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Vraag 

Hoe kan hoekenwerk in groep 3 en 4 zodanig worden ingericht dat het spelend leren zo 
effectief mogelijk is voor het bereiken van de leerdoelen die in het hoekenwerk aan bod 
komen? 

 
Kort antwoord 

Om kinderen zo effectief mogelijk te laten leren van spel in hoeken is het nodig dat er 
regels worden verbonden aan het hoekenwerk én dat de kinderen zich betrokken voelen 
bij het spel. Ze moeten daarom binnen de gestelde kaders vooral zelf kunnen bepalen 
hóe zij hun spel spelen. Drie factoren zijn van invloed op de kwaliteit van het spel: de 
speelomgeving, de interactie tussen de spelende kinderen en de interactie tussen de 
leerkracht en de spelende kinderen. Een leerkracht bereikt meer met spelend leren als de 
gestelde leerdoelen goed aansluiten bij de ontwikkeling van elk (uniek) kind. 

 
Toelichting antwoord 

Wat is hoekenwerk? 
Hoekenwerk kennen we vooral uit de kinderopvang en onderwijs aan jonge kinderen. 
Hoekenwerk komt voor in kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse 
opvanglocaties en ook in de meeste kleutergroepen. Hoekenwerk bestaat uit hoeken die 
zijn ingericht met een specifiek thema. Kinderen kunnen er alleen of in kleine groepjes 
spelen, maar ook leren. Dit gebeurt in het lokaal en soms ook daarbuiten. Denk hierbij 
aan een taalhoek, een bouwhoek, een verkeershoek, een knutselhoek: de mogelijkheden 
zijn eindeloos.  

Kwaliteit van hoekenwerk vooral onderzocht in kinderopvang 
Omdat we hoekenwerk voornamelijk kennen uit de kinderopvang, is onderzoek hiernaar 
ook voornamelijk gedaan in deze sector. Hoekenwerk is onderdeel van de pedagogische 
kwaliteit die we van de kinderopvang verwachten (Riksen-Walraven, 2004). In het 



 
 
 

 
 

NCKO-kwaliteitsmodel heet dit de proceskwaliteit, waar specifiek wordt gekeken naar de 
kwaliteit van de leefomgeving (dat gaat onder andere over de inrichting en materialen op 
de groep). Kwaliteit van hoekenwerk op basisscholen, is daarom deels vergelijkbaar met 
de kwaliteit van de leefomgeving op kinderdagverblijven en BSO’s.  
In de opvang is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat belangrijk is om een goede 
pedagogische kwaliteit te bieden aan kinderen (De Kruif et al., 2007). De 
wetenschappelijke instrumenten die hiervoor zijn gebruikt zijn daarna vertaald voor de 
praktijk, zodat leerkrachten en begeleiders ook kunnen inzien hoe de opvang eruit moet 
zien om een goede pedagogische kwaliteit te bieden aan kinderen. Dat zijn de NCKO-
kwaliteitsmonitor voor de kinderopvang (0-4 jaar) (Gevers Deynoot-Schaub et al., 2009) 
en de Kwaliteitsmonitor BSO (4-13 jaar) (Boogaard, Van Daalen-Kapteijns & Gevers 
Deynoot-Schaub, 2012) geworden. Vooral het instrument gericht op de opvang voor 
oudere kinderen kan als inspiratie dienen voor het inrichten van hoekenwerk in groep 3 
en 4. 

Wanneer is spelend leren effectief? 
Drie factoren beïnvloeden de ervaringen die een kind opdoet tijdens hoekenwerk, met 
name tijdens spelend leren: de speelomgeving, de interactie met andere kinderen en de 
interactie tussen de leerkracht en het spelende kind (Riksen-Walraven, 2004). Dit geldt 
in eerste instantie voor het jonge kind (0-4 jaar), en ook voor oudere kinderen. Voor 
meer uitleg en tips, zie Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar, de Kwaliteitsmonitor 
BSO en/of het kopje ‘meer weten’ onderaan deze pagina. 

• Het inrichten van de speelomgeving 
Allereerst is het belangrijk om druk spel en rustig spel van elkaar te scheiden in 
hoekenwerk. Kinderen moeten zich op hun spel kunnen concentreren en niet 
gestoord worden doordat bijvoorbeeld hun bouwwerk omvalt omdat andere 
kinderen er door heen rennen. Kleed de verschillende hoeken ook anders aan. 
Maak een knusse hoek voor rustig spel. Kinderen moeten zich veilig voelen en 
moeten worden uitgedaagd door de aankleding/inrichting van de omgeving. Denk 
daarbij er ook aan dat kinderen zich moeten kunnen associëren met de ruimte 
waarin zij spelen. Hou daarom ook rekening met multiculturele verschillen, door 
materialen beschikbaar te stellen die verschillende culturen vertegenwoordigen. 
Daarbij moet de speelomgeving vooral uitdagend zijn voor het kind (niet té 
moeilijk, maar ook niet té makkelijk).  
Samen met de kinderen een hoek inrichten, al naar gelang een specifiek thema, in 
de vorm van onderzoekend leren, verhoogt de betrokkenheid van de kinderen. Dit 
kan inspirerend en motiverend werken voor de kinderen om in zo’n hoek aan de 
slag te gaan.  

• Interactie met andere kinderen 
De interactie met andere kinderen tijdens spel, zorgt er voor dat kinderen ook van 
elkaar kunnen leren. Maar om het spel naar een hogere kwaliteit te tillen, is het 
voor kinderen interessant om met kinderen van verschillende leeftijden te kunnen 
spelen. Op die manier kunnen de jongere kinderen spel imiteren van oudere 
kinderen, waardoor hun spelbeleving veel rijker wordt. Kinderen kunnen 
bijvoorbeeld ook samen onderzoeken wat er nodig is om een hoek met een 
specifiek thema in te richten, deze samenwerking kan de leefwereld van kinderen 
vergroten.  

• Invloed van leerkracht 
Een belangrijke rol in de spelbeleving van kinderen is weggelegd voor de 
leerkracht. De leerkracht is bijvoorbeeld diegene die de hoeken inricht, thema’s 
bepaalt en materialen aanbiedt (al dan niet in overleg met de kinderen). Maar de 
leerkracht is ook diegene die de kinderen een veilig gevoel kan geven en kinderen 
kan begeleiden om goed met elkaar om te gaan. De leerkracht kan daarmee het 



 
 
 

 
 

kind sturen in het spel. Ook door actief betrokken te zijn bij het spel kan de 
leerkracht de spelbeleving verrijken. 

Leren van spelen 
Elk kind kan leren van spel, alleen moet het spel daarbij aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Vygotksy (1978) noemt dit de zone van naaste ontwikkeling: zodra er een 
situatie ontstaat dat vraagt om nieuw handelen of denken, kan een kind daarvan leren. 
Geïnspireerd door deze theorie is in de jaren tachtig ontwikkelingsgericht onderwijs 
(OGO) ontstaan: de kern van onderwijs gaat om de persoonsvorming van het kind. Om 
kinderen te laten leren zouden ze moeten deelnemen aan de wereld om hen heen en spel 
is daarin een mooie, natuurlijke werkvorm (Van Oers, 2012). 

Regels voor spelend leren 
Om kinderen zo effectief mogelijk te laten leren van spel, is het nodig dat er een situatie 
wordt gecreëerd waarin dit ook mogelijk is. Van Oers (2011; 2012) pleit in verschillende 
publicaties voor drie eisen waar spel aan zou moeten voldoen om ervan te kunnen leren:   

o De activiteit kent impliciete en/of expliciete regels;  
o Kinderen nemen deel vanuit een hoge betrokkenheid; 
o Kinderen hebben een zekere vrijheid in de uitvoering van de activiteit.  

Er moeten regels worden verbonden aan het spel in het hoekenwerk, de kinderen moeten 
zich betrokken voelen bij het spel dat ze spelen in het hoekenwerk en binnen die 
gestelde kaders moeten kinderen zelf kunnen bepalen hoe zij hun spel spelen. Kinderen 
met een leerdoel laten spelen is dus een goed initiatief, mits de gestelde leerdoelen goed 
aansluiten bij de ontwikkeling van elk (uniek) kind. 
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