeeld
doelen die te maken hebben
met leren schrijven of
spraakontwikkeling.
• Zeven niveaus:
perceptie – ‘set’ – oefening –
mechanisme – complexe
toepassingen –
aanpassingsvermogen –
creëren

In de praktijk: Breng kinderen tot Bloom
Gebaseerd op drie belangrijke
theorieën:
- Taxonomieën van Bloom
- Psychologische basisbehoeften van
Ryan en Deci
- Zone van de naaste ontwikkeling van
Vygotsky
Praktische ondersteuning vanuit
- Cognitieve Gedragstraining
- Strategietraining
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Hoe dan?
• Pedagogische basishouding: open en complexe vragen stellen
“kijken, kijken kijken en niet aankomen!”
• Aandacht voor emotionele, sensorische en fysieke ontwikkeling
• Leeftijd loslaten (zone v.d. naaste ontwikkeling)
• Open einde opdrachten en materialen; proces en product
• Spelletjes doen (smartgames, gezelschapsspellen)
• Filosoferen met kinderen: praatprikkels, denksleutels
• Onderzoekend en ontwerpend leren
• Buiten spelen en buiten leren
• Bewegend leren
• Prentenboeken over mindset en emoties
• Reflectie: doen: ja! Oefenen: ja! Verwachtingen bijstellen: ja!
• Methode emotionele ontwikkeling -> in ontwikkeling
• #ENNU

#ENNU

In de praktijk: reflecteren op eigen handelen
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Zijn er vragen?

Dank voor uw aandacht!
Meeneemprijs: poster gelamineerd
A1 formaat €15 / A2 formaat €10
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HOE KUN JE DAT
OPLOSSEN?
Passend aanbod
WAT KUN
JE ANDERS
DOEN?

van (ontwikkelings-)
materialen

Signalering
en rijke speelleeromgeving

Vygotsky

Zone van de naaste
ontwikkeling
Peuter/kleuter zijn =
ontwikkelingsfase,
géén leeftijdsfase!

(Dynamic Assessment)

WAT
DENK
JE?

Ryan en Deci
Psychologische
basisbehoeftes
Autonomie
Relatie
Competentie

Open(!)
vragen
stellen

Ontwikkelen
van
flexibiliteit in
strategieën

Leren benoemen
van gedachte,
gevoel en
gedrag
(Cognitieve
gedragstraining)

WAT
VOEL JE?

Ruimte voor
expressie
en
creativiteit

Bloom’s
taxonomy

WAT
DOE JE?

(Strategietraining)

Hogere denkvaardigheden
Contact met
cognitieve, affectieve &
ontwikkelingspsychomotorische
gelijken
ontwikkeling

Bewegen:
binnen en buiten

HOE GAAT
DAT?

Sluit aan bij:
pedagogische basisdoelen
(kinderopvang)
- emotionele veiligheid
-persoonlijke competenties
- sociale competenties
- normen en waarden

&
SLO-doelen

© Ragnild Zonneveld, 2016
info@vroegwijs.nl

Kijken:
observaties en
verslaglegging

Breng kinderen tot Bloom:
De symboliek van de bloeiende bloem
Benjamin Bloom is zeer bekend in het werkveld van onderwijs en hoogbegaafdheid, met name
vanwege het hogere orde denken. De taxonomie van Bloom en de hogere orde denkvaardigheden
worden vaak gebruikt als inspiratiebron voor uitdagend onderwijs. Maar hoe kunnen we dit
gebruiken bij jonge kinderen, die immers het metacognitief denken en hogere orde
denkvaardigheden nog niet altijd hebben ontwikkeld? Met deze poster presenteer ik een praktisch
kader om met jonge begaafde kinderen aan de slag te gaan.
De poster is gebaseerd op drie bekende theorieën in het werkveld van hoogbegaafdheid en
onderwijs: het concept van de Zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky), de Self Determination
Theory (Ryan & Deci) en de taxonomie van Bloom. Daarbij gaat het niet alleen om het hogere orde
denken – wat heel populair is – maar ook om de affectieve en psychomotorische taxonomie voor
ontwikkeling! Het doel van de taxonomieën is namelijk om de focus op alle drie gebieden te leggen
en op die manier een meer holistische vorm van onderwijs te creëren. Deze poster combineert deze
theorieën met praktische toepassingen uit de cognitieve gedragstraining en strategietraining.
Daarmee ontstaat een holistisch en praktisch kader om jonge kinderen te begeleiden; niet alleen in
hun cognitieve ontwikkeling, maar ook in hun emotionele en fysieke ontwikkeling.
Het kind staat centraal in het hart van de bloem. De leerkracht is begeleider van het leerproces,
observator en facilitator van een rijke speelleeromgeving. De blaadjes symboliseren wat nodig is om
het kind tot bloei en tot “Bloom” te laten komen. De blaadjes zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, en zijn allemaal nodig om tot volledige bloei te komen. Vanuit het theoretische midden
naar een praktische toepassing aan de randen.
De groene steunblaadjes zijn er voor de praktische ondersteuning: vragen die je aan de kinderen
kunt stellen, hoe jong ze ook zijn. Vragen stellen stimuleert denken, de denkvaardigheden en het
ontwikkelen van cognitieve strategieën. De vragen stimuleren de kinderen om na te denken, te
voelen en te reflecteren op hun gedrag en de wereld. Daarnaast kan ook de leerkracht met deze
vragen reflecteren op zijn eigen denken, gevoel, houding en gedrag. Tenslotte kun je de poster en de
vragen gebruiken om het kind goed te observeren en te analyseren waar eventuele knelpunten
liggen.
Roze is trouwens de kleur van geluk, onschuld en zachtheid. Twaalf blaadjes staan symbool voor het
hartchackra: de balans tussen lichaam en geest, hoofd en hart, denken en voelen. Het staat voor
liefde, compassie, plezier, humor en moed en is de poort naar verbinding met jezelf en met de ander.
Een mooi uitgangspunt voor onderwijs en ontwikkeling!
Deze benadering helpt leerkrachten en jonge kinderen om cognitieve en executieve vaardigheden en
leerstrategieën te ontwikkelen. Het geeft vaardigheden mee; niet alleen voor de academische
ontwikkeling maar voor het leven!

Deze poster kan worden besteld in het Nederlands, Engels en Duits.
Als je de poster wilt bestellen of meer wilt weten, neem dan contact op met info@vroegwijs.nl

In de praktijk: voorbeelden en tips
Dagroutine en inrichting
Laat leeftijdsindicaties en groepsindicaties los en sluit aan bij de ontwikkeling die
ouders aangeven. Vygotsky heeft het over de zone van de naaste ontwikkeling en niet de
naaste leeftijd! Als het er is, kunnen ze het pas laten zien: zorg voor een rijke
leeromgeving. Ook al “past dat niet bij kleuters of groep 3” . Maak eventueel een eigen
bak voor een kind, die het zelf kan pakken.
Zorg voor open einde materialen, uitdagend constructiemateriaal, spellen
Spelletjes doen: 1 op 1 maar ook in een klein groepje (smartgames, gezelschapsspellen,
coöperatieve spellen). Spelletjes zijn heel belangrijk voor de sociale en emotionele
ontwikkeling en voor de ontwikkeling van executieve functies!
Houdt voldoende aandacht voor met name de fysieke, sensorische en emotionele
ontwikkeling: voorbereidend schrijven, sensomotorische oefeningen en materialen,
mindfulness en lichaamsbewustzijn, buiten zijn, gymnastiek, kleien etc. Wat voel je? Wat
doet je lijf? Dit betekent overigens niet dat de cognitieve ontwikkeling op pauze moet
worden gezet!
Binnen een rijke leeromgeving is spel enorm belangrijk! Blijf echter alert op het spel.
Spel is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van (jonge) kinderen. Echter alleen
als er voornamelijk sprake is van gelijkwaardig spel, en als spel niet wordt gebruikt als
vlucht om moeilijke taken niet te hoeven doen. Dat vraagt om goede observaties van de
spelmomenten door de leerkracht.
Laat voldoende ruimte voor creërend en ontdekkend bezig zijn, oog voor de fantasie en
creativiteit. Proces en ontdekken zijn daarbij belangrijker dan het eindproduct. Zorg
daarom voor ‘open’ opdrachten. Bijvoorbeeld niet: “we gaan een sneeuwpop schilderen”,
maar: “wat gebeurt er als je met verf een ijsklontje beschildert?” Daarmee ondervang je
ook het perfectionisme (de sneeuwpop wordt nooit zo mooi en netjes als die in het
boek).
Laat ze zelf doen wat ze zelf kunnen (Reggio: het kind is krachtig en competent)
Laat het kind helpen en geef het vrijheid en verantwoordelijkheid waar het kan.
Geef niet te veel antwoorden maar stel vooral (open) vragen .
Bewegend leren is ontzettend belangrijk en bewezen zinvol voor (jonge) kinderen.

Voorbeelden materiaal
Stekkels - https://karkendiem.com/stekkels/
Smartmax
Smartgames
Natuurlijke materialen in bouwhoek, bijvoorbeeld takken, boomschijven, stenen
“echte” materialen
Informatieve boeken
Levelspel en levelwerk - https://www.eduforce.nl/levelspel.html
Busy boxes – bijv. https://jufmaike.nl/busy-boxes-wat-zijn-het-en-hoe-in-te-zetten/

Verrijken, verdiepen en verbreden
binnen de methode
Ver-bloom-en
Stel open vragen en vraag door
Gebruik bijvoorbeeld andere talen en wees niet bang voor moeilijke woorden
Zoek informatieboeken over het thema (en laat leeftijd daarbij los!)
Proces én product
Onderzoekend en ontdekkend leren
Natuur en techniek

ver-bloom-en

Websites voor het jonge kind:
•

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/dossiers/het-jonge-kind

•

https://expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl/

•

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/kenmerken-van-eenontwikkelingsvoorsprong/news/260

•

https://ontwikkelingsvoorsprong.info/

•

https://slo.nl/thema/meer/jonge-kind/

•

Integratiematrix Bloom/Gardner bij kleuters:
https://talentstimuleren.nl/?file=3891&m=1436383894&action=file.download

•

Onderzoekend en ontdekkend leren:
https://yoo.rs/redactie/blog/ru-nijmegen-kleuters-reeds-bekwaam-omwetenschappelijk-werk-uit-te-voeren-1496138339.html

•

Download kaarten executieve functies:
http://jongekind.slo.nl/informatieplein/executieve-functies

•

Poster met sleutelwoorden en vragen:
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/download-ontwerp-verrijk/

•

Vooruit: leerspelletjes voor de onderbouw:
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/vooruit-themaboek-leerspelletjes-voor-deonderbouw/NPVOORUIT/

•

Jonge speurders (oa mindset, Bloom, executieve functies)
https://talentstimuleren.nl/?file=7975&m=1527177303&action=file.download

•

https://metacognitie.be/going-meta-2/metacognitie/ontwikkelen-van-metacognitie/

•

Het herkennen en instrueren van metacognitieve vaardigheden (Veenman)
https://talentstimuleren.nl/?file=4592&m=1447073428&action=file.download

Boekentips:
•

Mensenkinderen! (Steven Pont)

•

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind (Sieneke Goorhuis e.a.)

•

Kleuters die nét iets meer kunnen (Ann Meersman en Kristin Stroobandt)

•

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen (James Webb e.a.)

•

Hoogbegaafd: Als je kind (g)een Einstein is & Meer dan intelligent (Tessa Kieboom)

•

Aan de slag met slimme kleuters (Eleonoor van Gerven)

•

Bijdehante baby’s en pientere peuters (Lilian van der Poel)

•

Werken met begaafde leerlingen in de klas (Anouke Bakx e.a.)

•

Draakje vurig

•

Ferm

•

De kleur van emoties

•

Gewoon Tom

•

Het meisje dat nooit fouten maakte

•

Super Finn

