
VERGROTEN VAN
COMPETENTIE

Kinderen leren door eerst samen te doen!

WERKVORMEN



VOORWOORD

De Russische psycholoog Vygotsky (1896-1934) heeft het begrip van
de zone van naaste ontwikkeling ontwikkelt. Deze theorie gaat er
vanuit dat kinderen zich ontwikkelen door samen met leeftijdsgenoten
of volwassenen activiteiten te ondernemen.
De basis is dat je als professional inspeelt op datgene wat een kind al
kan.  Vervolgens creëer je kansen en mogelijkheden waarin een kind
nieuwe vaardigheden ontwikkelt. Eerst met hulp van de
professional/ouder en later kan het kind het zelf. 
Denk aan leren lopen: 
- Eerst is er hulp.  (aangeboden handen, ondersteuning of middels
materiaal)
- Daarna gaat een kind korte stukjes afleggen tussen personen of
materialen
- Totdat het ervaart ik kan het zelf....

Laat het kind oefenen en fouten maken
Geef het kind de ruimte om te ontdekken
Speel in op datgene wat het kind kan, en stimuleer dan het kind om
iets te doen wat het nog niet zelf kan maar wel met hulp. 

Belangrijke interventies bij het vergroten van competentie zijn
bijvoorbeeld:

In dit e-book beschrijf ik slechts 4 activiteiten je kan in principe alle
teken, beweeg en creatieve activiteiten doen waarbij je een kind 
 stimuleert om wat nieuws te proberen (en dus leren). 

Veel plezier en inspiratie toegewenst,

Hartelijke groeten, 

Manon Gervink 

W A T  E E N  K I N D  V A N D A A G  M E T  H U L P  K A N ,  
K A N  H E T  M O R G E N  Z E L F . ( V Y G O T S K I )
 



Vergroten van competentie
Verdragen van frustraties en teleurstellingen
Hulp vragen en hulp accepteren
Oefenen met doorzetten

Durven aangaan van de activiteit in plaats
van meteen stoppen (met hulp)
Nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zoals
trucs. 

Voorbeelddoelen: 

Skateboarden is een ontdekkingsreis. Het is
vooral ook heel veel doen, vallen en opstaan. 
Vaak willen kinderen lekker ontdekken.  Ze
proberen van alles uit. Denk aan liggend, zittend
en staand skateboarden. 

Werkwijze:
Kijk vooral wat het kind doet met het
skateboard. Durft het te gaan experimenteren,
geeft het direct op, begint het zonder nadenken,
etc. 

Sluit van daaruit aan bij het oefenen van de
volgende stap zoals bijvoorbeeld: 

SKATEBOARDEN

Op Internet (YouTube) kun je veel verschillende
'tricks'vinden zodat je het moeilijker kan maken. 

SKATEBOARD TRICKS



Vergroten van competentie
Verbeteren oog- en handcoördinatie
Verminderen van stress
Oefenen met doorzetten

Start met 1 bal, dan 2 ballen en dan 3 ballen
Jongleren tegen een matje/de muur
Jongleren met verschillende materialen
Jongleren in tweetallen

bal en ton lopen
eenwieler
diabolo
etc. 

Voorbeelddoelen:

Werkwijze
Jongleren is een kwestie van oefenen, oefenen
en oefenen. Hoe meer je oefent hoe meer het
kind het onder de knie gaat krijgen. En je kan het
bij veel verschillende hulpvragen inzetten. 

Zorg ervoor dat je het kind helpt door stap voor
stap het jongleren moeilijker te maken:

Uiteraard kan je ook veel andere
circusactiviteiten inzetten om het gevoel van
competentie van een kind te vergroten, zoals: 

JONGLEREN

Ga in tweetallen jongleren zodat het accent
verschuift naar sociale interactie
Daag het kind uit om minimaal 1 minuut te
jongleren (werken ondeer tijdsdruk, spanning
verhogen)
Geef een voorstelling aan andere mensen
(bekeken worden / presenteren). 

Deze activiteit kan je aanpassen zodat je aan
het werk kunt met andere doelen, bijvoorbeeld: 

VARIATIE / AANPASSINGEN



Vergroten van competentie
Verbeteren balans
Verbeteren van concentratie
Vragen om hulp en hulp accepteren

Nadat het kind de baan heeft gebouwd mag
het kind er over heen? Hoe makkelijk of
moeilijk was het?
Te makkelijk: maak de baan samen
moeilijker met materialen, door er alleen of
met je ogen dicht overheen te gaan.
Te moeilijk: kijk of je het met hulp wel kan.

Voorbeelddoelen:

Werkwijze: 
Vraag een kind om zelf een spannende brug te
bouwen met materialen die aanwezig zijn in de
ruimte (tafels, stoelen, sportmaterialen, kussens,
etc). Het kind mag hulp vragen als het deze
nodig heeft. 

BALANCEREN

Ga in tweetallen over de brug waarbij je aan
elkaar vastzit. (handen, hoepel, lintje, etc). 
Begin beiden aan de andere kant zodat je
elkaar kan passeren

Deze activiteit kan je aanpassen zodat je aan
het werk kunt met andere doelen, bijvoorbeeld: 

VARIATIE / AANPASSINGEN



Vergroten van competentie
Verbeteren balans
Verbeteren van concentratie
Vragen om hulp en hulp accepteren

Voorbeelddoelen:

Werkwijze: 
Vraag een kind om minimaal 5 of 10 seconden op
een zitbal te gaan zitten zonder dat het met de
handen of voeten de vloer raakt. Geef als
professional een voorbeeld. 

ZITTEN OP DE BAL

Kind zit op de bal en professional zit in hurkzit
voor het kind. Het kind mag zijn voeten op de
bovenbenen van de professional zetten. 
Laat een kind balanceren terwijl het
tegelijkertijd een 1m stok kan vastpakken die
de professional voor het kind houdt. 
Laat het kind balanceren. Als professional help
je mee om de bal in evenwicht te houden. 
Laat het kind de bal in de hoek van de ruimte
plaatsen waardoor het steun heeft van twee
muren

Je blijft bijvoorbeeld 60 seconden zitten waarbij
je al weet dat dit erg moeilijk zal zijn voor het
kind (roept eerder frustratie op)
Je laatbij het voorbeeld zien dat jij het ook
moeilijk vindt. 

Deze activiteit is voor sommige kinderen erg
ingewikkeld. Als het kind nog teveel moeite heeft
om zijn eigen frustraties & teleurstellingen te
reguleren bied dan hulp, bijvoorbeeld:

Kies als professional bewust hoe je het voorbeeld
geeft; 

VARIATIE / AANPASSINGEN


